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English 
JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND 
ADMINISTRATIVE SCIENCES journal began its 
publication in 2015. JOSHAS is an international, 
refereed fervent and online journal, that publishes 
academic studies in the field of social sciences. 
We would like to thank you for your support to our 
advisory board, editorial board and arbitration 
board. We are also grateful to the scientists who share 
your study with us. 
We are aware of the fact that we will be guided by 
stronger steps in the field of social sciences with the 
support you will give us in the future. For this reason, 
we are honored to see you in our broadcast, 
consultation or referee boards. 
We would like to thank you for all the support you 
give in this way we are trying to become a social 
platform, and I offer respects. 

Turkish 
JOSHAS dergisi, 2015 yılında yayın hayatına 
başlamış, akademik bir dergidir. JOSHAS, sosyal 
bilimler alanında yapılan akademik çalışmaları 
yayınlayan uluslararası, hakemli ve e-dergidir.  
Şu ana kadar danışma kurulu, yayın kurulu, hakem 
kurulunda yer alarak bizlere destek veren 
hocalarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca çalışmalarınız 
bizlerle paylaşan bilim insanlarına da minnettarız. 
Bundan sonraki zamanlarda da bizlere vereceğiniz 
destek ile sosyal bilimler alanında daha güçlü 
adımlarla yol alacağımızın farkındayız. Bu nedenle 
sizleri yayın kurulumuz, danışma kurulumuz veya 
hakem kurullarımızda görmekten onur duyarız.  
Sosyal bir platform haline gelmeye çalıştığımız bu 
yolda vereceğiniz her türlü destekten dolayı teşekkür 
eder, saygılar sunarım. 

Русский 
Журнал «ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ, ГУМАНИТАРНЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАУК» начал 
свою публикацию в 2015 году. JOSHAS - это международный, реферируемый пылкий и онлайновый 
журнал, который публикует научные исследования в области социальных наук. 
Мы хотели бы поблагодарить вас за поддержку нашего консультативного совета, редакционной 
коллегии и арбитражного совета. Мы также благодарны ученым, которые делят ваше исследование с 
нами. 
Мы осознаем тот факт, что мы будем руководствоваться более сильными шагами в области социальных 
наук с той поддержкой, которую вы нам дадите в будущем. По этой причине мы имеем честь видеть 
вас в наших советах по вещанию, консультации или советам. 
Мы хотели бы поблагодарить вас за всю поддержку, которую вы даете таким образом, мы пытаемся 
стать социальной платформой, и я предлагаю уважение. 

 
Professor Dr. Danial KIDIRNİAZOV 

Editor 

SEPTEMBER 2022 / Vol:8, Issue:56 

 
e-ISSN2630-6417 



JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 

 

International  

JOURNAL OF SOCIAL,  

HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 

Open Access Refereed E-Journal & Refereed & Indexed 

Generic Page 

JOURNAL ADMINISTRATION / УПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛОМ /DERGİ YÖNETİMİ 

Editör/ Editor / Pедактор 

Prof. Dr. Danial KIDIRNİAZOV                   Russian Science Academy Mahaçkala, Russian Federation 

Disciplines Editor/Disiplin Editörleri/ Редактор дисциплин 

Professor Chunxing FAN Business Administration Tennessee State University 

Professor Junaid M.SHAIKH Technology Curtin University of Technology U. 

Professor Mahir FISONOGLU İktisat Çukurova Üniversity 

Professor Mehdi TEHRANI Psychiatry Columbus State University 

Professor Ramazan ERDEM Healthcare Management Suleyman Demirel University 

Professor Milind SATHYE Finance University of Canberra 

Ass. Prof. Dr. Fikret SOYER Sport Sakarya University 

Professor Mieczysław W. SOCHA Int.Advisory Board Warsaw University 

Professor Mustafa TALAS Sociology Omer Halisdemir University 

Professor Shpresa HOXHA Labour Economics Prishtina University 

Professor Ayslu B. SARSEKENOVA Social Sciences Orleu National Development Inst. 

Assoc.Professor Dr. Kemal ŞAHBAZ Science Education Mersin University 

Foreign Language Linguist/Yabancı Dil Uzmanı/ Иностранный язык Лингвист 

Dr. Lubof ABRACHAKOVA Siberia Russian Academy of Sciency 

Index Supervisor / İndeks Sorumlusu/ Супервизор индекса 

Tatiana KORLOVA Kiew / Ukranya 

ADVISORY BOARD / КОНСУЛЬТАТИВНАЯ КОЛЛЕГИЯ /DANIŞMA KURULU 

Dr. Ablimanat ZHOLDASBEKOV H. Ahmet Yesevi International Kazakh-Turk University 

Dr. Afaq SADIKOVA Baku State University 

Dr. Aiman AKYNBEKOVA Talas State University 

Dr. Aizhan BAİMUKHAMEDOVA Eurasian Research Institute 

Dr. Akhan BİZHANOV Institute of Philosophy, Political Science And Religion Studies 

Dr. Altaiy ORAZBAYEVA Kazakhstan Branch of the Moscow State University 

Dr. Alia R. MASALİMOVA Al - Farabi Kazak National University 

Dr. Abdikalık KUNİMJAN Kazakh State Women’s Teacher Training University 

Dr. Alla A. TIMOFEVA Vladivostok State University of Economics 

Dr. Amanbay MOLDIBAEV Taraz State Pedagogical University 

Dr. Anatoliy LOGİNOV Ukraine Shevchenko Lugan National University 

Dr. Ansi Rezeda SAFİULLİNA Bulgarian Islamic Academy, Kazan Federal University 

Dr. A. M. ZHUBANDYKOVA Kazakh State Women’s Teacher Training University 

Dr. A.S. KIDIRŞAYEV Western Kazakhstan State University 

Dr. Assem SAGATOVA Karaganda State Technical University 

Dr. Ayslu B. SARSEKENOVA Orleu National Development Institute 

Dr. Badriddin MAKSUDOV Tajik National University 

Dr. Bahıt KULBAEVA S.Baybeşev Aktobe University 

Dr. Bakıt OSPANOVA H. Ahmet Yesevi International Kazakh-Turk University 

Dr. Bibiziya KALSHABAYEVA Al-Farabi Kazakh National University 

Dr. Botagul TURGUNBAEVA Kazakh State Women’s Teacher Training University 

Dr. Cynthia CORREA Sao Paulo University 

Dr. Dinarakhan  TURSUNALİEVA Rasulbekov Kyrgyz University of Economics 

Dr. Elena Belik VENIAMINOVNA Vladivostok State University of Economics 

Dr. Elmira FARAJULAYEVA Baku State University 

Dr. Fujimaki HARUYUKI Tottori University 

Dr. Gulşat ŞUGAYEVA Dosmukhamedov Atyrau State University 

Dr. Jenishbek DUYSHEYEV Toktomamatov International University 

Dr. Jun NAGAYASU Tohoku University 

Dr. Kalemkas KALIBAEVA Kazakh State Women’s Teacher Training University 

Dr. Karligash BAYTANASOVA Al - Farabi Kazak National University 

Dr. Klara PUŞKİNA Chuvash State University 

Dr. Latkin A. PAVLOVIC Vladivostok State University of Economics 

Dr. Mahabbat OSPANBAEVA Taraz State Pedagogical University 

Dr. Maha Hamdan ALANAZİ King Abdulaziz Institute of Technology, Riyadh 

Dr. Mahbub Ul ALAM Bangladesh Islami University 

Dr. Maira ESİMBOLOVA Kazakhistan Narkhoz University 

Dr. Maira MURZAHMEDOVA Al - Farabi Kazak National University 

Dr. Maryash KADRALİNOVA Kostanay College of Social Adaptation 

Dr. Merina B. VLADIMIROVNA Vladivostok State University of Economics 

Dr. Mavlyanov ABDİGAPPAR Kyrgyzstan Elaralık University 

Dr. Muhabbat KURBANOVA Tashkent State University 

Dr. Muhammed Asıf YOLDAŞ University of Eurasia 

SEPTEMBER 2022 / Vol:8, Issue:56 

 
e-ISSN2630-6417 



JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 

 

Dr. Muhammad Ismaeel RAMAY Bahria University 

Dr. Nadejda HAN E.A. Buketov Karaganda State University 

Dr. Nina KINDIKOVA Gorno-Altai State University 

Dr. Nobuaki TAKEDA Sapparo City University 

Dr. N.N. KERMANOVA Kazakh State Women’s Teacher Training University 

Dr. Olga PAVLOVSKAYA Kuban State Agrarian University 

Dr. P.S. PANKOV Kazakh State Women’s Teacher Training University 

Dr. Rövşen MEMMEDOV Sumgayit State University 

Dr. Ramazan KHALIFE El Ezher University 

Dr. Rustem KOZBAGAROV M. Tınışbayev Kazakh Vehicle and Communication Academy 

Dr. Ryo YAMADA Sapparo City University 

Dr. Talantaaly BAKCHİYEV International Association of Manasologists 

Dr. Vera ABRAMENKOVA Institute of Family and Educational Studies in Russia 

Dr. Vlademir VISLIVIY National Technical University of Ukraine 

Dr. Wakako SADAHIRO Sapparo City University 

Dr. Wali  RAHMAN Sarhad University Of Science & Information 

Dr. Yang ZİTONG Wuhan University 

Dr. Zaki ALİBAYEV Bashkir State Pedagogical University 

Dr. Zaituna DUDAREVA Bashkir State University 

Dr. Zhazira NURSULTANKYZY Bolashak University 

PUBLICATION BOARD / РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ / YAYIN KURULU 

Dr. Abdimanap ZHOLDASBEKOV М. Auezov South Kazakhstan State University 

Dr. Abdulhamit ŞUAYB El Ezher University 

Dr. Aiman AKYNBEKOVA Talas State University 

Dr. Ansi Rezeda SAFİULLİNA Bulgarian Islamic Academy, Kazan Federal University 

Dr. Atıf Muhammed El EKRET El Ezher University 

Dr. A.S. KİSTAUBAYEVA Al - Farabi Kazak National University 

Dr. Bazarhan İMANGALİYEVA K.Zhubanov Aktobe Devlet Bölge Üniversitesi 
Dr. Bekzhan B. MEYRBAEV Al - Farabi Kazak National University 

Dr. Dzhakipbek A. ALTAEV Al - Farabi Kazak National University 

Dr. Dmitriy VASILYEV Russian Academy of Entrepreneurship 

Dr. George RUDIC Montreal Pedagogical Institute 

Dr. G.I. ERNAZAROVA Al - Farabi Kazak National University 

Dr. Gülbahar ATASEVER Muğla Sıtkı Koçman University 

Dr. Gulmira ABDİRASULOVA Kazakh State Women’s Teacher Training University 

Dr. Gulsara Asatova Uzbek State University of Physical Culture and Sports 

Dr. Gulzar IBRAHIMOVA Baku Eurasian University 

Dr. Ghulam DASTGEER Pakistan Air University 

Dr. İlnur ZAKİYEV Bashkir State University 

Dr. İsaevna URKİMBAEVA Abilay Han International Relations University 

Dr. K.A.TLEUBERGENOVA Kazakh State Women’s Teacher Training University 

Dr. Keles Nurmaşulı JAYLIBAY Kazakh State Women’s Teacher Training University 

Dr. Kenes JUSUPOV M. Tınışbayev Kazakh Vehicle and Communication Academy 

Dr. Kenjehan MEDEUBAEVA Kazakh State Women’s Teacher Training University 

Dr. Kulaş MAMİROVA Kazakh State Women’s Teacher Training University 

Dr. Maryam ARPENTYEVA Ugra State University 

Dr. Rimma PARDABAYEVA Ufa State University 

Dr. Ruzikul MUSTAFAKULOV Termez State University 

Dr. Samarbek OSMONOV Osh Humanitarian And Pedagogical Institute 

Dr. Susın Haseneyn El-HUDHUDİ El Ezher University 

Dr. Shigeko KAMISHIMA Sapparo City University 

Dr. Şara MAJITAYEVA E.A. Buketov Karaganda State University 

Dr. Takashi HASUNI Sapparo City University 

Dr. Tsendiin BATTULGA Mongolia State University 

Dr. T.O. ABISEVA Kazakh State Women’s Teacher Training University 

Dr. Tughral YAMIN Pakistan Natıonal Unıversıty Of Scıence 

Dr. Ulbosın KIYAKBAEVA Abay Kazak National Pedagogical University 

Dr. Usam Faruk İMAM El Ezher University 

Dr. Yoshio KANAZAKI Tohoku University 

Dr. Zia Ur REHMAN A/P National Defence University 

REFEREE LIST / Список судей / HAKEM LİSTESİ 

Prof. Dr. Bünyamin AYHAN Selçuk University 

Prof. Dr. Durmuş ARIK Ankara University 

Prof. Dr. Elif ÇİMEN Balıkesir University 

Prof. Dr. Gürcan Şevket AVCIOĞLU Selçuk University 

Prof. Dr. Hasan Tevfik MARULCU Süleyman Demirel University 

Prof. Dr. Mehmet Ali KİRMAN Çukurova University 

Prof. Dr. Nurettin PARILTI Hacı Bayram Veli University 

Prof. Dr. Rüya YILMAZ Tekirdağ Namık Kemal University 

Prof. Dr. Tolga ULUSOY Kastamonu University 

Prof. Dr. Yaşar ERJEM Mersin University 

Associate Prof.Dr. Fahrettin GEÇEN İnönü University 

http://www.ukgu.kz/en


JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 

 

Associate Prof.Dr. Fatih KONAK Hitit University 

Associate Prof.Dr. Ferdi KİREMİTÇİ Bolu Abant İzzet Baysal University 

Associate Prof.Dr. Kasım KARATAŞ Karamanoğlu Mehmetbey University 

Associate Prof.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU Kahramanmaraş Sütçü İmam University 

Associate Prof.Dr. Özkan AKMAN Süleyman Demirel University 

Associate Prof.Dr. Recep ERCAN Sivas University 

Associate Prof.Dr. Serkan ÇALIŞKAN Kırklareli University 

Assistan Prof.Dr. Aysen ERCAN İŞTİN Şırnak University 

Assistan Prof.Dr. Emre AYKAÇ İskenderun Technical University 

Assistan Prof.Dr. Gamze ERYILMAZ İskenderun Technical University 

Assistan Prof.Dr. Halit EGESOY Pamukkale University 

Assistan Prof.Dr. Hatice KERİMOV İstanbul University 

Assistan Prof.Dr. Hazel ULUKAYA Marmara University 

Assistan Prof.Dr. Musa TILFARLIOĞLU Gümüşhane University 

Assistan Prof.Dr. Neşe ÇAKI İstanbul University 

Assistan Prof.Dr. Oğuz ATEŞ Kırklareli University 

Assistan Prof.Dr. Pero Duygu DUMANGÖZ Aydın Adnan Menderes University 

Assistan Prof.Dr. Tahir ÇELİKBAĞ Fırat University 

Assistan Prof.Dr. Tülay KÖSEOĞLU National Defense University 

Inst. Dr. Ahmet VAROL Karamanoğlu Mehmetbey University 

Inst. Dr. Dilek EFE İskenderun Technical University 

Inst. Dr..Faruk Caner YAM Tokat Gaziosmanpaşa University 

INDEXED / ИНДЕКС / INDEKSLER 

ICI World of Journals Index Copernicus 

Root Society for Indexing  

Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) 

ResearchBible (Academic Resource Index) 

Scientific Indexing Services (SIS) 

Active Search Results Engineer (ASR) 

Directory of Research Journals Indexing (DRJI) 

I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) 

Society of Economics and Development 

 



 

International  

JOURNAL OF SOCIAL,  
HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 
Open Access Refereed E-Journal & Refereed & Indexed 

Contents / İçindekiler 
Saime Uyar  

Works of Bill Viola on the Relationship Between Art and Technology 
1038-1045 

İsmail Kılınç Gülfem & Aday Korkmaz 

Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Akreditasyonu Projesine Katılan İngilizce Öğretmenlerinin Yurtdışındaki 
İngilizce Eğitimine İlişkin Gözlemlerinin İncelenmesi 
Examining the Observations of English Teachers Participating in the Erasmus+ Program School Education 

Accreditation Project Regarding English Education Abroad 

1046-1055 

Gamze Eryılmaz 

Restoran İşletmelerinde İstihdam Edilen Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 
Örnek Olay Çalışması 
Problems Encountered by Female Employees Employed in Restaurant Businesses and Suggestions for 

Solutions: Case Study 

1056-1071 

Ayşe Betül Tanrıverdi 
Koruyucu Ailelikte Duygusal Emek 

Emotional Labor at Foster Care 

1072-1085 

 

Hasan Cinnioğlu & Ruken Ertoğrul 
Otel Çalışanlarının Algıladıkları Liderlik Tarzının Bireysel Yaratıcılık ve Personel Güçlendirme Düzeyleri 
Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği  
The Effect of Leadership Style Perceived by Hotel Employees on Individual Creativity and Employee 

Empowerment Levels: The Sample of Antalya 

1086-1104 

Mustafa Öztürk & Ayşe Öztürk 

Yönetici Olarak Okul Müdürü Kavramına İlişkin Metafor Algıları 
Metaphorical Perceptions Regarding the Concept of School Principal as an Administrator 

1105-1120 

Aydın Karabulak 

Fiziksel Aktivite Alışkanlıklarının Covid-19 Geçirme Sürecindeki Etkilerinin Araştırılması 
Investigation of the Effects of Physical Activity Habits on the Process of Passing Covid-19 

1121-1126 

Emine Begüm Savçın; Deniz Demirarslan & Armend Kanacı 
Disiplinlerarası Yaklaşım Olarak Gerçeküstücülük ve Gerçeküstücü Nesne 

As an Interdisciplinary Approach Surrealism and Surrealist Object 

1127-1134 

Esra Erdoğan & Asuman Banu Hülür 

Televizyon Dizilerinde Gösterişçi Tüketim Anlatısında Kadın 
Woman in the Conspicuous Consuption Narrative in Television Series  

1135-1150 

Sadık Tanrıkulu 

Ehl-İ Sünnet’in Bir Kısım Haberi Sıfatlara Dair Yorumları 
Interpretations of Ahl Al-Sunnah on Some Akhbar Al-Sifat  

1151-1169 

Kardelen Atik & Okan Yılmaz 

Çanakkale Troya Müzesi Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi 
Evaluation of Çanakkale Troy Museum in terms of Sustainable Landscape Design  

1170-1179 

Funda Civek & Miloud Taher Bebas 

Stratejik İletişim: Havacılık Sektöründe Teorik Bir Değerlendirme 

Strategic Communication: A Theoretical Assessment in the Aviation Sector 

1180-1190 

Tülin Tunç 

İngiliz Kültürü ve Çalışma Bağlamı: Sanayi Devrimleri Dönemleri Açısından Bir Değerlendirme 

British Culture and Work Context: An Evaluation in Terms of Industrial Revolution Periods  

1191-1209 

Hamza Karaoğlan 

Anadolu Alevilerinin Dini Ritüel ve Rükünlerinde Geleneksel Türk Dininin İzleri 
Traces of Traditional Turkic Religion in the Religious Rituals and Elements of Anatolian Alevis 

1210-1224 

 

SEPTEMBER 2022 / Vol:8, Issue:56 

 
e-ISSN2630-6417 



 

Mehmet Ali Horozoğlu & Kübra Yağan 

Spor Pazarlamasında Sosyal Medyanın Rolü  
The Role of Social Media in Sports Marketing  

1225-1235 

Ahmet Selman Yiğit 
Klasik Türk Edebiyatındaki Mektup Türünün Dinî-Tasavvufi Mevzuların Müzakeresinndeki Fonksiyonu ve 

“Tezkire-İ Sueda” Adlı Metin  

He Function of the Letter Type in Classical Turkish Literature in the Negotiation of Religious-Susufific Issues 

and the Text Named "Tezkire-İ Sueda"  

1236-1258 

Orhan Çinar 

Batı Türkistan’da Ulus Emirlerinin İktidar Mücadeleleri (1343-1370) 

Power Struggles of Nation Commanders in Western Turkestan (1343-1370) 

1259-1263 

Abdurrahman Eren & Hasan Dilim  

Yazılımsal Bir Dijital İllüstrasyon Tekniği: Ascıı İllüstrasyon  
A Software Digital Illustration Technique: Ascii Illustration  

1264-1270 

 



International  

JOURNAL OF SOCIAL,  
HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 
Open Access Refereed E-Journal & Refereed & Indexed 

e-ISSN: 2630-6417 

International Journal of Social, 

Humanities and Administrative 

Sciences (JOSHAS JOURNAL) 

Vol: 8  Issue: 56 

Year: 2022 September 

Pp: 1038-1045 

 

Arrival  

01 July 2022 

Published  

30 September 2022 

 

Article ID 

64394 

Article Serial Number 

01 

 

DOİ NUMBER 

http://dx.doi.org/10.29228/JOSH

AS.64394 

How to Cite This Article  

Uyar, S. (2022). “Works of Bill 

Viola on the Relationship 

Between Art and Technology”, 
Journal of Social, Humanities and 

Administrative Sciences, 

8(56):1038-1045 

 

International Journal of Social, Humanities 

and Administrative Sciences is licensed 

under a Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 International License.  

This journal is an open access, peer-

reviewed international journal.  

Works of Bill Viola on the Relationship Between Art 

and Technology 

Saime Uyar  

Dr., Ministry Of Education, Ankara, Turkey 

ABSTRACT 

This study focuses on the works of Bill Viola, one of the important representatives of video, one of the 

important art disciplines, in which he presents the ideas behind basic human experiences such as birth, death 

and consciousness aspects to the audience through video. In addition to the visuality offered by video art, his 

works that draw the viewer into both sound and image and allow the listeners to get in touch with their 

emotions, allowing them to feel the adventure within the time period of death and life, have been examined. 

American artist Bill Viola, who has an important reputation with his video works in world art, mostly deals 

with universally accepted issues of birth, death, gender, destiny and spirituality. The death of her son and 

mother, who were born simultaneously in 1988, deeply affected Viola. These two accidental events deepened 

the artist's spirituality and led him to work on life and death-oriented subjects. 

Art, which has a positive effect on the mood of the individual, can also be inspiring in producing new things. 

Through various artistic forms such as painting, sculpture, and music, people can create reactive creations in 

the face of events they are affected by. Artist Viola conveyed the deep feelings she experienced in her life 

with video, a form of contemporary art. Having a major role in the use of video as an art form, Viola focuses 

on questioning cognitive processes by using image and sound in an impressive and complex way in her 

works. 

Creating works that question life events through a contemporary production form, Viola reveals visual and 

emotional tendencies. Touching on the effects of existence and extinction on human life, the artist leaves a 

questioning effect on the audience with his artistic performances. 

Keywords: Bill Viola, Art, Video, Painting, İnstallation  
 

1. INTRODUCTION 

Video art, which is among the new disciplines of contemporary art, is a kind that is difficult to understand and 

unusual. Video art, which generally started to be seen in the biennials, is among the important changes and 

developments of 20th century modern art.  Basic factors such as globalization and technological advances have 

greatly influenced art disciplines and social networks of art. 

Video art, which is much more than just offering a visual feast to the audience, is among the contemporary art 

disciplines that have an analytical feature that prompts the individual to think and question. 

When Henri Bergson evaluates the basic philosophy of video and how the mental systems of image production 

function, he proposes to think in another order beyond the representative aspects of image. For Bergson, memory is 

a kind of accumulation of time and necessity. In his theory, he mentions two features about their capacity to 

accumulation of and preserve time. These are; the power of memory that creates a range and an action that can be 

called a delay, will, intuition, comprehension or memory and habit that is covered within the range and used and 

exploited by another force, and the moments of transgression between opposing and counteracting. These two 

features are, similarly, very important for some technical functions of video technology. The video works as an input-

output system that evokes shrinkage and expansion in the flow of light waves. This means that the camera image is 

produced thanks to repeated and automated written outputs of time intervals (Melitopoulos, 2017). 

It is possible to say that the ability of video art to directly convey the moment to the audience also increases the 

influence of social events on the general audience.  

To give an example from the opinions of artists and writers who claim that the video is an action; Digital image 

simultaneously presented the image of war to human consciousness with a live broadcast from the Al Rashid Hotel 

in Baghdad in 1991, when the media was on the verge of a new era. CNN's immediate access to the Gulf War was 

the crystallized state of television's decisive role in directing the war and the political power struggle woven around 

it. How international events are created on television has been decisive for building policies that will force 

governments to act. For the first time, the whole world witnessed destruction at the same time you (Uslu, 2017). 
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Despite many media elements, it is possible to see that video art will continue to exist as a long-term art discipline 

thanks to the unique combinations in its structure (Almeida, 2019). 

In this study, some works of Bill Viola, one of the important representatives of video art, are emphasized (Almeida, 

2019). 

Bill Viola, one of the important representatives of video art, is one of the important names that develops works that 

explore the different possibilities of this technology such as single-channel and closed-circuit videos and installations 

and ensures that video art is included in contemporary art disciplines (Almeida, 2019). 

American video, digital, and sound artist Bill Viola was born on January 25, 1951 in New York, USA. Viola spent 

her childhood in Queens, Westbury, and New York. In 1973, he graduated from Syracuse University with a bachelor's 

degree in Fine Arts. After graduation, he first worked at the Everson Museum of Art in Syracuse (Wainwright, 2021). 

Viola, one of the pioneers of generations using video art in the 1970s, made impressive pictures with new digital 

media in room-sized environments that covered audio technologies, viewers with sound and hosted multiple screens 

of moving images (Wainwright, 2021). 

From 1974 to 1976, the artist, who had long intertwined with music, continued to work in Florence at Art/Tapes/22, 

an independent art video production facility in Florence. Between 1973 and 1980, Viola performed with composer 

David Tudor in a group called "Rainforest” (later called "Composers Inside electronics"). From 1974 to 1976, he 
worked as a technical director at Art/Tapes/22, a leading studio in Florence, Italy. Here, he met video artist Nam June 

Paik, Bruce Nauman, and Vito Acconci. From 1976 to 1983, he was a guest artist at the WNET Thirteen Television 

Laboratory in New York (Wainwright, 2021). 

After his trip to Japan in 1976, he included especially Eastern cultures in his works. It informs most of his aesthetic 

sensitivity, and many of his works reflect the role of art in prayer, meditation, and healing (Wainwright, 2021). 

Viola's installations often include a figure intertwined with nature, such as drowning in the water, hitting flames, 

aging in slow motion, or giving birth. Rumination on life and death is the acquisition of mind/body dialectics, the 

nature of perception, and transcendence. 

The artist, who chooses his works from the subjects inspired by real life, shares these topics with his audience 

(Wainwright, 2021). 

In the works of Bill Viola, it can be perceived an atmosphere that imitates the style of impressionist artists in the late 

19th century. We can understand it from his ingenuity in using the light (Wainwright, 2021). 

Viola, who represented the United States at the 46th Venice Biennale in 1995, was often featured on various sites 

outside the museum, in a context that can be found in the world, such as churches and temples (Wainwright, 2021). 

In 1997, the Whitney Museum of American Art presented a large retrospective of Viola's work. His wife worked 

with producer Kira Perov; avant-garde director Peter Sellars premiered Richard Wagner's new production Tristan 

and Isolde and orchestra conductor Esa-Pekka Salonen in 2005. Viola received the Japan Art Association “Praemium 
Imperiale” award (Wainwright, 2021). 

Viola, who began to see her work in 1977, was invited to present his video work by cultural art director Kira Perov 

at La Trobe University in Melbourne, Australia. The romantic relationship between Perov and Viola led to their 

marriage after a while. There have been personal and professional collaborations over many years involving both 

travel and collaboration (The Art Story, n.d.).  

The couple went to different regions and discussed the artistic features of those regions. While residing in Japan, they 

worked in Zen Buddhism and then photographed Indian rock art sites in the Southwest United States (The Art Story, 

n.d.).  

Nature can sometimes play the most active role in the creation of art from where it stands. Just like this unforgettable 

experience that deeply affected Bill Viola's life when he was six years old; he fell from a raft on which he had been 

playing with his cousins and sunk deep into the lake waters below. While submerged, he opened his eyes and observed 

the beautiful shafts of light coming down through the water, illuminating the organisms floating beneath the surface 

of the lake. His uncle pulled him from the water to safety but the experience inspired the small boy to consider what 

lay beneath the surface of life itself and also likely prompted his lifelong preoccupation with water (The Art Story, 

n.d.).   

Then, in 1988, Viola and Perov's first son was born and simultaneously his mother suddenly fell ill. She died a few 

years later, in 1991, right around the time that the couple's second son was born (The Art Story, n.d.). 
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It is also possible to see the unplanned outflows of life in guiding art in Violan's art. Those two coinciding events 

affected Viola in a profound way and ultimately sparked a new period of artistic creativity and deepened 

spirituality. His focus turned to sorting through home videos and using them to produce some of his most important 

work of the period, video pieces that focused on the subjects of life and death (The Art Story, n.d.).  

Initially, Viola had no intention of incorporating the videos he had made of his mother into his professional work. In 

fact, he kept the personal videos separate from those he produced for his artistic career; that is, until after his mother's 

death, at which time, he explained: "I realized I was an artist and I should do what I was set up to do, so I took all my 

home movies into the studio and I finished the next piece of work. I was like on fire and asked myself why I hadn't 

done this before." A video he produced during that period following his mother's death, Nantes Triptych (1992), 

which was eventually purchased by the Tate, features images of Viola's dying mother as well as a man underwater 

and a woman in labor (The Art Story, n.d.). 

Viola, who experiences the coldness of death with the loss of her own parents, tries to examine the despair she 

experiences through artistic depths in which he realizes what death and existence really mean as a consolation (The 

Art Story, n.d.). 

The ease of video technology has attracted the attention of photographers, filmmakers, performance artists, 

conceptual artists, voice and process artists. The advent of digital recording technologies in the 1990s and beyond 

has further extended the possibilities of modern video art (Yood, 2014). 

 
Image 1. Bill Viola, Hafıza Tiyatrosu, 1985, Country Museum of Art 

The tree image, which has an important place in representing life, has often been important for many artists. In this 

work titled "Theater of Memory" (Image 1), in which he integrates emotions and ideas, Viola used the tree as the 

main subject. In his text about this work, the artist said: “A large tree with bare branches and exposed roots, leans 

across the floor to the far upper corner of a large, dark room. Fifty small lanterns are hung on its branches. A large 

color video image is projected on the rear wall. The picture is dominated by electronic noise and static patterns. The 

images are sometimes recognizable but never seem to come in clearly. Loud bursts of static and noise come from the 

speakers, it was almost as if a loud voice was coming. There are long silences between the bursts of noise. The only 

light in the room is comes from the lanterns and glow of the video image. The only continuous sound is that of a 

small, delicate wind chime on the tree, blown by the wind from a concealed fan. I remember reading about the brain 

and the central nervous system, trying to understand what causes the triggering of firings that recreate patterns of 

past sensations, finally evoking a memory. I came across the fact that all of the neurons in the brain are physically 

disconnected from each other, beginning and ending in a tiny gap of empty space. The flickering pattern evoked by 

the tiny sparks of though bridging these gaps becomes the actual form and substance of our ideas. All of our thoughts 

have at their center this small point of nothingness. (Texts from Bill Viola. Photos: Kira Perov) (Furniture Design 

Ideas, n.d.). 
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Image 2. Bill Viola, Tree of Knowledge, 1997 

Bill Viola, in his own words, carried with him the idea of a tree that had grown under the influence of the audience 

for more than 15 years. He tried the visual work of a real tree, but saw the desperation of having to wait decades to 

complete the project. The idea, which took place for the first time with the possibilities offered through plant 

modeling and computer, began to emerge. 

Summarizing that life is trapped between a starting and ending line, the artist describes it through the phases of a 

tree's life adventure. 

Bill Viola, who became known through his many video installations, works in his art on the phenomenon of time in 

all of its experienced aspects: the absolute artworks about time and the mental time, the time during sleep, in hectic 

activity, and during rest. In the installation “Tree of Knowledge” (1997), the tree runs through different types of time. 
The lifetime of the tree itself, its youth, its strength, and its death. While the viewer walks down the hallway, the tree 

experiences spring and the growth of leaves; it blossoms in the early summer, bears fruit that fall in late summer, and 

in the fall the tree sheds its leaves. It runs through the cycle of one year. 

It is possible to identify the changes of the phases in Viola's Knowledge Tree in the process with the phases in human 

life. 

 
Image 3. Bill Viola, Sequence from “Tree of Knowledge”, 1997. Source: http://jfjm100.com/digital-design-of-nature/bill-viola-tree-of-

knowledge.html 

 
Image 4. Bill Viola, Sequence from “Tree of Knowledge”, 1997. Source: http://jfjm100.com/digital-design-of-nature/bill-viola-tree-of-

knowledge.html 

At the end of the sequence, the roots bury themselves into the ground: like an old man the tree finds its place. The 

tree becomes in such a way our projection and a mirror. For the animation of the growth, the budding, and the ripening 

of the fruits, the embedded keyframing described in 7 chapter was utilized. The sequence was rendered using an 
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integrated raycasting algorithm. The animation sequence was realized at the ZKM Institut fur Bildmedien using the 

Xfrog modeling system. 

The basis was 20 photographs of different trees taken by Bill Viola in Huntington Gardens, out of which the 
idealtypical tree was chosen. The total time for modeling, timing, adjustment of the temporally variable textures etc., 

amounted to approximately three months. Tree of Knowledge was shown in 1997 at the ZKM in Karlsruhe and in 

1999 at the Whitney Museum in New York. 

In this artwork, the viewer enters a 16-meter-long hallway and then opens the view freely to a large 2.4×3.2 meter 
rear-projected canvas, on which the picture of a tree can be seen. If the viewer enters the hallway and moves forward, 

the tree begins to grow, and keeps growing until the viewer stops; then also the tree stops growing. The viewer notices 

that her/his position is coupled on the way with the picture of the tree in the video sequence. If he/she reaches the 

end of the hallway, the tree loses its leaves, becomes old and dies. Bill Viola, who became known through his many 

video installations, works in his art on the phenomenon of time in all of its experienced aspects: the absolute artworks 

about time and the mental time, the time during sleep, in hectic activity, and during rest. 

 

Image 5. Bill Viola, Stations. Source: https://www.moma.org/collection/works/81737 

This work by the artist called Stations comprises five video projections, each displaying a nude figure suspended in 

water. Floating heads-down, the figures drift slowly out of the image frames. Their reflections in the polished slabs 

of granite placed at the foot of each screen give the impression of figures swimming in pools of black liquid. The 

thirteenth-century Persian poet Jahal al-Din Rumi, a favorite author of the artist, proclaimed: "With every moment a 

world is born and dies. And know that for you, with every moment comes death and renewal.” Likewise, in Stations 
there is no ending or beginning. Every instant is a meditation on the continual cycles of life, death, and rebirth. 

Viola has produced works containing electronic, audio and image technologies in the field of new media. His works 

focus on the ideas behind basic human experiences such as birth, death and consciousness aspects.  

Viola's art, which pushes to capture the essence of emotion with the recording of the show in his video installations, 

has a profound aesthetic and emotional effect. The artist, whose works have human value, establishes a connection 

between the themes he chooses from within life and the audience.  

His video works also exhibited the image quality with slow motion techniques created with new technology and 

allowing the viewer to embrace the image. 
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Image 6. Bill Viola, Fire Woman, 2005 

 

Image 7. Bill Viola, Fire Woman, 2005 

In this work named “Fire Woman”, he reveals the reality of death and the inevitability of extinction distinctly with 
the art of performance, which theorizes the body as an art tool. 

"While watching this video of the artist for the first time, it is possible to experience many mixed emotions such as 

spiritual and religious feelings, the end of existence, the helplessness of the human body and soul in the face of death, 

the imaginary shaping of the perception of hell in the mind, and the end of life. At the same time, at the end of the 

video, the relieving sound of water accompanying the moments of the destruction of the body gives the feeling that 

there is a new beginning after death. This work of Viola, which consists only of images, sounds and movements, is 

an extremely impressive and disturbing work that draws the audience deeply and allows them to experience the 

moment” (Saime Uyar). (Goldberg, 2004; Raz, n.d.). 

 
Image 8. Bill Viola, Sleepers, 1992. Source: https://www.itsliquid.com/featured-artist-bill-viola.html 
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In this study titled "Sleepers" (Visual 7), one of the works that the artist bases on life, it is thought that it creates the 

impression that people who investigate life and death and stand in the forefront evoke rebirth in the flow of water. 

Viola said about the video's symbolism: “Water supports the fish like light supports man. Land is the death of the 
fish - darkness is the death of man.” (Itsliquid). 
His video work has contributed greatly to his contemporary artist identity by exhibiting in key venues such as the 

National Gallery, London, Guggenheim Berlin, Guggenheim New York, Whitney Museum of American Art, Getty 

Los Angeles, California, and the Metropolitan Museum of Art, New York (Itsliquid). 

 
Image 9. Bill Viola, Tristan's Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall), 2005, Image: Courtesy of David Parry / Royal 

Academy of Arts 

It is thought that artist, known for his stately video installations, mostly featuring angel-like drowning figures in slow 

motion, makes no secret of his admiration for his Renaissance ancestors 

Viola, which combines physical mobility with water and presents it to the audience in its spatial composition, in this 

work titled “Tristan's Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall)”, it is possible to think that death, 
which points to eternity in the water that makes life alive, reflects the dominance over the body. 

 
Image 10. Bill Viola, The Fall Into Paradise, 2005. Source: http://www.radikal.com.tr/kultur/garibaldide-bir-hareketli-tablo-1073556/ 

Viola's work titled “The Fall Into Paradise” is a 10-minute video work from 2005. It is presented to the audience as 

a moving description of a story that extends from birth to death. He describes the transformation of the individual in 

the process between life and death. The water used by the artist in "The Fall Into Paradise", which is closely related 

to his previous works, differs from his previous works in terms of its intended use. The artist stated that he used the 

water here to explore the theme of ’being expelled from heaven and falling to earth'. The artist, who emphasizes the 
importance of water on life, states that he allows them to experience the atmosphere by sharing it with the audience 

in this performance he offers (Ekinci, 2011). 
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2. CONCLUSION 

Bill Viola, one of the first visual artists by using new video techniques in the early 1970s, has been one of the 

important artists in contemporary art, influencing the establishment of video art. Considered the pioneer of new media 

art, Bill Viola creates common surrounds by combining images in films with music.  

It focuses on the themes of birth and death, which are the unchanging reality of life, by taking advantage of developing 

and changing technological advances and using video art. It is possible to see the effect of the coldness and depth of 

death experienced by the artist, who draws attention to the limitation of the time period between these two 

phenomena, especially after the loss of his parents. 

It is possible to state that Viola, who uses the themes of water, air and fire as an important part of his works, creates 

a kind of reaction to the anxiety of being aware of the concept of death by editing and rendering his video works 

extremely slowly. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından 
hibelendirilen Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 2021 yılında kabul edilen ve 2022 yılında uygulanan Erasmus+ 
Programı Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında, projenin ilk yıl hedefi olan ‘İngilizce Öğretmenlerinin Yeterliklerini 
Artırmak’ temalı;  öğrencilerin İngilizceye karşı olumlu tutum, ilgi, isteklilik, katılım ve motivasyonlarını artıracak eylem 

planlarını uygulayabilmek için katılım gösteren öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumunda çalışan ve ilgili projeye katılan otuz yedi 
İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Proje kapsamında dört Avrupa ülkesi olan Yunanistan, Macaristan, Çekya ve 
Avusturya’ya giden öğretmenlerden veriler elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler ‘İngilizce Öğretmenlerinin 
Yeterliklerini Artırmak’ temalı yurtdışı işbaşı gözlem faaliyeti günlük raporu şeklinde hazırlanan forma öğretmenlerin 
gözlemlerini not etmeleriyle toplanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi ile 
yapılmıştır. Araştırmanın geçerliğini ve güvenirliğini artırmak için katılımcı teyidi ve uzman incelemesine başvurulmuştur. 
Araştırma verilerini analiz etmek için nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda; 
Fiziksel Donanım ve Teknolojik Donanım alt temalarıyla oluşturulan ‘Alt Yapı’, Öğrenci Başarısına Odaklanma, Sınav 
Odaksız Eğitim, Öğrenci Odaklı Esnek Müfredat ve Seviye Sınıflar alt temalarıyla oluşturulan ‘Öğrenci Merkezlilik’,  
Web 2. 0 Araçları, Çevrimiçi Ders Takibi ve İnteraktif Kaynak Kitap alt temalarıyla oluşturulan ‘Teknoloji Kullanımı’, 
Aktif Katılımlı Öğrenme, Grupla Çalışma, CLIL Metodu, Yabancı Dil Konuşma Becerisi, Proje Tabanlı Öğrenme, Isınma 
Etkinlikleri, Çift Dilli Eğitim Programı ve Materyal Kullanımı alt temalarıyla oluşturulan ‘Öğretim Yöntemleri’, Önleyici 
Rehberlik, Kaynaştırma Eğitimi, Uzmanlık Alanlarına Göre Ayrılmış Rehberlik Hizmetleri alt temalarıyla oluşturulan 
‘Rehberlik Hizmetleri’, Çok Yönlü Değerlendirme, Geri Bildirim ve Uluslararası Sınavlar alt temalarıyla oluşturulan 
‘Değerlendirme Yöntemleri’ temalarına ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgularından elde edilen verilere dayanarak İngilizce 
öğretimi ile ilgili çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Erasmus+ programı, Okul eğitim akreditasyonu, İngilizce eğitimi 

ABSTRACT 

In this study, within the scope of the Erasmus+ Program School Education Accreditation of the Karaman Provincial 

Directorate of National Education, which was funded by the European Union Education and Youth Programs Center 
(Turkish National Agency) in 2021 and implemented in 2022, the first year goal of the project was 'Increasing the 

Competencies of English Teachers'. ; It is aimed to examine the opinions of the participating teachers in order to implement 

the action plans that will increase the students' positive attitude, interest, willingness, participation and motivation towards 
English. The study group of the research consists of thirty-seven English teachers working in the educational institution 

affiliated to the Karaman Provincial Directorate of National Education and participating in the relevant project. Within the 

scope of the project, data were obtained from teachers who went to four European countries, Greece, Hungary, Czech 
Republic and Austria. The data used in the research were collected by noting the observations of the teachers on the form 

prepared in the form of the daily report of the job shadowing abroad activity themed "Increasing the Competencies of 

English Teachers". The research was conducted with document analysis, which is one of the qualitative research methods. 
In order to increase the validity and reliability of the research, participant confirmation and expert review were used. 

Content analysis, one of the qualitative analysis methods, was used to analyze the research data. As a result of the analysis; 

'Basis' created with the sub-themes of Physical Hardware and Technological Hardware, 'Student Centered' created with 

the sub-themes of Focusing on Student Success, Exam-Free Education, Student-Oriented Flexible Curriculum and Level 

Classes, Web 2.0 Tools, Online Course Tracking and Interactive Source Book sub-themes 'Teaching Methods' created 

with sub-themes of 'Technology Use', Active Participation Learning, Group Working, CLIL Method, Foreign Language 
Speaking Skill, Project-Based Learning, Warm-Up Activities, Bilingual Education Program and Material Use, Preventive 

Guidance, Inclusion Education, The themes of 'Guidance Services', which were created with the sub-themes of Guidance 

Services separated according to Areas of Expertise, and 'Assessment Methods', which were created with the sub-themes 
of Multi-Dimensional Assessment, Feedback and International Examinations were reached. Based on the data obtained 

from the findings of the research, various suggestions have been made about teaching English. 

Keywords: Erasmus+ program, School education accreditation, English education 

1. GİRİŞ 

Ülkemizde öğrencilerin ilköğretimden yükseköğretime kadar İngilizce dersi almalarına rağmen dili öğrenmede sorun 
yaşadıkları görülen bir durumdur. Uzun yıllar boyunca İngilizce öğretimi konusuna önem verilmesine rağmen 
yabancı dil öğrenmede öğrencilerin temel düzeyden öteye geçemedikleri ve akademik başarılarının düşük olduğu 
yönünde fikir birliği mevcuttur (Gömleksiz ve Aslan, 2017; Günday, 2007). Bu konuda ulaşılan birtakım istatistikler 
de bu durumu desteklemektedir. Örneğin Anadili İngilizce olmayan ülkelerin İngilizce dil yeterliklerini ölçmeyi 
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amaçlayan ve alanında en kapsamlı indeks olan Education First English Proficiency Index 2021 İngilizce Yeterlik 
Endeksi raporuna göre Türkiye, 112 ülke arasından 70. sırada ve yeterlilik seviyesi düşük kategorisinde yer 

almaktadır (Education First English Proficiency Index [EF-EPI], 2021; Kronos, 2021). Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) ulusal düzeyde yaptığı sınav sonuçlarına bakıldığında ise 2021 YKS yabancı dil 
testi istatistiklerine göre 80 İngilizce sorusunun doğru cevap sayısı ortalaması 39,05’tir. 2021 KPSS lisans İngilizce 
ÖABT istatistiklerine göre 75 İngilizce sorusunun doğru cevap sayısı ortalaması 42,79’dur (Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi [ÖSYM], 2021). İki sınav da incelendiğinde sınavdaki soruların yaklaşık yarısının doğru olarak 
cevaplandığı görülmektedir.  
İngilizcedeki başarıyı yükseltmek amacıyla pek çok araştırmanın 'Neden İngilizce öğrenemiyoruz?' sorusuna yanıt 
aradıkları görülmektedir. Örneğin Yaman (2018), yaptığı çalışmada İngilizcenin ülkemizde yabancı bir dil olması, 
öğretmenlerin donanım ve nitelik olarak eksikliklerinin olması, dil öğreniminin sabır gerektiren ve vakit alan bir 
süreç olması, öğretmen ve öğrencilerin önyargıları, İngilizce kitaplarının kalitelerinin istenen seviyeye ulaşamamış 
olması ve ölçme-değerlendirmeye yönelik yapılan hataların İngilizce öğretiminin aksamasına sebep olduğunu tespit 
etmiştir. Arslan ve Akbarov (2010) ise yaptığı çalışmayla, Türkiye’de dil öğretiminde istenilen seviyeye 
gelinememesinin nedenlerini motivasyon eksikliği ve yöntem sorunları olarak ortaya koymuştur.  
Hızla küreselleşerek küçülen dünyada, eğitim alanında uluslararası işbirliğinin giderek artması için farklı toplumlarla 
iletişim kurabilmek gerekir. Ülkelerin, diğer ülkelerle olan ilişkilerini ekonomik, sosyal, siyasal konularda ve eğitim 
ve kültür alanlarında daha da ileriye taşımak için farklı dil bilen bireylere ihtiyacı vardır. Bu yüzden ülkemizin 
gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için kendi eğitim sistemimizin bu ülkelerden geride kalmaması gerekir. Bu 
bağlamda oluşabilecek sorunları çözümlerken farklı ülkelerin deneyimlerinden faydalanmak çok önemlidir (Tok ve 
Arıbaş, 2008). Yapılan bu çalışmada, ülkemizdeki dil öğrenme sorununa çözüm önerileri getirebilmek ve İngilizce 

öğretmenlerinin yeterliliklerini artırmak için uygulanan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Akreditasyonu 
kapsamında elde edilen öğretmen görüşleri ele alınmıştır.  Bu görüşler neticesinde öğrencilerin İngilizceye karşı 
olumlu tutum, ilgi, isteklilik, katılım ve motivasyonlarını artıracak eylem planlarını ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. 
Erasmus+ Programının bireyler üzerinde kültürel ve sosyal çeşitliliğin tanınması, farklı kültürlerin gözlemlenip iyi 
yönlerinin alınması, girişimciliğin artması, yabancı dil konuşabilme becerilerinin artması, kişisel veya mesleki 
gelişimlerinde ilerleme, iş yaşamlarında avantajlı olma, bu duruma bağlı olarak da motivasyonlarının artması gibi 
faydalarının olması beklenir. Erasmus+ Programının bireyler üzerindeki katkılarının yanı sıra eğitim sistemine de 
olumlu etkilerinin olması beklenmektedir. Bunları; eğitim projelerine daha çok önem verilmesi, eğitimin kalitesinin 
artması, yabancı dil konuşabilme pratiğinin artması ve bu sayede uluslararası çalışma dünyasında da aktif rol alması, 
ülkemizde yapılan eğitimle ilgili projelere katkıda bulunması, AB ülkelerinin eğitim programlarından haberdar 
olunması, ekonomi, eğitim, istihdam alanlarına önemli katkılar sağlanması, teknolojik gelişmelerle her eğitim 
kademesinin ulaşabileceği eğitim kaynakları kullanımının artması, eğitim öğretim alanında uluslararası işbirliğinin 
giderek artması şeklinde sıralayabiliriz (Hatısaru, 2017). 

Bu çalışma, Karaman ilinde farklı eğitim kademelerindeki okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin çeşitli 

Avrupa ülkelerinde işbaşı gözlem faaliyetlerine katılarak elde ettikleri gözlemleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu 
amaç kapsamında öğretmenlerin, bu ülkelerdeki verilen eğitimlere ilişkin gözlemleri incelenmiştir. Bu bağlamda, 
yapılan bu çalışmanın Türk eğitim sisteminden farklı uygulama örnekleri, diğer ülkelerde kullanılan farklı yöntem 
ve yaklaşımların neler olduğu, dil öğretiminde kültür farklılıkları, farklı ders materyallerinin kullanımı, çevrimiçi 
platformların İngilizce öğretimindeki etkinliği, ülkemizde yabancı dil öğretiminde ne gibi eksikliklerin olduğu ve en 
önemlisi bu eksikliklerin giderilmesine yönelik tespitler ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 
Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi ile yapılmıştır. Bu yöntem, araştırılması 
hedeflenen olgularla ilgili bilgi içeren yazılı materyallerin analiz edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu 
bağlamda işbaşı gözlem faaliyetlerine katılan İngilizce öğretmenlerinin beş gün boyunca bulundukları okuldaki 
gözlemlerini not ettikleri günlük raporlar incelenerek analiz edilmiştir.  

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021 Yılı Erasmus+ Programı Okul Eğitimi 
Akreditasyonu ‘İngilizce Öğretmenlerinin Yeterliklerini Artırmak’ temalı projeye katılan İngilizce öğretmenleri 
oluşturmaktadır. Proje kapsamında dört Avrupa ülkesi olan Yunanistan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya 
bulunmaktadır. İşbaşı gözlem faaliyeti kapsamında Yunanistan’a 6 kadın, 4 erkek olmak üzere toplam 10 İngilizce 
öğretmeni katılmıştır. Bu öğretmenlerden 1’i ilkokul, 4’ü ortaokul ve 5’i de lise kademesindeki okullarda görev 
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yapmaktadır. İşbaşı gözlem faaliyeti kapsamında Macaristan’a 6 kadın 4 erkek olmak üzere toplam 10 İngilizce 
öğretmeni katılmıştır. Bu öğretmenlerden 2’si ilkokul, 2’si ortaokul ve 6’sı da lise kademesindeki okullarda görev 
yapmaktadır. Yapılandırılmış kurs faaliyeti kapsamında Çek Cumhuriyeti’ne 5 kadın 4 erkek olmak üzere toplam 9 
İngilizce öğretmeni katılmıştır. Bu öğretmenlerden 3’ü ortaokul 6’sı da lise kademesindeki okullarda görev 
yapmaktadır. Yapılandırılmış kurs faaliyeti kapsamında Avusturya’ya 4 kadın 4 erkek olmak üzere toplam 8 İngilizce 
öğretmeni katılmıştır. Bu öğretmenlerden 2’si ortaokul 6’sı da lise kademesindeki okullarda görev yapmaktadır.  

2.3. Verilerin Toplanması 
Bu araştırma kapsamında ‘İngilizce Öğretmenlerinin Yeterliklerini Artırmak’ temalı yurtdışı işbaşı gözlem faaliyeti 
günlük raporu adı altında bir form hazırlanmıştır. Bu formda gözlem tarihi, araştırmanın yapıldığı ülke, faaliyetin 
adı, faaliyetin kapsamı, faaliyetin süresi, faaliyetin uygulanmasına ilişkin açıklamalar, Türk eğitim sisteminden farklı 
ya da iyi uygulama örnekleri ve faaliyet ile ilgili öneriler başlıkları bulunmaktadır. Beş günlük program süresince, 
projeye katılan öğretmenler bu raporları günlük olarak yaptıkları gözlemlere dayanarak doldurmuşlardır.  

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırma verilerini analiz etmek için nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, 
belli kurallara dayanan kodlamalarla metin içerisinde bulunan sözcüklerin daha küçük ve anlamlı içerik gruplarıyla 
özetlenmesidir (Büyüköztürk, Akgün, Kılıç Çakmak, Karadeniz ve Demirel, 2015). İçerik analizi yapılırken temel 
işlem, birbirine benzer olan verileri belirli temalar ve kavramlar çerçevesinde bir araya getirip okuyucunun 

anlayabileceği şekilde düzenleyerek yorumlamaktır. İçerik analizinde veriler dört aşamada analiz edilir. Bunlar; 
verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve 
yorumlanmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmanın analizi yapılırken elde edilen veriler günlük raporda 
sorulan sorular temelinde çözümlenerek kodlanmış, temalar bulunmuş, oluşturulan temalar ve kodlar düzenlenerek 
tablolar halinde sunulmuştur. Daha sonra bulgular tanımlanmış ve tabloların altında bulgulara ait veriler 
yorumlanmıştır. Ayrıca tablolarda, oluşturulan temaları desteklemek amacıyla katılımcı görüşlerine herhangi bir 
değişiklik yapılmadan katılımcıların birebir kendi ifadeleriyle yer verilmiştir.  Her temanın altında katılımcı 
görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan kodların ne sıklıkta ifade edildiği de frekanslarla sunulmuştur.  

2.5. Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği  
Nitel araştırma yöntemlerinde geçerlik ve güvenirliği sağlamak için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan 
biri olan katılımcı teyidi yöntemi ile araştırmadan elde edilen bulguların veri kaynakları yani katılımcılar ile teyit 
edilmesi yarar sağlar. Araştırmada kullanılan dokümanların kullanılış amacı ve ne derece doğru yorumlandığı esas 
kaynaklara yeniden danışılarak, mümkünse yapılan analizin bir kopyasının onlara sunularak görüş ve düşüncelerinin 
alınması uygun olabilir. Bu hem araştırmada kullanılan dokümanların araştırmacı tarafından yapılan araştırmanın 
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda dokümanın kaynaklarını rahatlatabilir hem de eksik veya yanlı 
yorumlar düzeltilip yapılan araştırmanın güvenirliği ve geçerliği artırılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu 
bağlamda Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021 Yılı Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Akreditasyonu ‘İngilizce 
Öğretmenlerinin Yeterliklerini Artırmak’ temalı projeye katılarak program süresi boyunca işbaşı gözlem faaliyeti 
günlük raporlarını doldurarak gözlemlerini kaydeden öğretmenlere telefon yoluyla yeniden ulaşılarak gözlemlerine 
dair eksik bilgiler olup olmadığı sorulmuştur. Ayrıca öğretmenlerin yapılan araştırmada kullanılmak üzere eklemek 
istedikleri herhangi bir görüş ve önerileri varsa bunların da alınıp araştırma kapsamına dâhil edilmesi sağlanmıştır. 
Nitel araştırma yöntemlerinde geçerlik ve güvenirliği sağlamak için kullanılan bir diğer yöntem de uzman 
incelemesidir. Bu incelemede uzman araştırmanın aşamalarına ilişkin çeşitli önerilerde bulunur ve böylece 
araştırmanın niteliğini artırmış olur (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu amaçla çalışmanın geçerlik ve güvenirliğini 
artırmak için bir uzmandan görüş alınmış ve tema ve alt temaların son haline karar verilmiştir. 

3. BULGULAR  

‘İngilizce öğretmenlerinin yeterliklerini arttırmak’ konulu yurtdışı işbaşı gözlem faaliyeti günlük raporlarında 
belirtilen Türk eğitim sisteminden farklı ya da iyi uygulama örnekleri kısmına öğretmenlerin yazdıkları gözlemlere 
dayanarak altı tema oluşturulmuştur. Bu temalar, Alt Yapı, Öğrenci Merkezlilik, Teknoloji Kullanımı, Öğretim 
Yöntemleri, Rehberlik Hizmetleri ve Değerlendirme Yöntemleridir. Tema ve alt temalara ilişkin frekanslar aşağıda 
sırasıyla tablolar halinde sunulmuştur. 
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Tablo 1. Alt Yapı Temasına İlişkin Görüşler 
Alt Tema Örnek Öğretmen Görüşleri 
Fiziksel Donanım 
(N: 32) 

✓ Sınıf mevcudu 7 kişiydi. Bu nedenle öğrencilerin pratik yapma şansı çoktu. Öğretmenin dönüt alma ve 
değerlendirme olanağı vardı. 

✓ Sınıf mevcutları bizim ülkemize göre %50 daha azdı.  
✓ Sınıfların genel olarak 7 kişi ile 15 kişi arasında olduğu görüldü. 
✓ Dil sınıfları kalabalık değil ve bu sebeple her öğrenci yapılan tüm aktivitelere etkin bir şekilde katılıyor. 
✓ Sınıf mevcutlarının az olması birebir etkileşim açısından oldukça verimli dersler işlenmesi adına yardımcı 

oluyor. 

✓ Mevcudun az olması sınıf yönetimini kolaylaştırmakta ve öğretmen her bir öğrenciyle daha çok 
ilgilenebilmektedir. 

Teknolojik 

Donanım (N: 22) 
✓ Her öğrenciye tablet veriliyor. Okulla ilgili her şey tabletlerinde mevcut. 
✓ Yabancı dil öğretiminde teknolojik imkânlardan olabildiğince öğrenciler faydalanıyor. 
✓ Öğrencilerin her biri kendi şahsi laptoplarıyla dersi işlediler. Dijital araçlar verimli bir şekilde kullanıldı.  
✓ Öğrencilerin tamamının kişisel bilgisayarları var ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyorlar. 

✓ Sınıflarda büyük ekran televizyonlar ve öğretmenlerde dizüstü bilgisayar imkânı vardı. Öğrencilerin de 
bilgisayar üzerinde ders işleme ve web araçları ile dersi zenginleştirme imkânları vardı. 

✓ Dijital materyallere anında ulaşılıyor ve uygulamalar tablet üzerinden yapılıyor ve sonuçları hemen açılıp anında 
gözlenip değerlendirilebiliyor. 

Birinci tema; Fiziksel Donanım ve Teknolojik Donanım alt temalarıyla oluşturulan ‘Alt Yapı’ temasıdır. Fiziksel 
Donanım alt temasında öğretmenler, çoğunlukla okulun fiziksel donanımı ve sınıfların mevcudundan 
bahsetmişlerdir. Sınıf mevcutlarının az olmasının öğrencilerle birebir etkileşim açısından oldukça verimli olduğu 
görüşünü savunmuşlardır. Katılımcılardan biri bu görüşünü ‘Mevcudun az olması sınıf yönetimini kolaylaştırmakta 
ve öğretmen her bir öğrenciyle daha çok ilgilenebilmektedir.’ şeklinde ifade etmiştir. Teknolojik Donanım alt 
temasında öğretmenler okulun teknolojik imkânlarının zengin olduğundan ve hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin 
teknolojiyi aktif kullandığından bahsetmişlerdir. Katılımcılardan biri bu görüşünü ‘Sınıflarda büyük ekran 
televizyonlar ve öğretmenlerde dizüstü bilgisayar imkânı vardı. Öğrencilerin de bilgisayar üzerinde ders işleme ve 
web araçları ile dersi zenginleştirme imkânları vardı.’ şeklinde ifade etmiştir.  
Tablo 2. Öğrenci Merkezlilik Temasına İlişkin Görüşler 

Alt Tema Örnek Öğretmen Görüşleri 
Öğrenci Başarısına 
Odaklanma (N: 19) 

✓ Öğrenciler başarısız olduğu derslerde zorlanmıyor, diğer alanlardaki başarısı ön plana çıkarılıyor.  
✓ Öğrenciler zayıf oldukları derslerde zorlanmıyor, o dersi almayı bırakabiliyor. 
✓ Akademik başarısı az olan öğrenciler meslek liselerine yönlendiriliyor. 
✓ Öğrenci zorlandığı derse devam etmek zorunda değil. Zayıf olduğu ve zorlandığı dersi almama seçeneğine sahip 

böylece öğrenci başarılı olduğu ve sevdiği derslere odaklanabiliyor. 
Öğrenci Odaklı 
Esnek Müfredat (N: 
13) 

✓ Müfredat esnek. Öğretmen veya okul dersi öğrencinin durumuna göre düzenleyebiliyor.  
✓ Özel öğrenim gören öğrenciye yönelik dersler şekillendirilebiliyor. Amaç öğrencinin dışlanmasını engellemek, 

onu topluma kazandırıp özgüvenini artırmak ve mutlu olmasını sağlamak. 
✓ Öğretmenler kendi ders müfredatlarını kitaba bağımlı olmadan kendileri hazırlıyorlar. 
✓ Macaristan’da bakanlık tarafından gönderilen ana bir müfredat olmasına rağmen okullar özerk olarak kendi 

yıllık planlarını buna bağlı aylık ve haftalık planlar hazırlayıp öğrenci odaklı bir eğitim programı yürütüyor.  
✓ Esnek program kullanımı öğretmen öğrenciye göre hareket etmesini sağlıyor ve öğrenci ihtiyaçlarıyla gerçek 

hayat arasında bağ sağlanıyor. 
Sınav Odaksız 
Eğitim (N: 8) 

✓ Sınav var ama arka planda. Öğrenci üzerinde sınav baskısı yok.  
✓ Öğrencinin sınav kaygısı yok. Eğlenip keyif alması, sevmesi ve bu sayede öğrenmesi hedeflenmektedir.  
✓ Çocuklar sınav kaygısı yaşamıyorlar. Sadece yazılı değil öğrenciler sunumlardan, projelerden notlar alıyorlar. 
✓ Öğrenciler Türk eğitim sistemine göre daha az stres yaşıyorlar.  

Seviye Sınıflar (N:7) ✓ İş başı gözlem faaliyeti yapılan kurumda müfredat AB dil çerçevesine uygun olarak A1-C2 şeklinde seviyelere 
ayrılmaktadır. Öğrenci, seviyesine uygun olan sınıfta ders almaktadır. Bu sayede sınıf ortamında öğretmen 

yakın seviyede olan öğrencilerle daha akıcı ders işlemektedir.  
✓ Öğrenciler 9. sınıfın başında bir İngilizce sınavına tabi tutuluyorlar ve bu sınavın sonucuna göre seviye 

gruplarına ayrılıyorlar. 9. sınıfın sonunda yine bir sınav yapılıyor, eğer öğrenci yıl boyunca kendini iyi 
geliştirmiş ise bir üst seviye grubuna geçiş yapabiliyor. 

İkinci tema; Öğrenci Başarısına Odaklanma, Sınav Odaksız Eğitim, Öğrenci Odaklı Esnek Müfredat ve Seviye 
Sınıflar alt temalarıyla oluşturulan ‘Öğrenci Merkezlilik’ temasıdır. Öğrenci Başarısına Odaklanma alt temasında 
öğretmenler, öğrencilerin başarısız olduğu dersi almak zorunda olmadığında ve isterse dersi almayı 
bırakabileceğinden bahsetmektedir. Katılımcılardan biri bu görüşünü ‘Öğrenci zorlandığı derse devam etmek 
zorunda değil. Zayıf olduğu ve zorlandığı dersi almama seçeneğine sahip böylece öğrenci başarılı olduğu ve sevdiği 
derslere odaklanabiliyor.’ şeklinde ifade etmiştir. Sınav Odaksız Eğitim alt temasında öğretmenler, öğrencilerin sınav 
kaygısı yaşamadığından ve dersleri keyif alarak işlediklerinden, sadece sınavlardan değil sunum ve projelerden de 
not aldıklarından bahsetmişlerdir. Katılımcılardan biri bu görüşünü ‘Sınav var ama arka planda. Öğrenci üzerinde 
sınav baskısı yok.’ şeklinde ifade etmiştir. Diğer bir katılımcı ise ‘Öğrenciler Türk eğitim sistemine göre daha az 
stres yaşıyorlar.’ ifadesini kullanmıştır. Öğrenci Odaklı Esnek Müfredat alt temasında öğretmenler, müfredatın esnek 
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olduğundan ve öğrenciye göre düzenleme yapılabildiğinden bahsetmişlerdir. Katılımcılardan biri bu görüşünü ‘Esnek 
program kullanımı öğretmen öğrenciye göre hareket etmesini sağlıyor ve öğrenci ihtiyaçlarıyla gerçek hayat arasında 
bağ sağlanıyor.’ şeklinde ifade etmiştir. Seviye Sınıflar alt temasında öğretmenler öğrencilerin seviyesine uygun 
sınıfta ders aldığından ve bu sayede öğrencilerle daha akıcı ders işlendiğinden bahsetmiştir.  
Tablo 3. Teknoloji Kullanımı Temasına İlişkin Görüşler 

Alt Tema Örnek Öğretmen Görüşleri 
Web 2.0 

Araçları (N: 38) 
✓ Web 2.0 araçları ile bilgiyi öğrenciden alarak ortaklaşma ve paylaşma imkanı sunulması etkileşimi artırmaktadır. 
✓ Eğitimde dijital platformların ve etkinliklerin önemli olduğu vurgulanıyor. 
✓ Öğrencilerin de bilgisayar üzerinde ders işleme ve dersi zenginleştirme imkânları vardı. 
✓ Materyal olarak ders kitaplarının yanı sıra öğretmenlerin daha önceden hazırladıkları materyallerin dijital 

uygulamalarla paralel hazırlandığı gözlemlendi. 

✓ Okul müdürü ve kurucusu bizlere Web 2.0 araçları hakkında bilgi verdi. Teams programı öğrencilerle iletişimde 
kullanılıyor. Ders kitapları, yoklamalar ve sınavlar hep online olarak. En güzel tarafı ülkemizden farklı olarak kâğıt 
israfı yok.  

✓ Teknoloji ve bilişim kullanımına da yer verilmesi günümüz dijital dünyasına uyum sağlanması gerektiğini bir kez 
daha ortaya koydu. 

Online Ders 

Takibi (N: 12) 

✓ Dijital sınıflar sayesinde öğrenci hasta olduğunda bile evinden derse katılabilmesi sürekliliği sağlaması açısından 
oldukça önemli.  

✓ Ülkemizde kullanılan EBA’ya benzeyen bu uygulamaların birkaç avantajlı yönü bulunmaktadır. Bunlar; 
öğrencilerin ödevlerini online olarak öğretmenlerine ulaştırması, öğretmenin derste tahtaya yazdığı bütün notların 
sisteme kaydedilmesi ve öğrencilerin geriye dönük bu notlara ulaşabilmeleridir.  

✓ Derse gelmedikleri zaman öğrenciler online ortamda evlerinden derslere katılıyorlar. Öğrenciler teknoloji sayesinde 
sürekli kontrol altında.  

✓ Öğrencilerin ödevlerini unuttum deme gibi bir lüksü yok. Çünkü öğrencinin tüm çalışmaları velisi, öğretmen ve 
yönetici tarafından gözlemlenebiliyor.  

✓ Okullarındaki akıllı tahtalarda yüklü olan tüm kitaplara, ödevlere, materyallere tabletlerinden ya da evde ya da başka 
ülkelerde herhangi bir yerden ulaşabiliyorlar. Sınavlar dahil online, kontrol yapıp öğretmen hataları düzeltip yine 
gönderiyor. Çevreci ve ekonomik bir sistemleri var. 

İnteraktif 
Kaynak Kitap 

(N:12) 

✓ …interaktif olan egzersizler aracılığıyla öğrenciler derste aktif ve motive şekilde katılım sağlamaktadır.  
✓ İngilizce derslerinde alanında profesyonel yayınlarla çalışılıyor.  
✓ Bu okulda devletin sağladığı kitapların yanında özel bir firmadan satın alınan bir online uygulama da kullanılıyor. 

…ülkemizde kullanılan EBA online sisteminin içine bu tarzda bir uygulama entegre edilebilir diye düşünüyorum.  

Üçüncü tema; Web 2. 0 Araçları, Çevrimiçi Ders Takibi ve İnteraktif Kaynak Kitap alt temalarıyla oluşturulan 
‘Teknoloji Kullanımı’ temasıdır. Web 2.0 Araçları alt temasında öğretmenler Web 2.0 araçlarını hem öğretmenlerin 
hem de öğrencilerin aktif bir şekilde kullandığından, ders işlerken dijital uygulamaları kullanmanın dersi 
zenginleştirdiğinden, bu uygulamaları kullanmanın kağıt israfını önlediğinden, hatta bazı kurumlarda ders 
kitaplarının, yoklamaların ve sınavların da çevrimiçi yapıldığından bahsetmişlerdir. Çevrimiçi Ders Takibi alt 
temasında öğretmenler, dijital sınıflar sayesinde öğrencinin okula gelemediği günler evinden ya da herhangi bir 
yerden derse katılabildiğinden, öğretmenlerin derste tahtaya yazdığı bütün notların sisteme kaydedildiğinden ve 
öğrencilerin geriye dönük bu notlara ulaşabildiğinden ve bu durumun dersin sürekliliğinin sağlanması açısından 
oldukça önemli olduğundan bahsetmişlerdir. Çevrimiçi uygulamalarla dersi takip etmenin çevreci ve ekonomik bir 
uygulama olduğu görüşünü belirtmişlerdir. İnteraktif Kaynak Kitap Kullanımı alt temasında öğretmenler, İngilizce 

derslerinde alanında profesyonel yayınlarla çalıştıklarından ve bu yayınları interaktif uygulamalarıyla birlikte 
kullandıklarından bahsetmişlerdir. İnteraktif egzersizler sayesinde öğrencilerin derste aktif ve motive şekilde katılım 
sağladığı görüşünü savunmuşlardır. 
Tablo 4. Öğretim Yöntemleri Temasına İlişkin Görüşler 

Alt Tema Örnek Öğretmen Görüşleri 
Aktif Katılımlı 
Öğrenme (N: 39) 

✓ Derslerde oyunlaştırma tekniğine bolca yer veriliyor. Böylelikle öğrenciler sıkılmadan motive bir şekilde 
öğrenmekteler.  

✓ Düz anlatımdan ziyade etkin katılım ön planda. 
✓ Rol yapma ve drama tekniği çocukların aktif katılımı için fayda sağlıyor. 
✓ Derslerin daha çok dijital ortamda oyunla öğrenme yöntemiyle işlenmesi öğrencileri aktif hale getirmiştir.  
✓ Dil öğrenmede yaparak yaşayarak öğrenmenin önemini bir kez daha anladım. 
✓ …uygulanan yöntem ve tekniklerin öğrenci odaklı olduğu gözlemlenmiştir. Derslerde öğrencilerin aktif 

olarak derslere katılmaları sağlanmış ve İngilizceyi kullanmaları teşvik edilmiştir.  
✓ Öğretmen derse başlamadan bir önceki dersle ilgili birçok soru sorarak öğrencilerin aktif katılım yapmasını 

sağlıyor. 
✓ Ders aktif öğrenci etkileşimi yoluyla (rol yapma, oyunlar) dolu dolu geçiriliyor. 
✓ Oyunlarla İngilizce öğretimi daha zevkli hale getiriliyor. 
✓ İngilizce derslerinde oyunlaştırma kullanımı öğrencileri oldukça motive edici ve öğretici olmakta. Eğlenerek 

öğrenmekteler. 
Yabancı Dil Konuşma 
Becerisi (N: 25) 

✓ Ülkemizdeki uygulamaların aksine dilbilgisi öğretimi konuşma ve dinleme ile entegre şekilde 
gerçekleşmektedir. 
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✓ Telaffuz geliştirmeye yönelik oyunlar sınıflarda uygulanıp geliştirilebilir. Komunükatif dil öğrenme yöntemi 
ve ana dilin yasak olması hedef dil üzerinde olumlu gelişmeler sağlıyor.  

✓ Dil öğretiminde yapı odaklı değil konuşma yani komunükatif yaklaşım benimseniyor. Bu durum İngilizce 
konuşma becerisini artırıyor. 

✓ Dil okulundaki çalışmada öğrencileri konuşmaya yönelten aktiviteler yapıldı. Bu aktiviteler öğrenciyi hem 
konuşurken eğlendiriyor hem de odaklanmaya yardımcı oluyor.  

✓ Özellikle öğrencilerin dikkatini toplamaya ve iletişim kurmalarını sağlamaya yönelik aktiviteler çok 
kullanışlı ve etkiliydi.  

✓ Öğrenciler kendilerini gayet iyi ifade edebiliyor. Bunun sebebi de yapılan alıştırmaların iletişimsel yaklaşım 
ile yapılması.  

✓ Bir dili öğrenmenin en iyi yolu sürekli o dile maruz kalmaktır. Ziyaret edilen kurumda öğrenciler konuşma 
becerilerini artırmak adına bu yeti ön plana çıkarılmış. 

CLIL Metodu (N: 24) ✓ Bu yöntemde öğretmen rehberlik eder, öğrenci ön planda ve aktiftir. 
✓ Öğrencilerin öğrenme sorumluluklarını almaları ve öğrenmeyi öğrenmelerinde etkili bir yöntem olduğunu 

düşünüyorum. 
✓ CLIL, Türk eğitim sisteminde kullanılan tekniklere göre daha iletişimci bir tekniğe benziyor. 
✓ Örnek CLIL ders planları oluşturularak sunum yapıldı. Öğrencilerin günlük yaşamla bağlantılı ders içeriği 

etrafında dil öğrenmeleri derse olan ilgiyi artıracağından bahsedildi.  
✓ Bizim sistemimizde dil öğrenmede genellikle GTM(grammar translation method; bir çeviri yöntemi.) 

kullanımı hâkim. Bunu aşmak ve iletişim becerisi kazanmak adına CLIL aktivitelerine başvurmak önem arz 
etmekte. 

Grupla çalışma (N: 10) ✓ İşbirliğinin oluşturulması ve takım çalışması hem öğrenciler hem de öğretmenler için önemli bir süreç. Bu 
açıdan farkındalık yaratılması etkili oldu. 

✓ Sunumlar çift ya da grup olarak yapıldığı için işbirliği artıyor.  
✓ Öğretmen daha çok konu anlaşılması ve konunun tam olarak öğrenilmesi için değişik oyun ve grup 

çalışmaları yaptırdı. 
Isınma Etkinlikleri (N: 
9) 

✓ Öğretmenler derslere mutlaka ısınma etkinlikleriyle başlıyor. 
✓ … ısınma teknikleri öğrencileri derse motive etmekte. 
✓ Türk eğitim sisteminden farklı olarak, öğretmenler her derse ısınma aktiviteleri kullanarak başlıyor. Farklı 

bir aktiviteye başlarken sorular ile konuşmaya sevk ediyor. 
Çift Dilli Eğitim 
Programı (N: 7) 

✓ Dil sınıflarında ‘bilingual teachers’ yer alıyor. Böylece öğrencilerin İngilizce konuşma seviyeleri ileri 
derecededir.  

✓ … çift dilli eğitime sahip. Bu da öğrencilerin İngilizce seviyelerinde ciddi bir yükseliş görülüyor. 
Materyal kullanımı (N: 
6) 

✓ Gerçek materyallerle verilen gerçek dünya görevleri dil öğretiminde kalıcılık yaratıyor.  
✓ Materyal kullanımının önemi ve faydası ile ilgili daha çok bilgi sahibi oldum. 
✓ Çocuklar için zaten ilgi duydukları bir araçla yeni bir dili keşfetmeleri hem istekleri hem de ilgilerine yönelik 

olduğundan doğru materyal kaynaklar kullanıldığında fayda gösterdiğini bu okulda net bir şekilde gördük.  
Proje Tabanlı Öğrenme 
(N:4) 

✓ Proje tabanlı eğitim, süreç odaklı değerlendirme, görev odaklı eğitim yaklaşımları öğrenciyi süreç içerisinde 
aktif tutup yaparak yaşayarak öğrenmeyi pekiştiriyor. 

✓ Öğrenciler 1. sınıftan itibaren proje nasıl yapılır öğreniyorlar. Araştırmacı öğrenciler yetişiyor.  
✓ … yaratıcılık ön planda tutuluyor ve proje odaklı bir eğitim sistemi veriliyor.  

Dördüncü tema; Aktif Katılımlı Öğrenme, Grupla Çalışma, CLIL Metodu, Yabancı Dil Konuşma Becerisi, Proje 
Tabanlı Öğrenme, Isınma Etkinlikleri, Çift Dilli Eğitim Programı ve Materyal Kullanımı alt temalarıyla oluşturulan 
‘Öğretim Yöntemleri’ temasıdır. Aktif Katılımlı Öğrenme alt temasıyla öğretmenler, öğrencilerin derse aktif katılım 
yapabileceği rol yapma, drama, oyunlaştırma gibi etkinliklerin kullanıldığından ve bu etkinlikler sayesinde 
öğrencilerin sıkılmadan motive bir şekilde derse katıldığından bahsetmişlerdir. Bu şekilde ders işlemenin dil 
öğretiminde etkili olduğunu düşünmektedirler. Grupla Çalışma alt temasında öğretmenler, işbirliği yapmanın ve 
takım çalışmasının öneminden bahsetmişler ve bu şekilde işlenen derslerin konunun tam olarak öğrenilmesi açısından 
etkili olduğunu savunmuşlardır. 
CLIL Metodu alt temasıyla öğretmenler, bu yöntemin Türk eğitim sisteminde kullanılan tekniklere göre daha iletişim 
kurmaya yönelik olduğundan, öğrencilerin öğrenme sorumluluğu aldıklarından ve öğrenmeyi öğrenmelerinde etkili 

bir yöntem olduğundan bahsetmişlerdir. Katılımcılardan biri bu görüşünü ‘Bizim sistemimizde dil öğrenmede 
genellikle GTM (grammar translation method; bir çeviri yöntemi) kullanımı hâkim. Bunu aşmak ve iletişim becerisi 
kazanmak adına CLIL aktivitelerine başvurmak önem arz etmekte.’ şeklinde ifade etmiştir. Yabancı Dil Konuşma 
Becerisi alt temasında öğretmenler, öğrencileri konuşmaya yönelten aktivitelerin daha çok yapıldığından ve bu 
durumun hem öğrencileri konuşurken eğlendirdiğinden hem de öğrencilerin derse odaklanması açısından etkili 
olduğundan bahsetmişlerdir. Katılımcılardan biri bu görüşünü ‘Dil öğretiminde yapı odaklı değil konuşma yani 
komunükatif yaklaşım benimseniyor. Bu durum İngilizce konuşma becerisini artırıyor.’ şeklinde ifade etmiştir. Proje 
Tabanlı Öğrenme alt temasında öğretmenler, öğrencilere 1. sınıftan itibaren proje odaklı eğitim verildiğinden ve bu 
durumun öğrencilerin yaratıcılıklarını ön planda tutarak araştırmacı bireyler olarak yetişmesini sağladığından 
bahsetmişlerdir. Proje odaklı eğitimin öğrencileri öğrenme sürecinde aktif tutarak yaparak yaşayarak öğrenmelerini 
sağladığı görüşünü savunmuşlardır. Isınma Etkinlikleri alt temasında öğretmenler, derslere mutlaka ısınma 
etkinlikleriyle başlandığından ve bu durumun öğrencileri derse motive etmede etkili olduğundan bahsetmişlerdir. 
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Çift Dilli Eğitim Programı alt temasında öğretmenler, dil sınıflarında çift dilli öğretmenlerin yer aldığından ve bu 
durumun öğrencilerin İngilizce konuşma seviyelerinin ileri düzeyde olmasında etkili olduğundan bahsetmişlerdir. 
Materyal Kullanımı alt temasında öğretmenler, derslerde materyal kullanımına önem verildiğinden ve bu durumun 
dil öğrenmede kalıcılık yarattığından bahsetmişlerdir.  
Tablo 5. Rehberlik Hizmetleri Temasına İlişkin Görüşler 

Alt Tema Örnek Öğretmen Görüşleri 
Kaynaştırma Eğitimi (N:10) ✓ Kaynaştırma için öğretmenin bir asistanı oluyor. Kaynaştırma sayısı artarsa asistan sayısı da artıyor. 

Böylece öğretmen kaynaştırma öğrenciye özel vakit ayırabiliyor.  
✓ Özel eğitime muhtaç öğrencinin olduğu sınıflarda 4 öğrenciye kadar 1, 4’ten sonra 2 asistan öğretmene 

yardımcı oluyor. 
Uzmanlık Alanlarına Göre 
Ayrılmış Rehberlik 
Hizmetleri (N: 7) 

✓ Rehberlik servisi tek kişiden oluşmuyor. Farklı sorumlulukları olan bir takım tarafından yönetiliyor. 
Risk önleme ve öğrenciye özel program hazırlanması ve öğretmene tavsiye ve yönlendirmelerde 
bulunmaları uygulanabilir iyi uygulamalardan.  

✓ Okullarda rehber öğretmenin görevini yapan 4 kişi bulunmakta. Bu alanda bizim ülkemizde tek bir 
kişinin yapacağı görevleri 4 bölüme ayırarak alanında uzman kişilerce problemlerin çözülmesi okul 
ortamını daha güvenli hale getirmekte ve öğrencileri motive etmektedir.  

✓ Akran zorbalığı, bağımlılık, öğrenme güçlüğü vb. konularda öğrenci ile ilgilenen farklı bir birim ve 
öğretmen mevcut. 

✓ … ülkemizden farklı olarak bu alanlar tek bir kişinin görevi değil, alanında uzman kişilerin 
odaklanmasıyla çözülüyor. Bu da okulu daha problemsiz ya da hızlı sonuç alınan bir duruma getiriyor.  

Önleyici Rehberlik  (N:3) ✓ Okulda öğrenci davranışlarının gözlemlenmesi ve risk durumlarının önceden önlenmeye çalışılması 
güzel bir uygulama olduğu görüldü.  

Beşinci tema; Önleyici Rehberlik, Kaynaştırma Eğitimi, Uzmanlık Alanlarına Göre Ayrılmış Rehberlik Hizmetleri 
alt temalarıyla oluşturulan ‘Rehberlik Hizmetleri’ temasıdır. Önleyici Rehberlik alt temasında öğretmenler, okulda 
öğrenci davranışlarının gözlemlenerek risk durumlarının önceden önlenmeye çalışıldığından ve bu durumun güzel 
bir uygulama olduğundan bahsetmişlerdir. Kaynaştırma Eğitimi alt temasında öğretmenler, özel eğitime ihtiyaç 
duyan öğrencilerin bulunduğu sınıflarda bir asistanın bulunduğundan ve bu asistanın öğretmene yardımcı olduğundan 
bahsetmişlerdir. Katılımcılardan biri bu görüşünü ‘Kaynaştırma için öğretmenin bir asistanı oluyor. Kaynaştırma 
sayısı artarsa asistan sayısı da artıyor. Böylece öğretmen kaynaştırma öğrenciye özel vakit ayırabiliyor.’ şeklinde 
ifade etmiştir. Uzmanlık Alanlarına Göre Ayrılmış Rehberlik Hizmetleri alt temasında öğretmenler, rehberlik 
servisinde çalışan rehber öğretmenin sadece bir kişi olmadığından, rehberlik servisinin farklı çalışma alanlarında 
odaklanmak üzere gruplara ayrıldığından ve bu durumun da okulu daha problemsiz ve daha güvenli hale 
getirdiğinden bahsetmişlerdir.  
Tablo 6. Değerlendirme Yöntemleri Temasına İlişkin Görüşler 

Alt Tema Örnek Öğretmen Görüşleri 
Geri Bildirim (N: 

6) 

✓ Geri dönüt vermenin önemli olduğunun ve bizim eğitim sistemimizde ihmal edildiğinin farkına vardık.  
✓ Ders sonunda yapılan geri bildirim öğrenmeyi kontrol etmek, öğrencinin derste işlenen konuyu pekiştirmesi 

açısından önemlidir. 
Uluslararası 
Sınavlar (N: 4) 

✓ Her yıl öğrenciler Cambridge ve Michigan gibi uluslararası sınavlara giriyorlar. Öğrencilerin özgüvenleri çok 
yüksek. Dil öğrenimini önemsiyorlar. 

✓ Kurumda İngilizce sınavları için Michigan Üniversitesi yayınlarının sınavı uygulanarak öğrencilere yeterlilik 
sertifikası verilmektedir. Bu sertifikalar yurt içinde bireylerin İngilizce yeterliklerinin değerlendirilmesinde 
kullanıldığından öğrenciler tarafından ciddiye alınmaktadır. Ders öğretmenleri konuları bitirmelerinin ardından 
en az bir ay bu sınav için hazırlıklar yapmaktalar.  

Çok Yönlü 
Değerlendirme (N: 
3) 

✓ Kazanımlar edinilip edinilmediğine göre yüzdelik sayılarla ifade ediliyor. Öğrencilerin öğrenme sürecinde 
birbirlerini değerlendirmesi sağlanıyor. Öğretmenlerin birbirlerini değerlendirmeleri sağlanıyor. Öğretmen okul 
yönetimini değerlendiriyor. Veli öğretmeni değerlendiriyor. 

Altıncı tema; Çok Yönlü Değerlendirme, Geri Bildirim ve Uluslararası Sınavlar alt temalarıyla oluşturulan 
‘Değerlendirme Yöntemleri’ temasıdır. Çok Yönlü Değerlendirme alt temasında öğretmenler, öğrenme sürecinde 
öğrencilerin birbirini değerlendirdiğinden, öğretmenlerin, idarenin ve velilerin öğretmeni değerlendirdiğinden aynı 
zamanda öğretmenlerin de okul yönetimini değerlendirdiğinden bahsetmişlerdir. Geri Bildirim alt temasında 
öğretmenler, ders sonlarında mutlaka geri bildirim yapıldığından bahsetmişlerdir. Geri bildirim vermenin öğrenmeyi 
kontrol etmek ve öğrencinin derste işlenen konuyu pekiştirmesi açısından önemli olduğu ve bizim eğitim 
sistemimizde ihmal edildiği görüşünü savunmuşlardır. Uluslararası Sınavlar alt temasında öğretmenler, her yıl 
öğrencilerin İngilizce sınavları için uluslararası yayınların sınavlarına girerek yeterlik sertifikası aldığından ve bu 
sertifikaların yurt içinde geçerliliği olan önemli bir ölçüt olduğundan bahsetmişlerdir. Bu değerlendirme yönteminin 
öğrenciler tarafından önemsendiğini ve bu değerlendirme yönteminin öğrencilerin özgüvenlerinin yüksek olmasında 
etkili olduğunu savunmuşlardır.  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında, projenin ilk yıl hedefi olan ‘İngilizce 
Öğretmenlerinin Yeterliklerini Artırmak’ temalı; öğrencilerin İngilizceye karşı olumlu tutum, ilgi, isteklilik, katılım 
ve motivasyonlarını artıracak eylem planlarını uygulayabilmek için katılım gösteren öğretmenlerin görüşlerinin 
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında ‘İngilizce Öğretmenlerinin Yeterliklerini Artırmak’ 
temalı yurtdışı işbaşı gözlem faaliyeti günlük raporu adı altında hazırlanan formda, ‘Türk eğitim sisteminden farklı 
ya da iyi uygulama örnekleri nelerdir?’ sorusuna katılımcıların gözlemleri sonucunda verdiği cevaplar incelenmiştir. 
Beş günlük program süresince, katılımcıların yaptıkları gözlemler sonucu verdikleri cevaplar incelendiğinde;  Alt 
Yapı, Öğrenci Merkezlilik, Teknoloji Kullanımı, Öğretim Yöntemleri, Rehberlik Hizmetleri ve Değerlendirme 
Yöntemleri temalarına ulaşılmıştır.  

Alt yapı temasında katılımcılar fiziksel ve teknolojik donanıma dair gözlemlerini ifade etmişler ve gözlemleri 
incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: Sınıf mevcutlarının az olmasının öğrencilerle birebir etkileşim kurmada 
oldukça verimli olduğu ve sınıf yönetimini de kolaylaştırdığı söylenilebilir. Teknolojik donanımın iyi olması hem 
öğretmenlerin hem de öğrencilerin bu imkânları aktif kullanmasını sağlamakta ve böylece dersler bilgisayar ve web 
2.0 araçlarının da kullanımıyla daha zengin işlenebilmektedir.   
Öğrenci merkezlilik temasında katılımcılar, öğrenci başarısına odaklanan bir eğitim sistemi olduğunu, öğrencilerin 
başarısız olduğu derslere devam etmek zorunda olmadıklarını,  bu durumun da öğrencilerin başarısını artırdığını 
savunmaktadırlar. Öğrenci odaklı esnek müfredatlar sayesinde öğretmenlerin ders planlarını öğrencilere göre 
hazırlayabildiklerini ve bu durumun da öğrenci ihtiyaçlarını karşılamada daha verimli olduğunu düşünmektedirler. 
Sınavlar eğitimin merkezinde bulunmadığı için öğrencilerde sınav kaygısının olmadığını ve böylelikle de 
öğrencilerin derslerden keyif alarak öğrendiklerini ifade etmektedirler. Ayrıca kurumların İngilizce sınıflarında 
seviye sınıf oluşturduklarını ve bu sayede öğretmenlerin öğrencilerin dil seviyesi birbirine yakın olduğu için daha 
akıcı ders işleyebildiklerini savunmuşlardır.  
Teknoloji kullanımı temasında katılımcılar, derslerde web 2.0 araçları ve interaktif kaynak kitap kullanımının 
öğrencileri derste daha aktif tuttuğunu ve dijital uygulamaların dersleri zenginleştirdiğini savunmuşlardır. Çevrimiçi 
ders takibi yapılarak öğrencilerin okula gelmediği günlerde bile dersleri takip edebilmesinin, bu sistem sayesinde 
öğretmenlerin derste tahtaya yazdığı notların sisteme kaydedilmesiyle öğrencilerin geriye dönük notlara da 
ulaşabilmesinin dersin sürekliliğini sağlaması açısından çok önemli olduğu görüşünü belirtmişler ve çevrimiçi 
uygulamaların çevreci ve ekonomik olduğunu savunmuşlardır.  

Öğretim yöntemleri temasında katılımcıların hemen hemen hepsi aktif katılımlı öğrenmenin çok önemli olduğundan 
bahsetmişler ve derslerde düz anlatımdan ziyade etkin katılım sağlayan oyunlaştırma, rol yapma gibi yöntemlerle 
öğrencilerin sıkılmadan ders boyu aktif bir şekilde katılmalarının dil öğretiminde etkili olduğunu belirtmişlerdir. 
Ayrıca grupla çalışma etkinliklerinin konunun tam olarak anlaşılmasında etkili olduğunu savunmuşlardır. 
Katılımcıların İngilizce öğretiminde CLIL metodunun eğitim sistemimizde kullanılan yöntemlere göre daha iletişim 
kurmaya yönelik olduğunu, yeni bir dil öğrenirken öğrencilerin daha çok konuşmaya yöneltilmesi gerektiğini, bu 
yöntemle dilin daha kalıcı öğrenildiğini düşündükleri söylenebilir. Ayrıca katılımcılar öğrencilere birinci sınıftan 
itibaren proje odaklı bir eğitim verildiğini, bu durumun öğrencileri öğrenme sürecinde aktif tuttuğunu ve yaparak 
yaşayarak öğrenmelerini sağladığını belirtmişlerdir. Katılımcıların gözlemlediği bir diğer durum ise derslere her 
zaman ısınma etkinlikleriyle başlanmasıdır. Isınma etkinliklerinin öğrencileri derslere motive etmede etkili olduğu 
görüşünü belirtmişlerdir. Okullarda çift dilli eğitim programı uygulandığından bahsedilmiş ve bu programın 
öğrencilerin konuşma becerilerinin ileri seviyede olmasını sağladığı görülmüş, ayrıca derslerde materyal 
kullanımının yaygın olduğu gözlenmiş ve materyal kullanımının dil öğrenmede kalıcılık yarattığı savunulmuştur.  
Rehberlik hizmetleri temasına ilişkin görüşler incelendiğinde, katılımcıların çoğunun rehberlik hizmetlerine çok 
önem verildiğini gözlemledikleri görülmüştür. Özel eğitime muhtaç öğrencilerin bulunduğu kaynaştırma sınıflarında 
bu öğrencilerle ilgilenebilecek bir asistan öğretmenin bulunduğu ve bu uygulama sayesinde öğretmenlerin tüm 
öğrencilere yeteri kadar vakit ayrıldığını gördükleri söylenebilir. Katılımcıların bir diğer gözlemi ise ülkemizdeki 
rehberlik uygulamalarından farklı olarak uzmanlık alanlarına göre ayrılmış rehberlik hizmetlerinin bulunmasıdır. 
Ülkemizde olduğu gibi rehberlik servisinin bir kişiden oluşmasının aksine farklı çalışma alanlarına ayrılmış ve her 
bir uzmanlık alanında farklı bir rehber öğretmenin bulunduğu uygulamanın benimsendiği görülmüştür. Ayrıca 
önleyici rehberliğe çok önem verildiği gözlemlenmiş ve katılımcılar bu uygulamalar sayesinde okulun daha güvenilir 
ve problemsiz olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

Değerlendirme yöntemleri temasına ilişkin görüşler incelendiğinde, öğrencilerin değerlendirilme sürecinde bizim 
ülkemizdekilerden farklı olarak öğrencilerin her yıl uluslararası sınavlara girdiğinden bahsedilmiştir. Öğrencilerin bu 
sınavları çok önemsediği görülmüş ve sınavların sonuçlarına göre alınan sertifikaların öğrencilerin özgüvenlerinin 
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yüksek olmasında olumlu etkilere sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca okullarda çok yönlü bir değerlendirme yapıldığı 
görülmüş, bu değerlendirmeler sonucunda yapılan geri bildirimlerin hem öğrenciler hem öğretmenler hem de okul 
idaresi açısından önemli olduğu savunulmuştur.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre aşağıda birtakım öneriler sıralanmıştır: 
✓ Kalabalık okullardaki sınıf mevcutları azaltılarak öğretmenlerin öğrencilerle daha fazla etkileşim kurması 

sağlanabilir. 
✓ Okullardaki teknolojik alt yapı zenginleştirilerek, öğretmen ve öğrencilerin bu imkânlardan aktif bir şekilde 

yararlanması sağlanarak ders içerikleri zenginleştirilebilir. 
✓ Eğitim sistemi öğrencilerin özgül başarılarına daha çok odaklanabilir ve öğrenciler başarısız oldukları dersler 

yerine başarılı derslerde desteklenebilir. İngilizcede özgül başarısı olan öğrencilere daha fazla destek sağlanabilir. 

✓ Müfredatın öğrenci odaklı olmasına daha da önem verilerek öğretmenlerin müfredatı okul, çevre ve öğrencilerin 
bireysel farklılıklarına göre düzenleyebilmesine imkân tanınabilir. 

✓ Eğitim sistemimizdeki İngilizce öğretiminde sınavların önemi daha da geri planda bırakılarak öğretim sürecini 
daha ön plana alan bir yöntem belirlenebilir. Böylece öğrencilerin sınav kaygısı azaltılabilir ve öğrenme 
sürecinden daha çok keyif ve verim elde etmeleri sağlanabilir. 

✓ İngilizce öğretiminde seviye sınıflar oluşturularak, öğretmenlerin birbirine yakın seviyedeki öğrencilerle daha 
akıcı ders işleyebilmesi sağlanabilir. 

✓ Okullarda teknolojinin aktif bir şekilde kullanılmasına önem verilerek Web 2.0 araçları ve interaktif kaynak kitap 
kullanımı daha da arttırılabilir. 

✓ Öğrencilerin okula gelemediği günlerde çevrimiçi ders takibi yapabilmeleri sağlanabilir. Öğrencilerin derslerde 
öğretmenin yazmış olduğu notlara bu uygulama üzerinden ulaşarak derslerden geri kalması engellenebilir. 

✓ Dersler öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak amacıyla oyunlaştırma, rol yapma gibi etkinliklerle 
zenginleştirilebilir. Öğrencilerin öğrenme sorumluluklarını artırmak ve öğrenmeyi kalıcı hale getirebilmek için 
grup çalışmalarına bolca yer verilebilir.  

✓ Avrupa ülkelerinin çoğunda kullanılan CLIL metoduna bizim eğitim sistemimizde de yer verilerek dil öğretiminde 
iletişim kurmaya yönelik etkinliklerin artırılması sağlanabilir.  

✓ Öğrencileri öğrenme süreci boyunca aktif tutmak ve yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla proje 
çalışmalarına önem verilebilir. 

✓ Öğrencilerin derslere daha motive olmuş bir şekilde başlamalarını sağlamak amacıyla İngilizce temelli ısınma 
etkinliklerine daha çok yer verilebilir. 

✓ Derslerde öğrenci seviyelerine uygun zengin materyal kullanımına önem verilerek, öğrencilerin İngilizceyi kalıcı 
öğrenmeleri sağlanabilir. 

✓ Öğrencilerin yabancı dil konuşma seviyelerini ilerletmek amacıyla eğitim sistemimizde çift dilli eğitim 
programlarına yer verilebilir. Çift dilli eğitim sayesinde öğrencilerin İngilizceyi, yabancı bir dil olarak değil ikinci 
bir dil olarak daha ileri düzeyde öğrenmeleri sağlanabilir. 

✓ Dil öğretiminde rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırarak öğrencilere yönelik dil öğrenme öz-yeterliğini 
arttıracak çalışmalar yapılabilir. Böylece öğrencilerin dil öğrenmeye ilişkin akademik hazırlığının yanı sıra 
psikolojik olarak da hazırbulunuşluluğuna katkı sağlanabilir.   

✓ Dil öğreniminde öğrencileri değerlendirmek amacıyla sadece okullarda yapılan sınavlarla yetinmeyip, 
öğrencilerin tüm dünyada geçerliliği olan uluslararası sınavlara girmeleri sağlanabilir. Bu sınavlar sonucunda 
öğrencilerin elde ettiği başarılar özgüvenlerinin artmasını sağlayacağı için dil öğrenimine olumlu katkıları 
olacaktır.  

✓ Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında yapılan proje sonucu katılımcılar dört Avrupa 
ülkesini gözlemleme fırsatı bulmuşlardır. Eğitim alanında dünyanın önde gelen ülkelerinin de deneyimlerinden 

faydalanmak, eğitim alanında fayda sağlayan uygulamalarını gözlemleyip kendi ülkemize uyarlamak için benzer 
projelerin ve çalışmaların sayısı artırılabilir. 
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Restoran İşletmelerinde İstihdam Edilen Kadın 

Çalışanların Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri: Örnek Olay Çalışması 

Problems Encountered by Female Employees Employed in Restaurant Businesses and 

Suggestions for Solutions: Case Study 

Gamze Eryılmaz     

Dr. Öğr. Üyesi., İskenderun Teknik Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Hatay, Türkiye 

ÖZET 

Kadın çalışanların karşılaştıkları sorunları irdelemek ve söz konusu sorunlarla karşılaşılmaması için ne gibi 
önlemler alınacağını belirlemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Amacı karşılayabilmek adına nitel 
araştırma tekniklerinden biri olan örnek olay çalışması tercih edilmiştir. Bu kapsamda örnek olay olarak, 
İskenderun’da alakart hizmet sunan belediye belgeli bir restoran işletmesinin çalışanları (7 kadın katılımcı) 
dikkate alınmıştır. Amaçlı örnekleme tekniğinin kullanıldığı araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme 
formundan yararlanılmıştır. Veri toplama süreci 2022 yılı Mayıs-Haziran aylarında katılımcılar ile yüz yüze 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Edinilen bulgulara 
göre, kadınların öncelikli bir ihtiyaç olan ekonomik sebeplerden dolayı çalıştıkları belirlenmiştir. 
Ayrımcılığın ve zamansal sorunların kadınlar için ön plana çıkan sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Aynı 
zamanda, zaman ve iş ile ilgili sorunların da olduğu bulgulanmıştır. Araştırmanın bir diğer bulgusu, 
kadınların evlerinde iş bölümü yapılmadığına ve ev işlerine ilişkin sorumlulukların kendilerinde olduğuna 
yöneliktir. Her iki sorumluluk nedeniyle aileye/sosyal hayata yeteri kadar zaman ayıramadıkları 
belirlenmiştir. Benzer sebepten dolayı kadınların yorgun, stresli ve mutsuz oldukları da belirlenmiştir. 
Çalışanların kendilerine yetki verilmesi durumunda ise çoğunlukla kadınlara öncelik verilen düzenlemeler 
ve ulaşıma olanaklarına ilişkin önlemler alacaklarını belirtmişlerdir. Kadınların belirttikleri önlemlerden 
hareketle, her bir önlemin onların sorunları yok edecek veya minimuma indirecek birer çözüm önerisi 
niteliğinde olduğu söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Restoran İşletmesi, Çalışan Kadınlar, Sorunlar, Örnek Olay 

ABSTRACT 

This study was carried out in order to examine the problems encountered by female employees and to 

determine what precautions should be taken to avoid such problems. In order to meet the purpose was 

preferred the case study, which is one of the qualitative research techniques. In this context, as a case study, 

employees (7 female participants) of a municipality-certified restaurant offering à la carte service in 

Iskenderun were taken into account. In the research in which the purposeful sampling technique was used, a 

semi-structured interview form was used. The data collection process was carried out face-to-face with the 

participants in May-June 2022. Content analysis was used in the analysis of the obtained data. According to 

the findings, it was determined that women work for economic reasons, which is a primary need. It has been 

determined that discrimination and temporal problems are the prominent problems for women. It has also 

been found that there are problems with time and work. Another finding of the study is that women do not 

have a division of labor in their homes and that they are responsible for housework. It was determined that 

they could not allocate enough time to family/social life due to both responsibilities. It has also been 

determined that women are tired, stressed and unhappy for a similar reason Employees stated that if they are 

given authority, they will take measures regarding arrangements and transportation opportunities that mostly 

give priority to women. Based on the measures stated by the women, it can be said that each measure is a 

solution proposal that will eliminate or minimize their problems. 

Keywords: Restaurant Business, Working Women, Issues, Case Study 

1. GİRİŞ 

Yiyecek içecek işletmeleri emek yoğun bir emek yoğun bir sektörde yer almaktadır. İşin yürütülebilmesi için her 
anlamda kadın işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır (Cankül, Temizkan ve Cankül, 2017: 328).  Fakat toplumda kadınlara 
bazı roller yüklenilmiştir. Bu roller; güler yüzlü olmak, hamarat olmak, evin temizliği ve düzeni ile ilgili işler, çocuk 
bakımı ve sorumluluğunun kadının işi olarak görülmesi vb. şeklindedir. Bu zihniyet, kadınların ekonomik 
bağımsızlığını kazanamamasına, yüksek kazançlı ve yüksek statülü işlere getirilmemesine neden olmaktadır (Küçük, 
2015: 4). Kadınların iş hayatında yaşadıkları sorunlar 1970 yıllarında küreselleşme ile birlikte hız kazanmıştır. 
Çokuluslu şirketlerin işçi maliyetlerini azaltmak amacıyla esnettikleri çalışma koşullarından en çok kadın çalışanlar 
etkilenmiştir. Kadınların ev yaşantılarındaki sorumluluklarından dolayı çalışma hayatını geçici olarak görmeleri 
çokuluslu şirketler tarafından bir fırsat olarak görülmüş, kadınlar ucuz işgücü olarak değerlendirilmiştir (Kaya, 2009: 
1). 
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Uzun çalışma saatleri ve düşük ücretler sebebiyle erkek çalışanların alternatifi olarak görülen kadın çalışanlar, iş 
hayatında değişik sebeplerden dolayı sorunlar yaşamaktadır (Yılmaz, Bozkurt ve İzci, 2008: 93). Kadınların 
toplumsal hayatta yaşadıkları sorunlar kendi yetersizliklerinden değil, toplumun kadına yönelik bakış açısından 
kaynaklanmaktadır. İş hayatında olan kadınların yaptıkları işi ev işleriyle aynı tutma eğilimleri, kadınların çalışma 
hayatına girişini kısıtlayarak onları sınırlı alanlarda çalışmaya zorlamakta ve statü olarak yükselmelerine engel 
olmaktadır (Güler, 2005: 38). Bu sorunlar kadınları çalışma yaşamından uzaklaştırarak, kadının kendi ekonomik 
özgürlüğünü kazanma rolünü ortadan kaldırabilmektedir (Uğuz ve Topbaş, 2014: 488). Bu tür sorunlara rağmen yine 
de kadınların çalışma yaşamındaki varlığı düşünüldüğünde, toplumsal kalkınma ve ekonomik özgürlük açısından 
kadınların iş hayatında olmalarının son derece önemli (Karabıyık, 2012: 240) olduğu söylenebilir.  
Restoran işletmelerinde istihdam edilen kadın çalışanların karşılaştıkları sorunları irdelemek, söz konusu sorunlarla 
karşılaşılmamaları için ne gibi önlemler alınacağını belirlemek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla bu çalışma 
gerçekleştirilmiştir. İlgili amaç, bu kapsam dahilinde örnek olay çerçevesinde karşılanmak istenmiştir. İş hayatında 
olan kadınların yaşadıkları sorunlar birçok sektör açısından araştırmalara konu olmuştur (Yılmaz, Bozkurt ve İzci, 
2008; Uğuz ve Topbaş, 2014; Fatima vd., 2015; Acuner Akın, 2016; Tiwari, 2017; Güçer vd. 2018; Kara, Kim ve 

Uysal, 2018). Bunun yanı sıra kadın çalışanların sorunları, doğrudan turizm sektörü (Tükeltürk ve Perçin, 2008; 
Demirtaş, 2010; Doğan, 2017; Bayram, 2018; Tekeli, 2019; Çiçen, Boyacıoğlu ve Oğuzhan, 2020) veya otel işletmesi 
çalışanları (Cho, 2002, Weber vd., 2002; Okumus, Sariisik ve Naipaul, 2010; Kara, Uysal ve Magnini, 2012; Tsaur 

ve Tang, 2012; Pelit, Güçer ve Demirdağ, 2016) bazında da araştırma konusu olarak ele alınmaktadır. Aynı zamanda 
doğrudan restoran çalışanlarına veya onların sorunlarına odaklanan çalışmalar (Coats, Agrusa ve Tanner, 2004; 

Curtis, Upchurch ve Severt, 2009;Yücedağ, Kaya ve Çetin, 2018; Hsieh ve Karatepe, 2019; Asadullah vd., 2021) ile 

de karşılaşmak mümkündür. Ancak genel olarak alanyazın dikkate alındığında, sınırlı sayıda çalışma olsa da (Ali, 
2014), güncel perspektifle restoran işletmelerinde çalışan/istihdam edilen kadınların sorunlarına doğrudan odaklanan 
herhangi bir çalışma olmadığı söylenebilir. Bu açıdan araştırmanın alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
İlgili katkısıyla birlikte bu çalışma sayesinde, hem diğer sektörler hem turizm sektörü hem de otel işletmesi 
çerçevesinde kadın çalışanların sorunlarını inceleyen çalışmalarla karşılaştırmalar yaparak benzer ve farklı noktalara 
dikkat çekilmiş olacaktır. Restoran işletmelerine bu bakış açısı ile de yön gösterilebileceği ve önerilerle bu çalışmanın 
katkı sağlayacağı da öngörülmektedir. Bütün bu öngörülere bağlı olarak getirilecek öneriler ve sunulacak önlemlerin 
kadın çalışanların sorunlarına farkındalık yaratması bakımından, bu çalışmanın önem arz ettiği düşünülmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Araştırmanın kavramsal olarak tanımlanmasına yönelik bir çerçeve oluşturulmuştur. Oluşturulan çerçeveye bağlı 
olarak kadın işgücü ve çalışan kadınların yaşadıkları sorunlar takip eden kısımda detaylandırılmıştır. 

2.1. Kadın İşgücü  
İşgücü, bir ülkede çalışma çağında (bir diğer ifade ile 15 yaş ve üzeri) olanlar, istihdam edilenler ve işsizlerin toplamı 
olarak ifade edilmektedir. Bir dönemde istihdam edilen bireylerin yanı sıra istihdam edilmek arzusunda olan işsiz 
bireyler de işgücünden sayılmaktadır (Korkmaz ve Korkut, 2012). İşgücü kavramı içindeki üyelerden biri olan 
kadınlar, sanayileşmeden önce toplumsal açıdan sadece evle sınırlı bir konuma sahipken, sanayileşmeyle birlikte ev 
dışında kamusal alanda da konumlanmaya başlamışlardır (Hobsbawm, 2003). Kadının üstlendiği bu konumun nedeni 
ise sanayileşme ve teknolojideki gelişmelerin beraberinde üretimin artması ve bu sayede daha fazla işgücüne ihtiyaç 
duyulmasıdır. Neticede bu durumun bir çıktısı olarak kadınlara, annelik dışında “ücretli kadın iş gücü” rolü 
yüklenmiştir (Parlaktuna, 2010: 1217). Kadına yüklenen bu role karşılık olarak, kadının işgücüne katılımını etkileyen 
bazı unsurlar da ön plana çıkmıştır. Bu unsurlardan bazıları; eğitim olanaklarından eşit derecede faydalanamama, 
medeni durum, toplumun kadının çalışmasına yönelik tutumu, küçük yaşta çocukların varlığı ve sayısı, eşler arası 
eğitim seviyeleri ve gelir düzeyleri şeklinde sıralanabilir (Korkmaz ve Korkut, 2012). 
Kadınlar bazı toplumlarda/ülkelerde ikinci planda kalabilmektedir. Bu durum, toplumun yapısal özelliği ve kadına 
bakış açısı ile ilgili olabilmektedir (Kocacık ve Gökkaya, 2005). Özellikle ataerkil zihniyete sahip ülkelerde çalışan 
kadınların sorumluluğunun sadece evi ve ailesi olarak görülmesi, kadınların aile-iş arasında denge kurmasını 
zorlaştırmaktadır (Ergöl vd. 2012: 44). 
Kadının işgücüne katılımını etkileyen unsurlar ve toplum yapısına bağlı olarak demografik, sosyal, yasal ve kültürel 
eğilimler ve normlar, kadınların işgücü olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerin her zaman ekonomik olarak 
değerlendirilememesi durumunu da ortaya çıkarmaktadır. Genellikle bu sebeple oransal olarak kadınların işgücü ve 
istihdamdaki yerleri, daha düşük olabilmekte ve uluslararası bazda karşılaştırılabilir olmamaktadır. Örneğin, birçok 
düşük gelirli ülkede kadınlar çoğunlukla çiftliklerde veya aile işletmelerinde ücretsiz olarak çalışabilmektedir. 
Bazıları ise evlerinin içinde çalışarak gün boyunca iş ve aile faaliyetlerini birleştirebilmektedirler. Yüksek gelirli 
ekonomiye sahip ülkelerde ise kadınlar daha düşük vasıflı ve daha kısa vadeli işlerden ziyade, daha iyi imkânlar 
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sunan ve daha uzun vadeli kariyerler sağlayan, yüksek öğrenim fırsatlarının sunulduğu işlerde ve iyi ücretli 
mesleklerde çalışabilmektedirler. Kadın işgücüne yönelik ülke ve toplum açısından bu şekilde ortak bir denge 
kurulamaması sebebiyle birçok meslekte ve ülkede kadın işgücü bakımından eşitsizlik var olmakta ve devam 
etmektedir (TheWorldBank, 2022). 

Toplumsal veya ülkesel yaklaşımlar, kadınların mesleki ve ekonomik anlamda konumlanmasında eşitsizliklere neden 
olsa da; en nihayetinde çalışma hayatında yer alan kadınlar için yadsınamaz bir gerçek vardır. Kadının bir işgücü 
olarak ekonomik ve toplumsal kalkınma sürecinde insanın ve insan emeğinin özgürleşmesinde önemli bir rol 
oynadığı bu gerçeği açıklamaktadır. Hem toplumsal hem de ekonomik ve politik alanda yeri farklı olan kadınların 
işgücüne katılmalarıyla birlikte emek arzında da artışa katkı sağlaması, işgücü bakımından önemli bir payı 
üstlendiğini de göstermektedir (Doğan Günday, 2011; Karabıyık, 2012). Aynı zamanda kadının iş yaşamanda 

olmasının kendi kazanımlarını ortaya çıkarması bakamından da önemli çıktıları olabilmektedir. Kadın bu sayede 
çalışma hayatında var olmakta, maddi anlamda özgürlüğünü kazanmakta ve özgüven sahibi olabilmekte ve kendi 
toplumsal statüsünün gelişmesine de katkı sağlayabilmektedir (Çotuk, 2014). 

2.2. Çalışan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar 

Çalışan kadınlar, iş hayatında pek çok sorunla karşılaşabilmektedir. Cinsiyete dayalı ayrımcılık (işe alım, yükseltilme 
ve işten çıkartılma süreçleri ile işyerindeki davranış/tutumlarda) kadın çalışanların karşılaştıkları başlıca sorunlardan 
(Demirbilek, 2007; Dalkıranoğlu ve Çetinel, 2008) biri olmakla birlikte, bunun yanında birçok sorundan da söz 
edilebilir. Bunlar; kadın çalışanların sıklıkla düşük kadrolarda çalıştırılması ve bu nedenle yönetim kadrosunda görev 
alan kadın çalışanın az oluşu, daha az sorumluluk ve beceri gerektiren işlerde çalıştırılmaları, onlara düşük ücretli ve 
iş güvencesizliğinin olduğu bir çalışma ortamı sunulması ve sosyal güvencenin oldukça düşük olması şeklinde 
sıralanabilir (Bolcan, 2006: 34). Kadın çalışanlardan bazıları, karşılaştıkları bu sorunlar ile baş edebilmeye yönelik 
yoğun bir çaba gösterebilmektedir. Bazıları ise çalıştıkları yerde dışlanma, sorun çıkarıcı ve şikâyetçi birisi gibi 
görünme, saygı ve güven kaybı ile karşı karşıya kalma, terfi alamama, işini kaybetme, aile huzurunu koruyamama, 
adının yanlış anılması gibi korkular nedeniyle sessiz kalma yolunu seçerek bahsi geçen sorunlar ile mücadele etmeme 
yoluna gitmektedir (Güçer vd., 2018: 4). 

Kadın çalışanların yaşadıkları sorunlar, literatürde çalışmanın ve çalışanların niteliklerine göre çeşitlilik veya 
değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin; Küçük’ün (2015) çalışmasına göre, kadınların büyük bir bölümünün 
karşılaştıkları sorunların, “fazla mesai, düşük ücret ve aşırı iş yorgunluğu” olduğu belirlenmiştir. Bunun sonucunda 
eve zaman ayıramama, çocuklara ve isteklerine yetişememe gibi sorunların da ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bir 
başka çalışmaya göre ise çalışan kadınların, biyolojik özelliklerinden dolayı karşılaştıkları sorunlar, iş yaşamındaki 
karşılaşılan sorunlar ile aile yaşamındaki karşılaşılanorunlar olarak iki ana grupta toplanmaktadır (Kocacık ve 
Gökkaya, 2005). Genel olarak değerlendirildiğinde ise eğitimde eşitsizlik, iş bulmada ve meslek seçiminde eşitsizlik, 
karşı cinsiyetin farklı algılanması ile farklı davranılması, cinsel taciz ve örgütün olanaklarından yararlanılmaması 
gibi sorunlar, kadın çalışanların iş yaşamında karşılaştıkları sorunlar arasında yer almaktadır (Güler, 2005). İlgili 
sorunlar bu çalışma kapsamında dikkate alınmış ve takip eden başlıklar altında incelenmiştir. 

2.2.1. Eğitimde Eşitsizlik 

Kadının iş hayatı eğitim düzeyine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Eğitim düzeyi yüksek kadınlar, toplumun 

cinsiyet olarak kadına uygun gördüğü ve bulundukları statünün gereği yüksek işleri yapma eğilimindedir (Ergöl, 
Koç, Eroğlu ve Taşkın, 2012). Diğer yandan erken yaşta yapılan evlilikler veya ailevi sebepler nedeniyle 
okutulmamış kadınlar, diğer çalışan kadınlarla eşit koşullarda eğitim alamadıkları için çalışma hayatına daha geç 
başlayabilmektedirler. Ya da eğitim şartları bakımından yetersiz olan bu çalışanlar, niteliksiz, beceri seviyesi düşük 
veya alt seviyedeki görevlerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenlerden dolayı nitelikli eğitim alma imkânı 
bulamayan veya alamamış kadınlar, iş bulmada oldukça zorluk çekmektedirler. İş buldukları koşullarda ise yarı 
zamanlı, düşük ücretli, sigortasız işçi olarak kötü çalışma koşullarına maruz bırakılabilmekte veya iş hayatında 
kendilerinin konumlanabileceği bir yer bulamamaktadırlar. Bahsi geçen bu tür sorun/sıkıntılar kadının güçlenmesinin 
veya daha da yükselmesinin önündeki en büyük engel olarak görülmektedir. Bu durumun bir çıktısı olarak ise çoğu 
kadın çalışan bu sebeplerle yoksulluğa itilebilmektedir (Küçük, 2015). 

2.2.2. İş Bulmada ve Meslek Seçiminde Eşitsizlik 

İş bulma konusunda, kadın çalışanların karşılaştıkları önemli sorunlardan biri yapılan ayrımcılıktır. Fizyolojik 
nedenler ve kadının doğurganlığı olmak üzere, ayrımcılık konusu temel iki noktada toplanabilmektedir. İşe alımlarda 
öncelikli olarak kadın çalışanların ailevi durumu incelenmekte, buna bağlı olarak da evli ve çocuklu olması gibi 
kriterler yapacağı işi etkileyebilmektedir. Çoğu zaman kadının bekâr ve genç olması iş bulmasını kolaylaştıran 
etkenler arasında sayılabilirken, evli kadınların özellikle de aile yaşantılarını etkileyemeyecek düzeyde iş bulması, 
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bekâr kadınlara kıyasla daha zor olabilmektedir (Alparslan, Bozkurt ve Özgöz, 2015). Bunun yanı sıra toplumsal 
bakış açısına göre kadınlar erkeklere kıyasla, daha duygusal, daha az yetenekli görülmekle birlikte rekabetçi ve 
mücadeleci değillerdir. Ya da birçok toplumda iyi bir kadın yöneticide bulunması gereken özelliklere, kadın 
çalışanların sahip olmadığı düşünülmektedir. Toplumun sahip olduğu bu düşünce yapıları, aynı toplum içerisinde 
hizmet veren örgütlerin kadınlara bakış açısını da etkileyebilmektedir (Gürdal, 2006). Kadınların, maruz kaldıkları 
bu etkinin sonucunda iş bulma süreçlerinde ve meslek seçimleri sırasında eşitsizlik ile karşı karşıya gelmeleri söz 
konusu olabilmektedir. 

2.2.3. Karşı Cinsiyetin Farklı Algılanması ve Farklı Davranılması 
Çalışanlara cinsiyetlerinden dolayı farklı davranılması veya çalışanların cinsiyet açısından farklı algılanması, cinsiyet 
ayrımcılığı olarak adlandırılmaktadır (Demirbilek, 2007). Cinsiyet ayrımcılığı, bireyin yetkin olduğu eylemlerinden 
veya iş performansından ziyade, bireyin cinsiyetine bakılarak açıklanabilir (Gutek, Cohen ve Tsuı, 1996). Cinsiyet 

ayrımcılığı algısı, çalışan bireyin cinsiyet açısından kadın veya erkek kimliği nedeniyle çalıştıkları yerde farklı veya 
benzer tutum ya da davranışlar göstermesi şeklinde ifade edilebilir (Cameron, 2001).   
Çalışma hayatında kadınların yaşadıkları ekonomik ve sosyal sorunların birçoğunun temelini cinsiyete dayalı 
ayrımcılık oluşturmaktadır. Çalışma yaşamındaki algılanan cinsiyet farklılığı, kadın çalışanlara niteliklerine ya da 
yetkinliklerine uygun ve kendilerini geliştirebilmeye yönelik vasıflı işlerin verilmemesinden, erkeklere kıyasla daha 
düşük ücret almaları, ücretlerde eşitsizliğe maruz kalmaları gibi çeşitli boyutlarla ortaya çıkabilmektedir (Umutlu ve 
Öztürk, 2020). 

2.2.4. Cinsel Taciz 

Taciz kavramı “rahatsız etme, canını sıkma, tedirgin etme, sıkıntı verme” anlamlarına gelebilmektedir. Cinsel taciz 
kavramı ise, ahlaksız yaklaşımlarda bulunarak karşı cinsi tedirgin etme, ona sıkıntı verme ve eziyet etme olarak 
tanımlanabilmektedir. Aynı kavram çalışma yaşamında ise yetkili görevde bulunanların veya maddi açıdan gücü 
yüksek olanların, karşı cinse yönelik ahlak dışı davranış (sadece fiziksel davranış olmamakla birlikte, rahatsız edecek 
sözler veya hareketler de olmak üzere) göstermesi, cinsel açıdan sıkıntıya sokup, rahatsız etmesi şeklinde ifade 

edilebilir (Umutlu ve Öztürk, 2020). Avrupa’da Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kadın 
Komitesi’nin “işyerindekiler tarafından, tekrar edilen ve istenmeyen, sözle, vücut hareketleriyle ve jestlerle 
gerçekleştirilen her yaklaşım, cinsel bakımdan küçümseyici her beyan, cinsel ayrım güden her söz” olarak 
anlamlandırdığı cinsel taciz, tüm ülkelerde son derece yaygın ve ciddi bir sorun olmakla birlikte, mağdurlarının 
genellikle kadınlar olduğu söylenebilir (Kaya, 2009: 62). Çoğu ülkede kabul görmüş toplumsal değerler sistemi 
nedeniyle taciz mağduru kadın/lar, daha fazla mağdur olma endişesiyle genellikle konuşturulmamaktadır (Gerni, 
2001: 21). Dahası, bu konuda mağdur olan çoğu kadın, tacizciden uzaklaşmak amacıyla kariyerinden ve gelecekte 
elde edebileceği birçok fırsattan vazgeçmek mecburiyetinde kalabilmektedir. Kadınların maruz kaldığı bu tür 
süreçler, işlerinde ve işyerlerinde verimsiz olmalarına neden olmaktadır. Bu durum, bireyi işinden edebileceği gibi, 
kendisine güven ortamı sağlayacak yeni bir iş bulmasını zorunlu kılabilmektedir (Akgeyik, 1998: 220). 

2.2.5. Örgütün Olanaklarından Yararlanılmaması 
Küreselleşme ile birlikte işletmelerde rekabet ortamı artmış ve bu artış içerisinde işletmeler daha fazla kâr etme amacı 
içine girmişlerdir. Bu amacı koruyabilmek adına ise işgücü maliyetlerinden kaçınmaya giden işletmeler, korunmasız 
bir işgücünün oluşumuna da neden olmuştur. Aynı zamanda küreselleşmenin getirdiği bu sürece bağlı olarak daha 
fazla kadın çalışan da işgücü piyasasında yer almaya başlamıştır. Bu sürecin korumasız kalan işgücünün önemli bir 
çoğunluğunu ise zaman içerisinde kadınların oluşturduğu söylenebilir. İsteyerek veya mecbur olarak iş yaşamını 
tercih eden kadınların karşılaştığı en önemli sorun, herhangi bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanamıyor 
olmalarıdır. İş yaşamında bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmaksızın çalışan kadınlar, doğum yardımı ve 
emeklilik gibi en temel sosyal güvenlik haklarından yoksun olabilmektedirler. Bunun yanı sıra bazı hallerde 
kadınların ağır çalışma koşulları ve iş güvencesizliği ile karşı karşıya kalmaları da söz konusudur (Kaya, 2009: 70). 
Kadın çalışanların, nitelik gerektirmeyen sektörlerde yoğunlaşmaları örgüt içerisinde terfi etmelerini de 
zorlaştırmaktadır. Ayrıca yükselme olanağı için somut desteğin olmaması bu süreci daha da belirsiz hale 
getirmektedir (Dalkıranoğlu ve Çetinel, 2008: 281). 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Genel olarak literatür incelendiğinde turizm sektöründe istihdam edilen kadınların sorunlarını farklı perspektiflerden 

inceleyen hem ulusal hem uluslararası birçok çalışmadan söz edilebilir. İlgili çalışmalardan bazıları aşağıda 
özetlenmiştir. 
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Campos-Soria, Ortega-Aguaza ve Ropero-Garcia (2009) çalışmalarında turizm sektöründe çalışan kadınların 
sorunlarını, konaklama endüstrisindeki cinsiyet ayrımcılığı ve ücret farklılıkları üzerinden araştırmışlardır. 181 otel 

ve 121 restoranın veri tabanları incelenerek yürütülen araştırmanın neticesinde, dikey ayrımcılığın (aynı iş 
organizasyonu ya da meslek grubu içerisinde hiyerarşik olarak kadınların erkeklerden daha alt pozisyonlarda yer 
alması veya çalışma kariyerlerinde belirli bir noktadan sonra yükselememeleri durumudur (ILO, 2020).) ücret farkını 
arttırdığı, yatay ayrımcılığın (Ücret ayrımcılığı ve meslek ayrımcılığı olarak iki gruba ayrılır: Meslek ayrımcılığı, 
işlerin ya da mesleklerin “kadın işi” ve “erkek işi” olarak ayrılması; ücret ayrımcılığı, kadın ve erkeğin aynı işi 
yapmasına rağmen kadın çalışanların daha az ücret alması durumudur (ILO, 2020).) ise ücret farklılığını azaltmaya 
yardımcı olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan kadın çalışanların, erkek çalışanlara oranla daha kötü çalışma 
koşullarında çalıştıkları belirlenmiştir. Buna rağmen kadın çalışanların daha düşük ücretler aldığı tespit edilmiştir. 

Marinakou (2014), araştırmasında otel yönetiminde ve liderlikte kadınların yaşadıkları zorlukları yakından 
incelemiştir. Yunanistan’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerin 15 kadın ve 15 erkek olmak üzere, yöneticileri ile 
röportaj yaparak araştırmayı gerçekleştirmiştir. Araştırma bulgularına göre, kadınların otellerde genel olarak 
pazarlama, satış ve temizlik gibi alt kademelerde yer aldığı belirlenmiştir. Aynı zamanda cinsiyet ayrımcılığının, otel 
işletmelerinde belirgin bir şekilde ve sürekli olarak var olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan kadın çalışanların da 
erkek çalışanlara denk olacak seviyede yetenekli olduğu ve otel sektörü için etkili olduğu düşünülen beceriler 
kazandıkları belirlenmiştir. 

Ali (2014), Mısır’da faaliyet gösteren hızlı servis restoranlarında kadın çalışanların karşılaştıkları zorlukları örnek 
olay çalışması olarak incelemiştir. Anket tekniği kullanılarak verilerin toplandığı araştırmada, hızlı restoran kadın 
çalışanlarından 127 veri toplanmıştır. Bulgulara göre, hızlı servis restoranlarında cinsiyet ayrımcılığı, iş yükü, stres, 
düşük maaşlar, kötü terfi beklentileri, çalışma saatleri kadın çalışanların karşılaştıkları en büyük zorluklar olarak 
belirlenmiştir. Sonuçlardan hareketle, hızlı servis restoran yöneticilerine; kadın çalışanların terfi fırsatları, kariyer 
beklentileri ve yetkilendirmeye yönelik beklentilerini dikkate almaları ve çalışma koşullarının birçok yönünü 
iyileştirmeleri gerektiği yönünde öneriler getirilmiştir. 

Adebayo (2015) çalışmasında konaklama sektöründe sorunlar ve zorluklar çerçevesinde cinsiyet eşitsizliğini 
incelemişlerdir. İlgili çalışma Nijerya'da Ondo Eyaletindeki seçilmiş otellerle ilgili bir örnek olay (durum- vaka) 

çalışması olarak yürütülmüştür. Tanımlayıcı bir yaklaşımın benimsendiği ve anket tekniği kullanılarak verilerin 
toplandığı araştırmada, sekiz otelden toplam 229 veri toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre Nijerya konaklama 
sektöründe cinsiyet eşitsizliğine ilişkin kapsamın yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, erkek çalışanların lehine 

bir yönde eşitsizlik olduğu sonucu ile desteklenmiştir. Ayıca cinsiyet eşitsizliğinin başlıca nedenlerinin, konaklama 
sektörü işinin doğasından ve istihdam baskısından kaynaklandığı tespit edilmiştir. 
Pelit, Güçer ve Demirdağ (2016) çalışmalarında otel işletmelerinde istihdam edilen kadın çalışanların karşılaştığı 
sorunların iş bırakma eğilimlerine olan etkisini incelemişlerdir. Anket tekniği kullanılarak verilerin toplandığı 
araştırmada, Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet gösteren (Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Gaziantep, Muğla, 
Kırşehir ve Uşak) otel işletmeleri olmak üzere, toplamda 437 kadın çalışandan veriler toplanmıştır. Araştırma 
bulgularına göre kadınların turizm sektöründe karşılaştığı; düşük ücret, cinsiyet ayrımcılığı, terfi engelleri, çalışma 

koşulları zorluğu ve iş saatleri düzensizliği sorunları ile iş bırakma eğilimleri arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, kadın çalışanların karşılaştığı sorunlar ile iş bırakma eğilimleri arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu görülmüştür. 

Çakır, Barakazi ve Barakazi (2017), turizm sektöründe çalışan kadınların karşılaştığı sorunları değerlendirmeye 
yönelik bir araştırma yürütmüşlerdir. Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinde faaliyet gösteren turistik işletmelerde 
anket tekniği kullanılarak çalışmada, rastgele seçilen 96 kadın çalışandan veriler toplanmıştır. Araştırmanın 
bulgularına göre erkek ve kadın çalışanlar arasında görev dağılımı farkı olduğu belirlenmiştir. Turizm işletmelerinin 
yapısı nedeniyle güç gerektiren işlerde fiziksel kapasite nedeniyle kadınların bu konularda olumsuz izlenime sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarından hareketle kadınların cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldıklarına 
yönelik bir algıya sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Çelik ve Akar Şahingöz (2018), kadın aşçılara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarında iş yaşamında cinsiyet 
ayrımcılığını incelemişlerdir. Ankara’da yaşayan ve TAFED’e (Türkiye Aşçılar Federasyonu) üye olan 248 kadın 
aşçıdan 150’si ile yapılan çalışmada, anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Çalışmanın sonuçlarından hareketle, kadın 
aşçılara yönelik ön yargıların olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda kadın aşçılar, çoğunluk olarak işe alımlarda 
ayrımcılık yapıldığını ve yeteneklerine göre daha düşük statüde çalıştırıldıklarını ve uygunsuz davranışlar karşısında 
işten çıkarılma korkusuyla sessiz kaldıklarını belirtmişlerdir.  
Yasin,  Abdelmaboud, Saad ve Qoura (2019) Mısır Kahire’de yer alan beş yıldızlı otellerin ön büro ve kat 
hizmetlerinde çalışan kadın personeli üzerinde yürüttükleri çalışmalarında, kadın çalışanların otel işletmelerinde 
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karşılaştıkları zorlukları incelemişlerdir. 29 otel olmak üzere 215 kadın çalışandan anket tekniği ile verilerin 
toplandığı çalışmada, toplum imajının otel endüstrisinde çalışan kadınlar üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir. 
Aynı zamanda yönetimsel zorlukların kadın çalışanlar üzerinde anlamlı bir etkisi varken, iş zorluklarının ve sosyal 
zorlukların da kadınlar üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. 
Başaran ve Ateş (2019), çalışmalarında Afyonkarahisar Gazlıgöl termal turizm bölgesini baz alarak kırsal 
kalkınmanın sağlanmasında kadın istihdamını incelemişlerdir. Hem anket hem de görüşme tekniğinin kullanıldığı 
araştırmada, 121 kadın çalışandan veriler toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, ilgili bölgede 
kadınlara önemli istihdam fırsatları sunulmasına rağmen kadınların cinsiyet ayrımı, düşük ücret gibi sorunlarla 
karşılaşmakta olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda kadınların termal tesislerde çalışma nedenleri olarak, ekonomik 
etkenlerin ve geçim sorunlarının ön plana çıktığı tespit edilmiştir. 

Çiçen, Boyacıoğlu ve Oğuzhan (2020) Edirne’de yürüttükleri araştırmada, turizmde kadın işgücünün cinsiyet 
ayrımcılığı algısını incelemişlerdir. Edirne’deki 58 konaklama işletmesinden, anket tekniği kullanılarak toplam 157 
kadın çalışandan veriler toplanmıştır.  Analiz sonuçlarına göre, kadın çalışanların işe alma, ücret ve terfi gibi 
konularda cinsiyet ayrımcılığı ile karşılaşmadıkları belirlenmiştir. Diğer taraftan ise sosyo-kültürel ayrımcılığın orta 
düzeyde var olduğu görülmüştür. Aynı zamanda kadın çalışanların cinsiyet ayrımcılığına yönelik algılarının medeni 

durum, gelir seviyesi ve işletme tecrübesine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Çalışmada keşifsel bir araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Keşifsel araştırma yaklaşımı, araştırmacının belirli bir 
konuyu veya olguyu derinlemesine incelemesine ve bilgi sağlamasına imkân sunan bir yaklaşımdır (Stebbins, 2001). 
Bu kapsamda araştırma sürecinde nitel araştırma tasarımından yararlanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve 
doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve 
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 
41). Çalışmada araştırma tekniği olarak ise “örnek (durum) olay çalışması”ndan yararlanılmıştır. Örnek Olay 
Çalışması; var olan olguların gerçek ortamda sistematik bir şekilde incelenmesi ve bunların neler olduğunun tetkik 
edilmesi veya derinlemesine araştırılması sürecini içermektedir. Bu süreçte ise nicel veya nitel veri toplama 

yöntemlerinden yararlanılarak ayrıntılı bir şekilde veri/lerin toplanması ve toplanan verilerin, nicel/nitel veri analizi 
yöntemlerinden biri/birkaçının kullanılması ile analiz edilmesi ve en nihayetinde ortaya belirli bir sonuç çıkarılması 
işlemi olarak tanımlanmaktadır (Aytaçlı, 2012). Örnek olay araştırmalarında araştırmacı, araştırma yapmak için bir 
alan ya da birden fazla alan (kişiler, olaylar, programlar, tedavi yöntemleri veya diğer aktiviteler gibi) seçebilir. Bu 
tür araştırmalarda kullanılan en temel öge, öncelikli olarak kişi/kişiler olabilir. Aynı zamanda kıtalar, ülkeler, şehirler, 
bölgeler, kurumlar vb., bir karşılaştırma alanı olarak incelenecek ise her ülke, bölge ya da kurum ayrı bir çalışma 
örneklemi olarak da seçilebilir (Lewis, 2015; Baltacı, 2018). 

Bir olgunun derinlemesine incelenmesinin söz konusu olduğu, genelleme kaygısının olmadığı ve bir resmin bütününü 
görmenin amaçlandığı nitel araştırmalarda, örneklemin çokluğundan ziyade araştırma amacına en iyi şekilde hizmet 
etmesi önemlidir (Baştürk ve Taştepe, 2013: 148). Bir diğer ifade ile bu tür araştırmalarda genelleştirme yapmaktan 
ziyade konun derinlemesine incelenmesi önemlidir. Bu yüzden çok fazla örneklem büyüklüğüne ihtiyaç yoktur 
(İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014). Amaçlı örnekleme tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada, örnek olay olarak 
İskenderun’da hizmet veren bir alakart restoran tercih edilmiştir. Bu restoran, 2004 yılından beri hizmet veren, 
belediye belgeli bir işletme olmakla birlikte, 350 kişilik kapasiteye sahip ve 23 personelin çalıştığı bir restorandır. 
İlgili restoranın farklı bölümlerinde görev alan 7 kadın çalışanla bu araştırma yürütülmüştür. Bu kapsamda ilgili 
çalışanların çalışmanın örneklemini oluşturmakla birlikte, konun derinlemesine incelenmesi bakımından kabul 

edilebilir bir sayıda oldukları (Baltacı, 2018) söylenebilir.   
Çalışmada nitel bir araştırma tekniği olan görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme yöntemi sözel olarak bilgi 
toplama ve yüz yüze deneklere soru sorarak yürütülen bir veri toplama yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Yazıcıoğlu 
ve Erdoğan, 2014: 154). Katılımcılar ile görüşme sürecinin yürütülebilmesi için demografik sorular ve araştırma 
sorularının yer aldığı yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. İlgili form İskenderun Teknik 

Üniversitesi Etik Kurul Onay’na sunularak (21/03/2022 tarih ve E.52108 sayılı yazıyı istinaden) 31.03.2022 tarihli 
karar ile etik kurul onayından geçmiştir. Onayın alınması ile veri toplama sürecine geçilmiştir. Görüşme süreci ise 
2022 yılı Mayıs-Haziran aylarında, katılımcıların müsaitlik durumlarına göre randevulaşarak minimum 5, maksimum 
10’ar dakikalık görüşmeler ile yürütülmüştür. Görüşme sürecinde katılımcı yanıtları, araştırmacı tarafından eş 
zamanlı olarak ve katılımcı teyidi alınarak kayıt defterlerine yazı ile kaydedilmiştir  

Yarı yapılandırılmış görüşme formunda 4 adet soru yer almaktadır. Araştırmada yer alan sorular için Acuner Akın’ın 
(2016) yapmış olduğu çalışmadan yararlanılmış ve alanında uzman iki akademisyenin görüşü alınarak, ilgili sorular 

bu çalışmaya göre uyarlanmıştır. İlgili araştırma soruları (AS) aşağıdaki gibidir: 
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AS1. Sizi çalışma hayatında yer almaya iten sebep/sebepleriniz (çalışma sebebiniz) nedir? 

AS2. Çalışan bir kadın olarak, iş hayatında yaşadığınız ‘kadın olmanın getirdiği” dezavantajlar ya da sorunlar var ise 
belirtiniz? 

AS3. a. Evinizde ev işleri (genel temizlik, yemek, çamaşır, bulaşık, ütü vb.) ve çocukların bakımı ağırlıklı olarak kim 
tarafından yapılır? 

          ( ) Ben ( ) Eşim ( ) Eşim ve ben birlikte ( ) Yardımcı ( ) Diğer….. 
          b. Eğer yukarıda sayılan işler ağırlıklı olarak sizin tarafınızdan yapılıyorsa, ev kadınlığı ve iş kadınlığını bir 
arada yürütme sorumluluğu sizin yaşantınızı (gerek iş gerekse özel yaşantınızı) nasıl etkiliyor? 

AS4. Eğer size yetki verilseydi, çalışma yaşamında kadınların sorunlarla karşılaşmaması için ne gibi önlemler 
alırdınız? 

Verilerin analizinde ise nitel bir analiz tekniği olan içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizi, metin içinde 
tanımlanan belirli karakterlerden sistematik ve tarafsız sonuçlar çıkarmak için kullanılan bir analiz tekniğidir (Koçak 
ve Arun 2006: 22). Bu bağlamda elde edilen ifadeler, ortak kodlar altında toplanmış ve kodlar ise taşıdıkları 
niteliklere göre ayrı kategoriler altında değerlendirilmiştir. Kodlar ve kategoriler frekans sayılarına göre bir araya 
getirilerek, yüzdeliklerine göre değerlendirmeye alınmıştır. 
Çalışmalarda geçerlilik ve güvenilirlik kriterlerinin sağlanması oldukça önemlidir. Özellikle nitel araştırma 
tasarımına sahip örnek olay çalışmalarında yapı, iç ve dış geçerlilik kriterlerinin dikkate alınması gerektiği 
savunulmaktadır (Yin, 2002; Işık ve Cerit, 2015; Başkale, 2016). “Üçgenleme / Çeşitleme” yöntemi bu kriterlerin 
sağlanmasında oldukça ön plana çıkan bir yöntem olarak önerilmektedir (Yin, 2002; Başkale, 2016). Üçgenleme 
ölçütleri dikkate alındığında, araştırma sürecinde yarı yapılandırılmış görüşmeye gidilmesi ve birden fazla katılımcı 
ile görüşülmesi, görüşme sırasında katılımcıların teyidinin alınması ve bulguların tespitinde içerik analizinden 
yararlanılması ile iç geçerlilik kriterlerinin sağlandığı söylenebilir. Dış geçerlilik kriterinin ise amaçlı örnekleme 
tekniğinin kullanılması ve katılımcı (K) özelliklerinin (demografik sorular karşılığında alınan yanıtlar ile Tablo 1’de 
sunulan özellikler) ayrıntılı aktarımı gibi ölçütler ile karşılandığı söylenebilir (Başkale, 2016). Güvenilirlik açısından 
dikkate alındığında; üçgenleme yöntemiyle birlikte, yöntem sürecinin ayrıntılı aktarımı ve araştırma sorularının 
uyarlanmasında hem literatürden yararlanılması hem de uzman görüşünün alınmasının ile ilgili kriterin sağlandığı 
düşünülmektedir. 
Tablo1. Katılımcıların demografik özellikleri (n=7) 

Yaş f % 

26-30 1 14 

31-35 1 14 

36-40 2 29 

41-45 2 29 

46+ 1 14 

      Medeni Durum 

Evli 5 71 

Bekar 2 29 

            Pozisyon 

Garson 2 29 

Çamaşırcı 1 14,2 

Büfeci 1 14,2 

Aşçı Yardımcısı 1 14,2 

Kasiyer 1 14,2 

Bulaşıkçı 1 14,2 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların oran olarak çoğunluğu 36-40 ve 41-45 yaş aralığına dahildir. Katılımcıların 
çoğunluk olarak (%71) evli olduğu görülmektedir. Katılımcıların mesleki pozisyonlarının garson, büfeci, çamaşırcı, 
aşçı yardımcısı, bulaşıkçı ve kasiyer olmak üzere 6 farklı meslek alanından olduğu tespit edilmiştir. 

5. ANALİZ VE BULGULAR 

Analiz aşamasında içerik analizinden yararlanılan araştırmada; her bir soru karşılığında elde edilen ifadelerin 
paralelinde benzer olan ifadeler, ortak bir kod altında toplanmış ve sahip oldukları özelliklere göre kategorilere 
ayrılmıştır. Oluşturulan kategoriler her bir soruyu karşılayacak şekilde takip eden kısımda tablolar halinde katılımcı 
ifadeleri ile örneklendirilerek sunulmuştur. 
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Tablo 2. Kadınları çalışma hayatına iten sebepler 
Kategori Kod f1 f2 % 

 

Ekonomik İhtiyaçlar 

Ekonomik İhtiyaç 6 11 85 

Eğitim Masrafı 2 

Ailevi Sebepler (Hastalık, Eşe destek) 2 

Bahşiş 1 

Saygınlık İhtiyacı Kendini Gerçekleştirme 1 2 15 

Statü Kazanma 1 

Toplam 13 

Birinci araştırma sorusu olarak sorulan “Sizi çalışma hayatında yer almaya iten sebep/sebepleriniz (çalışma 
sebebiniz) nedir?” sorusuna karşılık alınan yanıtların paralelinde toplamda 13 ifade elde edilmiş ve ilgili ifadeler 2 
kategori altında ele alınmıştır. Tablo 2’de de görüldüğü üzere kategoriler; “Ekonomik İhtiyaçlar” ve “Saygınlık 
İhtiyacı” şeklinde adlandırılmıştır. Katılımcılar % 85 oranında ekonomik ihtiyaçlar sebebi ile çalıştıklarını ifade 
etmişlerdir. Ancak düşük orana sahip olsa da (%15), saygınlık ihtiyacının da kadınların çalışma sebeplerinden biri 
olduğu göz ardı edilmemelidir. En yüksek yüzdeliğe sahip olan “Ekonomik İhtiyaçlar” kategorisine ait katılımcı (K) 
ifadeleri ise aşağıdaki gibidir; 

“İhtiyaçtan. Kızımın diyaliz hastası olması ve bu sebepten masraflara yetişememe…’’ (K1) 

“Hayat şartları, tek başıma çocuk okuttuğum için, ekstraların iyi olması…” (K2) 

“Eşimin maaşının ancak kira ve faturalara yetmesi çalışmam için sebep oldu. Kısacası maddi imkânsızlık…’’ (K3). 

“Hayat şartları, çocuklarımın gelecek kaygısı, kendini gerçekleştirme, toplum hayatında saygınlık...’’ (K4) 

“Maddiyat ve eşime destek olmak için…” (K5) 

“Ekonomik özgürlük …” (K6) 

“Geçim sıkıntısı, ekonomik şartları iyileştirmek …” (K7) 
Tablo3. İş Hayatında Kadın Olmanın Getirdiği Dezavantaj ve Sorunlar 

Kategori Kod f1 f2 % 

Ayrımcılık Cinsiyet Ayrımcılığı  3 7 32 

Maaş/Ödeme Ayrımcılığı  
(Tutarsız ödeme) 

2 

Karşı Cins Zorbalığı 2 

Ailevi Sorunlar Kıskançlık 1 4 18 

Eş Baskısı 1 

Ailevi Problemler 1 

Aile ve Çocuk Bakımını Üstlenme 1 

 

İş ile İlgili Sorunlar 
Ağır İş Yükü 2 4 18 

İletişim Sorunu 1 

Kariyer Engeli 1 

 

Zamansal Sorunlar 

Fazla Mesai 3 7 32 

Ulaşım Sorunu 2 

Zamanla Yarışma 2 

Toplam 22 

“Çalışan bir kadın olarak, iş hayatında yaşadığınız ‘kadın olmanın getirdiği’ dezavantajlar ya da sorunlar var ise 
belirtiniz.” şeklinde sorulan ikinci araştırma sorusuna alınan yanıtlar ile toplamda 22 ifade elde edilmiştir. Tablo 3’te 
de görüldüğü üzere 22 ifade 4 kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoriler; “Ayrımcılık”, “Ailevi Sorunlar”, “İş 
İle İlgili Sorunlar” ve “Zamansal Sorunlar” şeklinde adlandırılmıştır. Kategoriler incelendiğinde katılımcıların iş 
hayatlarında kadın olmanın zorluklarında ayrımcılık ve zamansal sorunlar kategorilerinin %32 ile en yüksek orana 
sahip oldukları görülmektedir. %18’lik oran ile ailevi sorunların ve iş ile ilgili sorunların takip eden diğer sorunlar 
olarak belirlendiği söylenebilir. Kategoriler arasında en yüksek yüzdeliğe sahip “Ayrımcılık” ve “Zamansal 
Sorunlar” kategorisine ait bazı katılımcı (K) ifadeleri aşağıdaki gibidir;  
“Maaş konusunda erkeklere göre ikinci planda kalıyorum. Erkeklerin evlerini geçindirdikleri anlayışı onların 
maaşlarını zamanında almalarını sağlarken, benim için bu söz konusu olmuyor. Sürekli erteleme yaşıyorum.” (K1)  
“Kadın olmanın pozitif ayrımcılığı getirdiği düşünüldüğü için çalışma hayatındaki erkek arkadaşlarımızın 
üzerimizde kurduğu mobing…” (K2) 

“Hizmet işletmesi olması sebebiyle çalışma saatlerinin uzaması…” (K4) 
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“Çalıştığım bölüm nedeniyle erken saatlerde hem hazırlık yapıp hem akşam geç saatlere kadar çalışmak çok yıpratıcı 
oluyor.” (K5) 

“Aynı işi yaptığımız halde ücretlerde adaletsiz olunması… İşimin geç saatlerde bitmesi…”  (K6) 

“…her zaman için kadınlara erkeklere göre söz hakkının tanınmadığını düşünüyorum.” (K7) 
Üçüncü araştırma sorusu, katılımcılara iki aşamalı olarak birbiri ile bağlantılı iki soru şeklinde yöneltilmiştir. İlk 
aşamadaki soru, ev işlerinin ağırlıklı olarak kim tarafından yapıldığına yöneliktir. Bu sorunun “ben” yanıtını alması 
koşulu ile katılımcılara ikinci aşamadaki soru yöneltilmiştir. Aşamalı olarak ilerlemesi sebebi ile bu soruda alınan 
yanıtlara ilişkin tabloların oluşturulmasında da soruda yer verilen şıklardan yararlanılmıştır. İlk aşama sorulan 
sorulara ilişkin bulgular Tablo 4a, ikinci aşamada yöneltilen sorulara ilişkin bulgular ise Tablo 4b olarak 
isimlendirilmiştir. 
Tablo 4a. Kadınların evlerinde yaptıkları iş bölümüne ilişkin bulgular 

Ev işlerini kim yapar? Ben Eşim Ben ve eşim Yardımcı Diğer 
K1 X - - - - 

K2 X - - - - 

K3 X - - - - 

K4 X - - - - 

K5 X - - - - 

K6 X - - - - 

K7 X - - - - 

Üçüncü araştırma sorusu paralelinde katılımcılara ilk aşamada “Evinizde ev işleri (genel temizlik, yemek, çamaşır, 
bulaşık, ütü vb.) ve çocukların bakımı ağırlıklı olarak kim tarafından yapılır?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Tablo 
4a’da görüldüğü üzere katılımcıların hepsinin ağırlıklı olarak işleri kendileri üstlenmektedir. Bir diğer ifadeyle bütün 
katılımcıların evlerinde iş bölümü yapılmadığı ve ev işlerine ilişkin sorumlulukların da kendilerinde olduğu 
görülmektedir. Bu soruya verilen “ben” yanıtı sonrası ikinci aşamadaki soruya geçilmiştir. 
Tablo 4b. Ev ve iş kadınlığını bir arada yürütmenin kadın hayatına etkileri 

Kategori Kod f1 f2 % 

Zaman Sorunu 

 

Aileye/çocuğa zaman ayıramama  7 14 52 

Sosyal hayata zaman kalmaması 5 

Uzun çalışma saatleri 2 

Aileye Yansıyan Sorunlar  Aile içi çatışma 2 4 15 

Özel günlerde akrabalarla buluşamama 1 

Evde verimsiz olma 1 

 

Psikolojik Sorunlar 

Yorgunluk 4 9 33 

Ev/İş yerinde stres  3 

Mutsuzluk 2 

Toplam 27 

Üçüncü araştırma sorusunun ikinci aşamasında “Ev kadınlığı ve iş kadınlığını bir arada yürütme sorumluluğu sizin 
yaşantınızı (gerek iş gerekse özel yaşantınızı) nasıl etkiliyor?” sorusu katılımcılara yöneltilmiş ve yanıtlar alınmıştır. 
Tablo 4b incelendiğinde ev ve iş kadınlığını bir arada yürütmenin kadın hayatına etkilerine yönelik 27 ifade 
belirlenmiş ve üç kategoride değerlendirilmiştir. Bu kategorilerden “Zaman Sorunu” kategorisi %52 oranla ön plana 
çıkmaktadır. Özellikle de kadın çalışanların ailesine/çocuğuna zaman ayıramamalarının ve sosyal olamamalarının 
onların hayatlarını önemli derecede etkilediği görülmektedir. Bunula birlikte ön plana çıkan bir diğer bulgu %33 
oranla “Psikolojik Sorunlar” kategorisidir. Bu kategoriye göre yorgunluğun, stresin ve mutsuzluğun katılımcıların 
yaşantılarını etkileyen unsurlar olarak kendini gösterdiği görülmektedir. %15 oranla “Aileye Yansıyan Sorunlar” 
kategorisi düşük bir oran olsa da, bu sorunların kadınların sahip oldukları sorumlulukların yaşantılarına etki eden bir 

diğer unsur olarak ortaya çıktığı görülmektedir. En yüksek yüzdeliğe sahip olan “Zamansal Sorunlar” kategorisine 
ait katılımcı (K) ifadeleri ise aşağıdaki gibidir; 
“Kızım hasta onu bırakıp işe gitmek zorundayım. Eşimle bir çay/kahve içecek zamanımız bile çok zor oluyor. Daha 
sonra o da kendi işine gidiyor. Bu durumda akşamları görüşemiyoruz.” (K1) 

“Çalışma saatleri nedeniyle sosyal hayata zamanımız maalesef yok. İnsanlar aileleri ile vakit geçirirken biz özellikle 
akşam saatlerinde, özel günlerde çalışmak zorundayız, bu günlerde ailemize zaman ayıramamaktayız…” (K2) 

“…ailemle yeteri kadar zaman geçiremiyorum ” (K3) 

“…zamanın çoğunluğunu işyerinde geçirmemden dolayı aileme kaliteli zaman ayıramıyorum…’’ (K4) 

“Uzun saatler çalışmak zorunda kalmak yıpratıcı oluyor. ... Sosyal yaşamım kısıtlanıyor.”(K5) 
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“Özel ilgi alanlarıma zaman ayıramıyorum. Çocuğuma zaman ayıramıyorum.” (K6) 

“…özel hayatım maalesef yok. Hem aileme hem de özel hayatıma zaman yetmiyor…” (K7) 
Tablo 5. Yetki verildiği durumda kadınlar tarafından alınacak önlemler 

Kategori Kod f1 f2 % 

Ulaşım İle İlgili Önlemler 1- Ulaşım sıkıntısı yaşanmayacak imkânlar sağlama 3 6 31 

2- Kadın çalışanlar için özel servis aracı  3 

Ücret İle İlgili Önlemler 3- Ücret adaletsizliğinin önüne geçmek 2 3 16 

4- İş yüküne göre maaş alınmasını sağlamak 1 

Önceliğin Kadın Olduğu 
Önlemler 

5- Çalışma saatlerinin düzenlenmesinde kadın çalışanlara öncelik verme 3 7 37 

6- Kadın çalışanların karşılaştıkları hata/sorunların tespiti 1 

7- Kadınlara kanunlara göre ayrıcalıkların (hastalık/doğum izni gibi) tanınması ve 
denetlenmesi 

1 

8- Çalışan kadınların çocukları için işyerinde güvenli ortam (kreş/oyun odası gibi) 
oluşturma 

1 

9- Eşlerin aynı işletmede çalışmasına imkân vermemek 1 

Tedbir Amaçlı Önlemler 10- İş ortamında motivasyon sağlamak için sosyal olanaklar sunma 1 3 16 

11- Özel günlerde yoğun çalışmanın önüne geçmek için vardiyalı sistem uygulama 1 

12- Hataların tekrarını önleyici tedbirler almak 1 

Toplam 19 

“Eğer size yetki verilseydi, çalışma yaşamında kadınların sorunlarla karşılaşmaması için ne gibi önlemler alırdınız?” 
şeklinde sorulan dördüncü araştırma sorusu karşılığında, Tablo 5’e göre 4 ayrı kategoride 19 ifade belirlenmiştir. 
Belirlenen kod sayısı dikkate alındığında ise katılımcılardan 12 farklı önlem türetildiği görülmektedir. Bu 
önlemlerden kategori olarak ön plana çıkanı %37 oranla “Önceliğin Kadın Olduğu Önlemler”dir.  Bu kategoriye göre 
kadınlar, işletme içerisindeki bazı süreçlerde kendilerinin öncelikli olarak düşünülmesini, sorunların önüne 
geçilmesinde önemli bir önlem olarak görmektedirler. Kadınların önlem olarak dile getirdikleri bir diğer detay, 
“Ulaşım” konusunda ön plana çıkmaktadır. %31 oranla “Ulaşım İle İlgili Önlemler” kategorisi, ulaşım sıkıntısının 
önemli derecede yaşandığını destekler bir paya sahiptir. %16’lık oranla “Ücret İle İlgili Önlemler” ve “Tedbir Amaçlı 
Önlemler” ise kadınların yaşadıkları sorunların karşılığında önlem olarak belirtikleri diğer kategoriler olarak 
belirlenmiştir. Bu kategorilerdeki kodlar düşük frekanslara sahip olsa da, her birinin bulundukları kategori için ayrı 
çözüm önerisi niteliğinde olduğu söylenebilir. Oran olarak yüksek bir paya sahip “Önceliğin Kadın Olduğu 
Önlemler” kategorisine ait örnek katılımcı (K) ifadeleri ise aşağıdaki gibidir; 
“…kadınların sık karşılaştıkları sorunları önceden tespit edip, bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerde 
bulunurdum. Özellikle çalışma saatlerini düzenlerken biz kadınların önceliklerini dikkate alırdım…” (K2) 

“Bana yetki verilseydi eşlerin aynı iş yerinde çalışmalarına imkân vermezdim. (K3) 

“Çalışma saatlerini biz kadınlar için esnek düzeye getirirdim… Kadın çalışanların çocukları için işyerine kreş/ oyun 
odası gibi çocuklarını güvenle bırakabilecekleri güvenli bir alan oluştururdum. (K4) 

“Yetki verilseydi çalışma saatlerine kadınların özel hayatlarına yetecek kadar düzenlemeler getirirdim.” (K5) 

“…doğum izninde ve hastalıklarda kanunlar dikkate alınarak kadın personelin mağdur edilmemesi (ücretsiz izin) ve 

bu hususun kanunlar tarafından denetiminin yapılmasını sağlardım.” (K6)  

6. SONUÇ 

Genel itibariyle turizm sektöründe çalışan kadınlar, düşük ücretler ile mevsimlik ya da yarı zamanlı çalıştırılmakla 
birlikte tam zamanlı olarak da istihdam edilebilmektedirler. İstihdam edilen bu çalışanlardan ise sadece küçük bir 
oranı yönetici pozisyonlarına yükselebilmektedir (Jordan, 1997). Büyük işletmelerde çalışan kadınlar, sahip oldukları 
hakları (ücret, görevde yükselme, eğitim) erkekler ile eşit olarak elde edememektedirler. Küçük işletmelerde ise genel 
olarak düşük ücretler karşılığında alt pozisyonlarda çalışabilmektedirler (Köse, 2014). Kadınların karşı karşıya 
kaldıkları bu tür çalışma koşulları, onların birçok sorunla (cinsiyet ayrımcılığı, işe alınma süreçlerinde haksızlıklar 
ile karşı karşıya kalmaları gibi (Scandura ve Williams, 2001; Eagly, Johannesen-Schmidt ve Van Engen, 2003; 

Harrison ve Mason, 2007)) mücadele etmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple hem turizm sektöründe hem de 
farklı sektörlerde çalışan kadınların sorunlarının farklı bakış açıları ile incelenmesi önemlidir. Doğrudan bir sektör 
içindeki farklı hizmet alanlarında çalışanlar bir arada incelenebileceği gibi, doğrudan bir hizmet kolunda 
yaşadıkları/karşılaştıkları sorunlara odaklanılarak kadın çalışanlar inceleme konusu olarak dikkate alınabilir. Çünkü 
bu tür çalışmaların varlığı hem farkındalık yaratmak adına hem de yaşanılan sorunlara farklı çözüm önerileri sunmak 
adına önem arz edebilir. Hatta her bir çalışmanın ortak çıktılarından hareketle ortak çözüm yollarına/önlemlere 
gidilmesine de katkı sağlanabilir. Bu çalışma da, bahsi geçen katkının bir payı olmak adına yürütülmüştür. Örnek 
olay çalışması bağlamında gerçekleşen ve bir restoranın örnek olarak alındığı çalışmada, kadın çalışanların 
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karşılaştıkları sorunlara ve ne gibi önlemler alınacağına yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin 
paralelinde ise takip eden kısımda bulgular değerlendirilip tartışılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. 

Çalışmada elde edilen ilk bulgu, kadın çalışanları çalışma hayatına iten sebeplere yöneliktir. Kadınların öncelikli bir 
ihtiyaç olan ekonomik sebeplerden dolayı çalıştıkları belirlenmiştir. Ekonomik ihtiyaç bu anlamda önemli bir oranda 
çalışma nedeni olarak bulgulanmıştır. Ancak bu bulgunun çalışmak için tek sebep olmadığı, aynı zamanda 
çocuklarının eğitim masrafı, ailevi sebepler, bahşiş gibi diğer ekonomik sebepler nedeni ile çalıştıkları görülmüştür. 
Bunun yanı sıra çalışan kadınların düşük bir oran da olsa ekonomik ihtiyaçlarını giderdikleri süreçte saygınlık 
ihtiyaçlarını da gidermek için çalıştıkları belirlenmiştir. Tespit edilen bu bulgudan hareketle ekonomik ihtiyacını 
gideren kadınların, çalışma yaşamına saygınlık ihtiyacı ile daha çok motive olabilecekleri söylenebilir. Bu durumun 

akla gelen öngörüsü ise kadınların çalıştıkları ortamda saygınlık kazanacakları bir statüye gelmeleri ile artan 
maaşlarının, onların ekonomik ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabileceğine yönelik beklentileridir. Çünkü çalıştığı yerde 
daha üst bir statüye geçen bireylerin, kazançları da ona göre artış gösterebilmekte ve buna bağlı olarak iş doyumları 
da yüksek olabilmektedir. Bilgiç’in (1998) çalışanlar üzerinde yapmış olduğu çalışmasında üst düzey ünvanlara 
yüksek maaşların eşlik ettiği; ünvanlı ve iyi maaş alan çalışanların ünvansız ve görece düşük ünvanlı gruba göre 
işlerinden daha fazla doyum sağladıkları belirlenmiştir. Bu nedenle saygınlık ihtiyacı için çalıştıklarını belirten 
kadınların, yanıt verirken bahsi geçen öngörüyü de dikkate aldıkları düşünülmektedir. 
Çalışmada elde edilen bir diğer bulgu iş hayatında kadın olmanın getirdiği dezavantajlara ve sorunlara yöneliktir. 
Ayrımcılığın ve zamansal sorunların kadınlar için öncelikli sorunlar olarak ön plana çıktığı görülmektedir. Bu 
bulgulardan ayrımcılık kategorisini cinsiyet ayrımcılığı, maaş/ödeme ayrımcılığı ve karşı cins zorbalığı sorunları 
oluşturmaktadır. Belirlenen bu bulgu, literatürde turizm sektöründe yürütülen diğer çalışmalar (Campos-Soria, 200; 

Çelik ve Akar Şahingöz, 2018; Yasin vd., 2019; Çiçen vd., 2020) ile paralellik göstermektedir. Buna göre turizm 
sektörünün her bir kolunda çalışan kadınların özellikle ücret veya cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldıkları 
söylenebilir. Kadın çalışanlar tarafından bir dezavantaj aynı zamanda sorun olarak görülen bu durumun, öncelikli 
olarak önlem alınacak, önlem alınmadığı durumda ise çözülecek önemli bir problem olarak hizmet sektöründe 
konumlandığı söylenebilir. Ancak hizmet sektöründe memnun ve sorunsuz kadın istihdamı için bu konumlamanın 
ortadan kalkması önem arz etmektedir.  
Zamansal sorunlara ilişkin bulgular değerlendirildiğinde ise fazla mesai, ulaşım ve zamanla yarışma şeklinde iş 
saatlerinde düzensizlik olduğuna yönelik tespitler söz konusudur. Bu bulgunun, kadın çalışanların çalıştıkları hizmet 
işletmesinde çalışma saatlerine ilişkin sorun yaşadıklarını belirleyen (Ali, 2014; Pelit vd., 2016) çalışmalarla 
paralellik gösterdiği söylenebilir. Turizm sektörünün 7/24 dinamik ve hizmet vermeye adapte bir sektör olduğu göz 
önüne alındığında, bu durum; sektörün doğası gereği çalışma saatlerine yönelik sorunların ortaya çıkma sebebi olarak 
açıklanabilir. Bu şartlar altında zaman sorununun hizmet sektörü açısından önemli olduğu söz konusu olduğunda, 
istihdam edilen kadın çalışanlar için çalışma saatlerine yönelik düzenleme ve ayrıcalıkların olması, onların verimli 
hizmet verebilmesi açısından önem arz edebilir. 

Oransal olarak diğer kategorilerden düşük de olsa dikkat çeken bir diğer bulgu, iş ile ilgili sorunlardır. Ağır iş yükü, 
iletişim sorunu ve kariyer engeli; bu sorunların öncelikleri olarak bulgulanmıştır. İş yükü, işin getirdiği zorluklar, 
terfi açısından yaşanan engeller çerçevesinde değerlendirildiğinde, literatürde iş yükü ve kariyer engeline yönelik 
bulguları destekler çalışmalar (Ali, 2014; Pelit vd., 2016; Yasin vd., 2019; Çiçen vd., 2020) bulunmaktadır. 
Belirlenen bulgulara göre, kadın çalışanların önemli oranda iş yüklerinin ağır olduğu, buna rağmen eş zamanlı olarak 
kariyer açısından ilerlemekte oldukça güçlüklerle karşılaştıkları söylenebilir. Bu sorunların ortadan kalkmasına 
yönelik eşit çalışma şartlarının sunulması ve uygun şartlarda yetenek ve seviyelerine göre kadın çalışanlara terfi 
şansının tanınması, hizmet sektörü açısından performansı yüksek çalışanları da beraberinde getirebilir. 

Araştırmanın bir diğer bulgusu kadınların evlerinde iş bölümü yapılmadığına ve ev işlerine ilişkin sorumlulukların 
kendilerinde olduğuna yöneliktir. Bu bulguya göre kadın çalışanların ev ve iş kadınlığını bir arada yürütmek zorunda 
oldukları söylenebilir. Bu süreci beraber yürüttükleri durumda ise onların hayatlarına etki eden birçok unsurun olduğu 
belirlenmiştir. Belirlenen unsurların başında aileye, sosyal hayata zaman ayıramama ve uzun çalışma saatlerinden 
oluşan, zaman ile ilgili sorunların geldiği görülmüştür. Bu bulguya göre, her iki sorumluluğun bir arada olması ile 
özellikle hem aile hem de sosyal yaşam açısından kadın çalışanların zamansal sorunlar yaşadıkları söylenebilir. 
Çalışma sürelerinin uzun ve düzensiz olması kadın çalışanlar için hem önemli bir sorun olarak görülmekle birlikte 
hayatlarına etki eden dikkat çekici bir unsur olarak kendini göstermektedir. Sorunlara yönelik daha önceki bulgular 
da dikkate alındığında; kadın çalışanlar için çalışma sürelerinin onların hayatlarının belirli kesimlerinde kilit rol 

üstlendiği söylenebilir. Bunun için çalışma sürelerinin kadın çalışanlar düşünülerek organize edilebileceği gibi; kadın 
çalışanlar hatta tüm çalışanlar için aileleri ile geçirebilecekleri sosyal ortam ve olanaklar sunularak, bu tür etkilerin 
minimuma indirilmesi söz konusu olabilir. Bu tür düzenlemeler, araştırmanın bir diğer önemli bulgusu olan 
sorumlulukların getirdiği psikolojik etkilerin önüne geçilmesi hususunda katkı sağlayıcı olabilir. Yorgun, stresli ve 
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mutsuz olan çalışanlar, çalıştıkları işletme tarafından düşünüldüklerini somut olarak görmeleri durumunda, bu 
olumsuz etkilerden git gide uzaklaşabilirler. Hatta işletmeye bağlılıkları konusunda bile olumlu çıktıların beraberinde 
gelmesi söz konusu olabilir. Bununla birlikte, sorumlulukların kadın hayatına etkisi ile ortaya çıkan aileye yönelik 
sorunlar da bulunmaktadır. Düşük bir orana sahip olsa da özellikle aile içi çatışmalar kadınların hem ev hem de iş 
ortamında verimsiz olmasına neden olan önemli bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Bu tür olumsuzlukların önüne 
geçmek için sağlayacağı kolaylıklar ve ayrıcalıklar (saat düzenlemelerinde onlara öncelik tanıma veya yasal haklarına 
göre hareket etme vb.) ile işletmeler; kadınların aile içi çatışmalar yaşamasının önüne geçebilir; evinde ve işinde 
verimli olan bir çalışan kazanabilir. 
Araştırmanın son ve önemli bir diğer bulgusu kadın çalışanların önlemlerine yöneliktir. Çalışanların kendilerine yetki 
verilmesi ile alabilecekleri önlemlerin, daha önce sorun olarak tespit edilen hususların önüne geçmeye yönelik olduğu 
görülmektedir. Bu önlemlerin en başında ise önceliğin kadın olduğu ve ulaşım ile ilgili önlemler gelmektedir. 
Belirlenen bu önlemler aynı zamanda sorunları yok edecek veya minimuma indirecek birer çözüm önerisi niteliği 
taşımaktadır. Çalışanlar ağırlıklı olarak çalışma saatlerinin düzenlenmesinde kadınlara öncelik verme ve yaşanan 
ulaşım sıkıntıları için kadınlara yönelik çeşitli olanaklar (servis aracı veya toplu taşıma araçları ile gidebilecekleri 
saatlere göre düzenleme yapma gibi) sunma yönünde önlemler alabileceklerini belirtmişlerdir. Bunlarla birlikte, 
kadınların sorunlarının tespitine yönelik çalışmalar yapılması, kanunlara göre ne tür ayrıcalıkları var ise bu 
ayrıcalıkların uygulanması, çalışan çocukları için kreş/oyun odası gibi güvenli ortam oluşturulması ve eşler ile aynı 
işletmede çalışılmamasına yönelik uygulamaların olması, kadınlar tarafından öncelik olarak dikkate alınmaları 
gereken diğer önlemler olarak sunulmuştur. Bu bulgulara göre kadın sorunlarının üzerine gidilmesi veya asıl sorunun 
ne olduğunun tespit edilmesi durumunda; bu sorunların tekrarlanmaması adına düzenleyici önlemler alınması ile 
birçok soruna da çözüm getirilebileceği çıkarımı yapılabilmektedir.  
Kadın çalışanlar aynı zamanda tedbir amaçlı ve ücrete yönelik önlemler alabileceklerini de belirtmişlerdir. Buna 
göre, ücret adaletsizliğinin önüne geçmeye ve iş yüküne göre maaş verildiğinde ücretle ilgili önemli oranda önlem 
alınabileceği bulgulanmıştır. Aynı zamanda motivasyona yönelik sosyal imkânların sağlanması, vardiyalı bir çalışma 
sisteminin oluşturulması ve hataları önleyici tedbirlerin alınması yaşanacak sorunların önüne geçmeye yönelik 
belirlenen önlemler olarak belirlenmiştir. Çalışanların belirttikleri bu önlemler işletmeler tarafından birer çözüm 
önerisi olarak algılandığında, hizmet işletmelerinde istihdam edilen birçok kadın sorun/larına çözüm getirilebileceği 
düşünülmektedir. Ya da burada yer alamayan ancak başka sorunlar ile karşılaşan çalışanların hata/sorunlarının 
üzerine gidip hem tespit ederek hem de tedbir alarak farklı sorunların da üzerine gidilebileceği öngörülmektedir. Elde 
edilen bu çıktılardan hareketle kadınlara yönelik alınabilecek her bir önlemin onların sorunlarını en aza 
indirgeyebileceği, aynı zamanda motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar kazanılacağı öngörülmektedir. 
İşletmelerin genel itibariyle tüm çalışanların sorunlarına odaklanmasının gerekliliğiyle  birlikte kadın çalışanların 
sıklıkla karşılaştıkları sorunları dikkate alarak çözüme gitmeleri ve onların önceliklerini göz önüne almaları 
önerilmektedir. Aynı zamanda kadın çalışanlara yönelik yapılacak benzer çalışmalar ile başka sorunlara da dikkat 
çekme ve farkındalık oluşturma adına bundan sonraki çalışmalar için sorunlarla  birlikte çözüm odaklı daha fazla 

çalışma yapılması önerilmektedir.  
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Koruyucu Ailelikte Duygusal Emek1  

Emotional Labor at Foster Care 

Ayşe Betül Tanrıverdi     

Dr., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sivas, Türkiye 

ÖZET 

Devlet koruması altındaki çocukların bakımı konusunda geliştirilen kurumlardan biride koruyucu ailelik 
sistemidir. Bu çalışmada sistemin işleyişi, bu işleyişin en önemli öznesi olan koruyucu ailelerin emeğinin 
denetlenmesi, denetim mekanizması karşısında hislerinin yönetilmesi temel problem olarak ele alınmıştır. 
Çalışmanın amacı, koruyucu ailenin bakım sürecinde sarf ettikleri duygusal emek ve duygu yönetimini 
betimlemektir. Çalışmada çok aşamalı karma desen kullanılmıştır. Böylece, Türkiye’deki koruyucu ailelerin 
duygusal emek ve duygu yönetim süreçleri hem nicel hem de nitel verilerle analiz edilmiştir. Araştırma 
sonucunda Türkiye’de koruyucu ailelik sisteminin beklentileri karşıladığı, koruyucu ailelerin koruması altına 
aldıkları bu çocukları biyolojik çocukları gibi benimsedikleri, bakımlarını üslendikleri çocuklara yoğun bir 
duygusal emek harcadıkları tespit edilmiştir. Koruyucu ailelerin bu çocukları emanet olarak gördükleri için 
daha özenli davrandıkları anlaşılmıştır. Ayrıca koruyucu aileler “maddi olmayan emek” harcadıkları için 
ekonomik kâr amacı gütmediklerini belirtmişlerdir. Denetim mekanizması karşısında ise, duygu yönetimi 
yaparak çoğunlukla tedirgin olduklarını ve duygusal emek sarf ettiklerini belirtmişlerdir. 
Anahtar Kavramlar: Koruyucu Ailelik, Duygusal Emek, Duygu Yönetimi, İkinci Vardiya, Üçüncü Vardiya 

ABSTRACT 

One of the institutions developed for the care of children under the protection of the state is the foster family 

system. In this study, the functioning of the system, the control of the labor of foster families, which are the 

most important subjects of this process, and the management of their feelings against the control mechanism 

are argued as the main problem. The aim of the study is to describe the emotional labor and emotion 

management of the foster family during the care process. In the study was used Multi-stage mixed design. 

Thus, in Turkey, emotional labor and emotion management processes of foster families were analyzed both 

quantitative and qualitative data. As a result of the research, it has been determined that the foster family 

system in Turkey meets the expectations, they adopt these children, whom they take under the protection of 

the foster families, as their biological children, and they spend an intense emotional effort on the children 

they care for. It has been understood that foster families are more attentive because they see these children 

as trusts. In addition, foster families stated that they do not seek economic profit because they spend 

"immaterial labor". In the face of the control mechanism, they stated that they were mostly uneasy and 

exerted emotional labor by using emotion management. 

Keywords: Fostering, Emotional Labor, Emotion Management, Second Shift, Third Shift 

1. GİRİŞ  
Koruyucu ailelik, çocuğun sosyalleşebileceği ve gelişim sürecini sağlayabileceği aile ortamını sunması açısından 
önem taşımaktadır. Koruyucu ailelik, çocuk için geleceğini inşa ettiği bir dönemin örselenmeden geçmesini ve 
gündelik hayatını olağan bir şekilde yaşamasını sağlamaktadır. Koruyucu aile çocukların daha sağlıklı büyümesini, 
biyolojik ailesi, okulu ve sosyal çevresiyle ilişkilerini sağlıklı bir şekilde kurabilmektedir. 

Aile içinde büyümüş çocukların toplumsal hayatta daha başarılı olduklarına dair kabuller koruyucu ailelik sisteminin 

özendirilmesi, hatta yaygınlaştırılması konusunda beklenti oluşturmuştur. Gerekçe olarak aile ortamında ebeveyn 
sevgisiyle büyümeyen çocukların sağlıksız sosyalleşme yüzünden daha dezavantajlı olacakları düşüncesidir. Öyleyse 
kuruluş bakımındaki çocukların topluma kazandırılması için aile ortamında yetiştirilmesi devlet korumasının en 
büyük önceliği olmalıdır. Koruyucu ailelik, çocuğun biyolojik aile tarafından bakılamadığı, evlat edindirilemediği 
durumlarda biyolojik anne-babasının yerini alabilecek devamlı veya geçici şekilde bakımın sağlandığı aile ortamıdır 
(AÇRB 1962). 

Koruyucu aile sistemi, ihmal ve istismar gibi nedenlerden dolayı biyolojik ailesinden koruma altına alınarak onun 
yanında bakımının mümkün olmadığı çocukların, uzun ya da kısa süreli, ücretli ya da ücretsiz bir şekilde kurumsal 
denetimdeki aileler tarafından bakımını ifade eder (https://www.korev.org.tr). 02 Eylül 1990 tarihli “Çocuk Hakları 
Sözleşmesinde” çocuğun biyolojik ailesinin yanında bakımı yapılamadığında uygun bir aile ortamı içinde yaşamını 
sürdürmesi ve gelişmesi hususuna özel bir yer verilmektedir. İmzalanan bu sözleşme ile koruyucu aileliğin önemi 
artmıştır. Koruyucu ailelik sorumluluk getiren ve emek yönü olan bir bakım sürecidir. Aileler bu süreçte, çocukla 
vakit geçirirken ve denetlenirken duygularını yönetmekte, çocuğun öz bakımını sağlarken ve onunla vakit geçirirken 

 
1 Bu makale, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılan “Koruyucu Aileler Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma” başlıklı doktora tezinden 
türetilmiştir. 
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duygusal emek sürecinden geçmektedir. Böylece koruyucu aileler çocuğun bakımını üstlenirken duygu yönetimi 
yapmakta, ikinci ve üçüncü vardiya sürecindeyken duygusal emek sergilemektedir.  

Koruyucu aileliğin denetim mekanizması karşısında da benzer duygusal emeğin söz konusu olduğu söylenebilir. 
Ailenin sergilediği his olgusunun, sergileyen ile sergilenen arasında, yani ebeveyn ile çocuk arasındaki anlamları 
farklı olmaktadır. Koruyucu aile bakımı karşısında ödenen ücretin ve denetim mekanizmasının koruyucu ailelerin 
hislerini ticarileştirdiği anlamını taşıyabilmektedir. Denetim mekanizması karşısında sosyal mühendislik 
sergilenmekte, duygular ticarileşmekte böylece duygusal emek görülmektedir. Çocuğun bakımı konusunda ona kimin 
bakacağı, bakımın nasıl olacağı ve niteliği önem arz etmektedir. Bu bakım aşamasında, hissedilen gerçek duygular 
ile hissetmek zorunda olunan duygular arasında fark olabilmektedir. Özellikle kurumsal bakım merkezlerinde bu 
aradaki fark daha çok olabilmektedir. Aileler çocuğu incitmek istememe, onu kaybetmek istememe ve hatta denetim 
mekanizmasından çekinme gibi nedenlerden duygularını yönetmektedir. Aileler, bu duygusal davranışlarını 
yönetirken kimi zaman profesyonel davranarak duygularını gizleyebilmekte kimi zaman da içinden geldiği gibi 
davranabilmektedir. Aileler çocuğun bakım aşamasında onunla etkili vakit geçirirken, gündelik iletişimin pek çok 
yönünde ve denetim mekanizması karşısında zihinsel ve duygusal emek bulunmaktadır.  

Duygusal emeğin üç genel özelliği bulunmaktadır. İlk olarak, duygusal emek kamusal alanla yüz yüze ve sesli 
iletişimi gerekli kılmaktadır. İkinci olarak, çalışanlar diğeri üzerinde, şükran, korku vb. duygusal durum üretmektedir. 
Üçüncü olarak ise denetim ve süpervizyon aracılığıyla çalışanlarının duygu durumları üzerinde yetkinliği 
bulunmaktadır (Hochschild 2003b: 147). Aile, çocuk üzerinde sevgi, merhamet, şükran gibi duygusal anlamlar 
uyandırmaktadır. Aile çocuğa hangi duyguyu uyandırması gerektiği hakkında bilgilendirme yapılarak çocuklara nasıl 
davranılması gerektiği denetim mekanizması tarafından belirlenmektedir. Denetleme mekanizması ailenin duygu 
durumunu etkilemekte olup ailenin bu denetim karşısında duygularının yönetmektedir.  
İkinci vardiya, çalışan kadınların ev işleri sorumluluğunu içeren “çifte mesaidir”. İş yerinde kadın ve erkek arasında 
“ücrette eşitsizlik” olduğu gibi evde de “boş zaman eşitsizliği” bulunmaktadır. Pek çok kadın ofiste ya da fabrikada 
birinci vardiyada çalışmaktayken evde ise ikinci vardiyada çalışmaktadır (Hochschild 2012: 3-4). Aileler bakım 
süreci denetlenirken birinci vardiyayken ev içi toplumsal görevlerini tek başına üstlenerek ikinci vardiya 

sürecindedir. Bu nedenle de daha fazla yorulmakta ve emek sarf etmektedir. Koruyucu aileler çocuğa karşı sürekli 
ilgi göstermek zorunda kalabilmektedir. Gösterilen ilginin azaldığını hissetmesi çocuğun hemen mızmızlanması ve 
inatlaşması için sebep olabilmektedir. 

Hohschild, birinci vardiyayı çalışma hayatı olan iş, ikinci vardiyayı yemek ve temizlik gibi ev işi, üçüncü vardiyayı 
ise çocuklarla geçirilen vakit olarak ele almaktadır. İlk vardiya, uzun bir zamanı kapsamakta, ikinci vardiya hızlıca 

ve el çabukluğu içinde geçmekte, üçüncü vardiyanın ise belirsiz bir zaman dilimini kapsamaktadır. Kadınlar üçüncü 
vardiya sürecinde, aile hayatında çocuklarının mutsuzluğuna karşı umutsuzca duygusallık beslemektedir (Hohschild 
2001: 83). Hochcschild'in üçüncü vardiya kavramı ikinci vardiyadan geri kalan zamanda ailelerin kendisine ayırdığı 
zamanı ve çocuklarla geçirilen etkili vakti ifade etmektedir (Hochchild, 2001:6).  

Koruyucu ailelerin bakım sürecinde çocuğa karşı duygusal emek sarf etmeleri duygular sosyolojisi açısından 
araştırılmaya değerdir. Devlet korumasındaki çocuklara yönelik evde bakım türü olan koruyucu aileliğin kurumsal 
işleyişi hakkında sosyolojik gözlemler sorunları yerinde görmemize imkân sunmaktadır. Çünkü bu sistemde 
çocukların bakımı, denetim mekanizmasının kontrolü aracılığıyla aile ortamında sağlanmaktadır. Devlet 
kuruluşlardaki çocuğun bakımı önemli bir konudur. Sistemin işleyişi ve bu işleyişin öznesi olan koruyucu ailelerin 
emeğinin denetlenmesi, denetim mekanizması karşısında hislerinin yönetilmesi bu çalışmada temel problem olarak 
ele alınmıştır. Buna göre bu çalışmanın amacı, koruyucu ailenin bakım sürecinde sarf ettiği duygusal emek ve 
yürüttüğü duygu yönetimini araştırmaktır. Bu kapsamda çalışmada şu temel sorulara cevap aranacaktır: 
✓ Koruyucu ailelerin bakım sürecinde gelir elde etmesi çocuğa karşı sarf edilen duygusal emek üzerinde etken 

midir? 

✓ Koruyucu aileler bakım sürecinde çocuğa karşı duygusal emek sarf etmekte midir?  

✓ Koruyucu aileler denetim mekanizması karşısında duygusal emek sarf etmekte midir?  

✓ Koruyucu aileler ikinci vardiya sürecinde duygusal emek sarf etmekte midir?  

✓ Koruyucu aileler üçüncü vardiya sürecinde duygusal emek sarf etmekte midir?  
Koruyucu ailelerin bakım süreci sırasındaki duygusal emeğinin ikinci vardiya ve üçüncü vardiya süreçleriyle ilişkisi 
de bazı hipotezlerde test edilmiştir. Araştırmanın hipotezleri şunlardır: 
H1: Koruyucu ailenin aylık toplam geliri ile denetim mekanizması karşısında hissedilen duygu arasında anlamlı ilişki 
vardır. 

mailto:journalofsocial.com


 
Refereed & Index & Open Access Journal journalofsocial.com 2022 

 

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences 2022  8 (56) SEPTEMBER 
 

1074 

H2: Denetim mekanizmasının koruyucu ailesi olunan çocuklara fiziksel ve duygusal olarak nasıl davranmaları 
gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulunması ile koruyucu ailenin ziyaret edildiğinde hissettiği tedirginlik duygusu 
arasında ilişki vardır. 
H3: Koruyucu ailesi olunan çocukları ilgilendiren olumsuz bir olay meydana geldiğinde onun/onların yanında 
duyguların belli edilmesi ile denetim mekanizması karşısında hissedilen duygu arasında ilişki vardır. 

H4: Ev işleri yetişmediğinde koruyucu ebeveynin kendisini huzursuz hissetmesi ile evde yorgun ve bitkin hissetmesi 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: Koruyucu ailesi olunan çocuklarla etkili vakit geçirilmediğinde vicdan azabı hissedilmesi ile çocukların isyan 
etmesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H6: Koruyucu ailesi olunan çocuklarla etkili vakit geçirilmediğinde çocukların isyan etmesi ile denetim mekanizması 
karşısında hissedilen duygu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

2. YÖNTEM 

Koruyucu aileler üzerine sosyolojik bir incelemeyi amaçlayan bu çalışma, duygusal emek, ikinci vardiya, üçüncü 
vardiya, denetim mekanizması gibi farklı aşamalar içerdiğinden çok aşamalı karma yöntem desenine göre 
düzenlenmiştir. Karma yöntemler, bir çalışmada nitel ve nicel araştırmaların ve bunların verilerinin birleştirilmesini 

ya da bütünleştirilmesini gerektirmektedir. Karma yöntem olarak nitelendirilen bu çoklu yöntemlerin önemi, nicel ve 
nitel veri grubunun birleşimiyle eksikliklerinin giderilebileceği fikrine dayanmaktadır (Creswell 2017: 215). Karma 
yöntemlerden çok aşamalı desen, birbiriyle bağlantılı bir dizi araştırma sorusunu ele almak için gereken karma 
yöntem desen unsurlarının uygulamaya konulması sırasında gerekli olan esnekliği sağlamaktadır (Creswell ve Clark, 
2015: 108).  Bu gerekçelerden hareketle bu çalışmada karma yöntem tercih edilmiştir. Diğer bir deyişle nicel veriler 
nitel verilerle desteklenerek açımlayıcı sıralı karma yöntem kullanılmıştır. Açımlayıcı sıralı karma yöntemde nicel 
bulgular, araştırmanın nitel boyutuna dâhil olan katılımcıların çeşidi ve yöneltilen sorular hakkında bilgi vermektedir 
(Creswell 2017: 224).  

Çalışmada ilk olarak nicel verileri elde etmek için anket uygulanmıştır. Anket sorularının güvenilir ve geçerliliğini 
artırmak için uzman görüşü alınmış ve iki kişiye uygulanmıştır. Anlaşılmayan sorular düzeltildikten sonra Türkiye’de 
farklı bölgelerde koruyucu aile olmuş kişilere sorular ulaştırılmıştır. Örneklem seçiminde ise araştırmanın amacına 
uygun olarak kartopu ve kotalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan ailelere ulaşırken ve 
verileri toplarken koruyucu aile dernekleri ve sosyal medya araçları kullanılmıştır. Anket sorularını 310 aile 
yanıtlamıştır. Veriler SPSS 18.00 paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz birimi olarak Ki-kare ve Frekans 

Tablosu kullanılmıştır.  
Nitel verileri toplamak için de yarı-yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Çalışma grubunu oluşturan 
katılımcılar yine amaca uygun olarak kartopu ve ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt olarak nicel verileri 
yanıtlayan kişiler içinden demografik özellikleri dikkate alarak seçim yapılmıştır. Çalışma grubu 18 katılımcıdan 
oluşmuştur. Görüşme yapılmadan önce yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanabilir hale getirilmiştir. 
Araştırmacı tarafından araştırmanın problemine yönelik olarak ve ilgili alan yazın taramasında ortaya çıkan 
çalışmalar görüşme formunun hazırlanmasında etkili olmuştur. Araştırmada tutarlılığın sağlanabilmesi açısından 
uzman görüşüne başvurulmuştur. Araştırmada iç geçerliğin sağlanabilmesi açısından uzman görüşüne 

başvurulmuştur. Alan uzmanı tarafından görüşme soruları ve pilot uygulama sonucunda elde edilen veriler 
incelenmiş, verilen dönütler ışığında görüşme formunda gereken düzeltmeler yapılmıştır. Pilot uygulama aşamasında 
aileler tarafından tam olarak anlaşılmayan ifadeler düzeltilmiştir. Katılımcılara ulaşırken ve cevaplar toplanırken yine 
sosyal medya araçları ve koruyucu aile dernekleri kullanılmıştır. Araştırmada betimsel analiz yaklaşımına göre 
veriler önceden belirlenen sorular/temalara göre özetlenerek yorumlanmıştır. Araştırmanın geçerliliğinin 
sağlanabilmesi açısından da katılımcılardan alınan görüşlerin/ifadelerin doğrudan alıntılar şeklinde verilmesi 
gösterilmiştir. 

3. BULGULAR 

3.1. Koruyucu Aileliğin Ekonomik Yönü Olarak Duygusal Emek 

Araştırmamızın cevap aradığı birinci soru, koruyucu ailelerin çocuk bakım ücretinin duygusal emek üzerindeki 
etkisidir. Ücret durumu, koruyucu aile olmada bir tercih nedeni olabilmektedir. Bu nedenle koruyucu aileye ödenen 
ücretin yeterli olup olmadığı hakkındaki soru, katılımcılara hem nitel hem de nicel boyutta sorulmuştur.  
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Tablo 1. Koruyucu Aile Ücretinin Yeterliliği 
 Sayı Yüzde 

Yeterli olduğunu kesinlikle düşünüyorum 33 10,9 

Yeterli olduğunu düşünüyorum 109 36,0 

Yeterli olduğunu düşünmüyorum 111 36,6 

Yeterli olduğunu kesinlikle düşünmüyorum 42 13,9 

Toplam 295 97,4 

Cevaplamayan kişiler 8 2,6 

Toplam 303 100,0 

Katılımcıların %46,9’u koruyucu aile ücretinin yeterli olduğunu düşünürken % 50,5’i ise koruyucu aile ücretinin 
yeterli olmadığını düşünmektedir. Bu yeterliliğin çocuğun yaşı ve koruyucu ailenin toplam geliri ile ilişkili olduğu 
belirtilebilir. Çalışmanın nitel kısmında verilen cevaplar nicel verileri destekler niteliktedir. 50 yaşında ekonomik 
durumu iyi olan bir kadın katılımcı, koruyucu aileliğe başvurduklarında ücretin ne kadar olduğunu önceden 
bilmediğini ifade etmiştir. Koruyucu aileliğin 7/24’lük bir uğraş olmasından dolayı ücretin yetersiz olduğunu yine de 
bu konuyu büyütmemek gerektiğini şu sözleriyle belirtmektedir: 

“Ücret bizde önemli değildi. Ücreti sonradan öğrendik. Ama ücreti bilip de giden var. Birine katkı 
sağlayacak olan ücret değildir. Part-time tezgâhtarlık yaparak da o ücreti kazanabilir. Burada 
7/24’lük bir bakım var. Ücret konusunu abartanlar var. Kimseye yaramaz o para. Tabi ki de 
denetlenmesi gerekiyor.” (K9,50,K,E). 

51 yaşında olup ekonomik durumu daha iyi olan bir koruyucu aile koruyucu aile ücretinin yeterliliğinin göreceli bir 
konu olduğunu ve ailelerin ekonomik düzeyine göre anlamlı olduğunu vurgulamaktadır. Çocuğun temel ihtiyaçları, 
eğitimi ve sosyal etkinlikleri kapsamında ekonomik durumu iyi olmayan ailelere ek ekonomik destek verilmesinin 

önemli olduğunu vurgulamaktadır. Buna göre: 
“Bu, biraz göreceli. Kızım geldikten sonra o paraya hiç ihtiyacım olmadı. Parayı verseler de 
vermeseler de kızımı almak istiyordum. Geçim sınırında aileler var. Bunların içinde çok gönüllüler 
var. O aile keşke, şunu da yapabilseydim, demese. Kıyafet, gıda hallediliyor ama sosyal hayatta 
çocuk para harcamak oluyor.” (K4,  51, K, E). 

Hollanda’da koruyucu ailelik yapmış bir erkek katılımcı ise Batı’daki koruyucu aileliğin daha profesyonel olduğunu 
ve meslek haline geldiğini anlatmaktadır.  Hollanda’da koruyucu aileliğin gelir kaynağı olarak meslek gibi 
görüldüğünü, çocuğun sosyalleşmesi için gerekli ücretlerin verildiğini şöyle vurgulamaktadır:  

“Burada, koruyucu aileliği meslek haline getirmişler. Hollanda’da 600 euro civarında bir ücret 
alınıyor. Özel ihtiyaçları varsa yükseliyor. Hollanda’da bir aile 6-7 çocuk almış. 4000-5000 euro 

civarında para ediyor bu. Kazanç olarak görüyor.. Batı’da profesyonel. Türkiye’deki gönül bağı gibi 
değil. İngiltere’de parası fazla tabi. Bir meslek gibi. Hollanda’da laptop yardımı, etkinlik parası 
veriliyor. Çocuk o parayla sosyalleşiyor.” (K6, 54,E, E). 

Bazı katılımcılar ise koruyucu aileliğin maddi yönünün olmasından ve bunun kötüye kullanılabilme ihtimalinden 
rahatsız olduğunu belirtmektedir. Buna göre 66 yaşındaki koruyucu aile statüsü sonlanmış bir kadın katılımcı 
Türkiye’de son zamanlarda koruyucu ailelerle ilgili endişeler taşıdığını ve bunun maddi olarak suiistimal edilme 
ihtimalinin olduğunu vurgulayarak koruyucu aileliğin gönül işi olduğunu şu sözleriyle ifade etmektedir: 

“Koruyucu ailelerde gördüğüm kafamı kurcalayan bir şey var.  Amacım, onun düzgün birey olması 
içindi. Zaten verilen para eminim çocuğa gidiyor. Dikkatimi çeken şu: Evde çocuk varken 2-3 çocuğa 
koruyucu aile olunması ücret için bakıldığını gösteriyor. Bizim dönemimizde dernek yoktu. Kızımın 
hem liseye giriş kursları, hem dershane ücretleri yüksekti. Devlet az miktarını ödedi. Yıllarca 
koruyucu aile ücreti almadan baktım. Dershane ücretini istediğimde, isterseniz çocuğu geri iade 
edebilirsiniz, dediler. Bu tamamen gönüllülük işidir. Sistem para için bakmaya doğru gidiyor.  Maddi 
olarak kullanılma ihtimalini düşünüyorum.” (K14,66,K,B.). 

Çalışmanın nitel kısmından elde edilen veriler ışığında, ücretin önemli bir unsur olarak görülmediği ancak 
motivasyon olarak görülebileceği diğer yandan ücretin yetersiz görüldüğü ve suiistimal edilme ihtimalinin olduğuna 
yönelik veriler elde edilmiştir. Ücrete yönelik bakış açısının ailelerin ekonomik düzeyi ve koruyucu ailelik 

tecrübelerinin etkili olduğu belirtilebilir.  

3.2. Çocuklarla Vakit Geçirme Açısından Duygusal Emek 

Çalışmamızın ikinci sorusu, koruyucu ailelerin bakım sürecinde çocuğa karşı duygusal emek sarf edip etmedikleri 
üzerinedir. Bu çalışmada koruyucu ailelerin bakımını üstlendikleri çocuklara karşı ne kadar özen gösterdikleri 
araştırılmıştır.  
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Tablo 2. Koruyucu Ailesi Olunan Çocuklara Karşı Ev İçinde Olumsuz Duyguların Gizlenmesi 
 Sayı Yüzde 

Çocuğumu kaybetmek istemediğim için gizlerim 6 2,0 

Çocuğumun kalbini kırmamak için gizlerim 65 21,5 

Olumsuz her şeyi paylaşmam 156 51,5 

Hayır gizlemem 76 25,1 

Toplam 303 100,0 

Tablo 2’den elde edilen veriler ailelere koruyucu ailesi olduğu çocuklara karşı ev içinde olumsuz duygularını 
gizlemek zorunda hissedip hissetmediği sorulmuştur. Elde edilen bulgulardaki dağılıma bakıldığında, katılımcıların 
%51,5’i olumsuz her şeyi paylaşmadığını belirtirken, koruyucu ailesi olduğu çocuğun kalbini kırmamak için 
duygularını gizlediğini belirtenlerin oranı %21,5’tir.  Koruyucu aileler koruyucu ailesi olduğu çocuğu kaybetmemek 
ve incitmemek adına olumsuz duygularını paylaşmayarak duygu yönetimi yapmaktadır. Nitel kısmında da 
katılımcıların bir kısmının olumsuz duygularını çocuğun yanında gizlediği bazılarının ise gizlemeyerek olduğu gibi 
sergilediği görülmektedir.  

Küçük yaştaki özel gereksinime muhtaç çocuğa koruyucu aile olan katılımcılar olumsuz duygularını onun yanında 
belli etmemeye çalışmaktadır. Buna göre, olumsuz duygularını yansıtmadığını belirten 43 yaşındaki bir katılımcı ilk 
koruyucu ailelik döneminde konuyu çocuğun yanında konuşmadığını, kurumsal ziyaret olduğunda akraba olarak 
tanıttığını ve kendi çocuğundan daha fazla ilgilendiğini şu sözlerle ifade etmektedir:  

“Ben ona pek yansıtmam. İlk başlarda yanında konuşmuyordum. O gittikten sonra saatlerce 
ağlardım. Kurumdan gelenleri akrabam olarak tanıtırdım. Şimdi daha iyiyiz. Kendi çocuklarıma bu 
kadar yapmamıştım.” (K12, 43, K,E.). 

41 yaşındaki bir koruyucu aile olumsuz durum yaşadığında çocuğa açıkladıklarını belirtmektedir: 
“Mesela canımı sıkan bir şey olduğunda çocuk geliyor, şuan canım çok sıkkın birazdan konuşalım 
diyorum. Bir dönem dayısı vekâlet almaya çalıştı. Mahkeme açıldı. O dönem moralim çok bozuktu. 
Çocuğa bu durumu açıkladım. Anlıyor çocuk. Bence şu önemli. Sınırı tutmak önemli. Ortayı bulmak 
lazım.” (K1, 41, K,E). 

51 yaşındaki bir koruyucu aile ise koruyucu ailesi olduğu çocuğa emanet olarak gördüğü için onun incinmemesi 
yönünde çabaladığını şu sözlerle ifade etmektedir: 

“Kızım, emanet bana. Tabi ki özen gösteriyorum. Kendi çocuğum olsaydı bu kadar olmazdı. Daha 
az incinsin istiyorum. Ama prenses gibi büyütmüyorum. Bensiz de başaracağı şeyleri olsun istiyorum. 
Yaşının gerektirdiğini yaşasın istiyorum. Çünkü kızım durumundan ötürü hayatı boyunca belki de 
cevap bulamadığı sorularla yaşayacak ve bunlar onu ister istemez incitecek. Ben en az kırılmayı 
yaşaması için çabalıyorum. Hayata bir sıfır yenik başlamasın.” (K4, 51, K, E). 

Bazı katılımcıların ise yaşanılan olumsuz duyguları çocuktan gizlemediği, hissettiklerini onun yanında belli ettiği 
görülmektedir. Örneğin, küçük çocuğa koruyucu aile olan 34 yaşındaki bekâr bir tek ebeveyn katılımcının ifadeleri 
şöyledir:  

“Drama öğretmeniyim. Duyguları tanıyan, duyguları açık bir şekilde yaşayan biriyim. Psikolojik 
danışman ve psikolog arkadaşlarımdan yardım alıyorum. Olumlu ya da olumsuz he şeyi net gösteren 
biriyim. Oğlum da öyle bir çocuk.” (K15,34,E.B.). 

Koruyucu aile statüsü sonlanmış 59 yaşındaki bir kadın katılımcı da olumsuz durumları olduğu gibi 
yansıttıklarını ve hislerini çocuktan gizlemediğini şu sözlerle ifade etmektedir: 

“Eniştemizi kaybettik. Onlara tanık oldu. Bazen aileler ne olacak, ne yapacağız diyor ama hepsi 
yetişkinlikte yerini buluyor. Ne hissettiysek o. Üzülecek diye yapmadıklarımız oldu.” (K17, 59, K,E). 

Çalışmanın nitel kısmında ise çalışmaya katılım sağlayan koruyucu ailelerin bazılarının koruyucu ailesi olduğu 
çocuğun yanında olumsuz duygularını gizlediği görülmektedir. Bunun nedenlerinin ise çocuğu incitmemek ve 
üzmemek amacı taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Bazı katılımcıların ise olayları açıkça paylaştığı, çocuklardan olumsuz 
duygularını gizlemeyerek olumsuz duygularına tanık olmasından endişe duymadıkları söylenebilir. 

3.3. Denetim Mekanizması Karşısındaki Duygusal Emek 

Çalışmanın üçüncü sorusu, koruyucu ailelerin denetim mekanizması karşısında duygusal emek sarf edip etmedikleri 
konusundaki hislerini öğrenmekti. Böylece, görevlilerin ev ziyaretlerinde koruyucu ailelerin kendisini nasıl 
hissettikleri anlaşılmaya çalışılmıştır. 
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Tablo 3. Koruyucu Ailenin Ziyaret Edildiğinde Kendisini Nasıl Hissettiği 
 Sayı Yüzde 

Tedirgin oluyorum 31 10,2 

Çocuğumu geri alacaklarmış gibi hissediyorum 25 8,3 

Rahat hissediyorum 236 77,9 

Diğer 11 3,6 

Toplam 303 100,0 

Araştırmaya katılım sağlayan ailelere denetim mekanizması karşısında kendisini nasıl hissettiği sorusu sorulmuştur. 
Tablo 3’ten elde edilen veriler, katılımcıların %77,9’unun denetim mekanizması karşısında kendisini rahat 
hissettiğini; %10,2’sinin tedirgin hissettiğini göstermektedir. Ailelerin denetlenme ile tedirgin hissettiklerini 
belirtmekte olup bu durum ailelerin çocukla duygusal bağ kurmasından kaynaklanmaktadır. Diğer seçeneğini 
işaretleyen katılımcılar ise aile gibi olduklarını, genellikle rahat hissettiklerini ancak denetleniyor gibi algıladıklarını, 
strese girdiğini, çocuğu strese girdiği için kendisinin de strese girdiğini belirtmiştir. Bazı katılımcılar ise danışmanı 
ile güvenli bir iletişim geliştiremediklerinde tedirgin hissettiklerini söylemektedir.  

Çalışmanın nitel kısmındaki bulgular da nicel kısmındaki bulguları desteklemektedir. Buna göre 41 yaşındaki bir 
kadın katılımcı bu durumun danışmanına göre değişerek mevcut denetim mekanizması ile güvenli bir bağ 
kurduklarını şöyle ifade etmektedir: 

“Önceki danışmanımız zamanında kendimi rahat hissedemiyordum. Evim küçükken çocuğun odası 
yokken sorun yaptılar. İlk başlarda geri almaya çalıştılar. Sonra başkası geldi dünya tatlısı bir insan. 
Her istediğimi söylüyorum. Çocuğumuz iyi olsun ruhu iyi olsun yeterli. Yönlendirmelerini faydalı 
buluyorum. Karşılıklı sevgi ve saygıyla yürütüyorum. Danışmanıma güveniyorum.” (K1, 41, K,E). 

45 yaşındaki bir katılımcı denetim mekanizmasıyla iletişimleri iyi olmasına rağmen işleyişten dolayı kendisini 
tedirgin hissettiğini şöyle açıklamaktadır: 

“Denetim mekanizması karşısında hep tedirginiz. Bunu dernekte ifade ediyorum. Sürekli kaybetme 
korkumuz var. Bugün hala kurumdan telefon gelse kalbim çarpar. Burada, yeni yerimizde sürekli 
geliyorlardı. 3 ayda bir. Kızım, eve geldiklerinde tedirgin oluyor. Bu aslında aklı eren bütün 
çocukların kabusu, kaygısı.  Biyolojik aileye döndürülen çocuklar var. Bir kere kurumdan tebligat 
gelmiş. Evrak yenilenmesiyle ilgili. Çok tedirgin olmuştum. Biz genelde bizi yormayan danışmanlara 
denk geldik. Ama bununla sıkıntı yaşayan aileler var. Kaybetme korkumuzu anlamaları gerekiyor. 
Empati yapılması lazım. Ailelerinde duyguları var. Aile odaklı da bakmak lazım. Ağlaman, 
kaygılanman… Bunlar çok insani.” (K5, 45, K, B.). 

34 yaşındaki bekâr bir tek ebeveyn koruyucu aile ise ilk dönemlerde tedirgin hissettiğini ancak artık denetim 
mekanizmasıyla iletişimlerinin iyi olmasından dolayı endişe hissetmediğini belirtmiştir: 

“İlk birkaç görüşmede diken üstündesiniz. Sonuçta koruyucu ailesiniz. Sosyal medyayı aktif olarak 
kullanıyorum.  Her şeyi orada paylaşıyorum. Orada görüyorlar. Olumlu karşılıyorlar. Çok rahatım. 
Şuan 4 ayrı danışman değişikliği oldu. Normal iki arkadaş gibiyiz. Şuan çok rahatım yanlış yaptığımı 
düşündüğüm bir şey yok. Alırlar mı düşünmüyorum.” (K15,34,E.B.). 

Özel gereksinimli bir çocuğa koruyucu aile olan 41 yaşındaki bir koruyucu ebeveyn ise denetim mekanizması ile 
hislerini ve yaşadığı problemleri rahatlıkla paylaşamadığını ifade etmektedir:  

“Çok danışman değiştik.  İlki çok tecrübeliydi, inisiyatif alırdı. Şimdiki çok kuralcı. Mesela iki oda 
bir salon evde oturuyoruz. Ayrı odası olsun diyor. Denetim mekanizması ile sorunları çok nadir 
paylaşıyorum. Onun yanında kendimi tedirgin hissediyorum. Konuşmadan önce kelimelerimi 
seçiyorum. Bu çocuk bizim. Baktığınız için teşekkür ederiz ifadesi var bir de. Bu zaten bizim 
çocuğumuz. Bağlanmamızı da istemiyorlar. Bağımlı olma bak bakayım, bakabilecek misin, engelli 
çocuğa.” (K8, 41,K,E.). 

Bazı katılımcılar ise koruyucu ailelik sürecinde denetim mekanizması karşısında tedirgin hissetmediğini ve sık sık 
iletişim halinde olduğunu belirtmektedir. Buna göre 57 yaşındaki bir koruyucu ebeveyn, tedirgin hissetmediğini ve 
çok iyi meslek elemanları olduğunu belirtmektedir: 

“Hiç tedirgin hissetmiyordum. Onlara sormadan bir şey yapmıyordum. O kadar güzel meslek 
elemanları var ki…” (K3, 57, K, E). 

51 yaşındaki bir kadın katılımcı ise denetim mekanizmasının yükümlülüklerine içe bakış yoluyla belirterek kadın 
personelle daha iyi iletişime geçebildiğini ifade etmektedir:  
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“Danışmanlarının ilgisiz olduğunu ifade eden aileleri okuyorum. Hiçbir zaman ziyaretlerinden 
tedirgin olmadım. Sadece erkek görevli geldiğinde tedirgin oldum. Beni kadın görevlinin daha iyi 
anlayacağını düşündüm. Onlar da ciddi sorumluluk altındalar. Ailenin ya göstermediği gizli bir yüzü 
varsa… Birbirimizi tanıdıkça endişelenmeyecek bir durum olmadığını gördüler.” (K4, 51, K, E). 

Yapılan çalışmada elde edilen nitel verilere göre, koruyucu ailelerin bazıları, habersiz kendisini tedirgin hissederek 
çocukların da ziyaret esnasında kaygılandığını ifade etmiştir. Buna göre bulgularda ailenin işleyişe olan alışma 
süresinin, danışmanların tutumunun ve kurulan bağın hissedilen tedirginliği etkilediği görülmektedir. Yapılan 
ziyaretler ailelerin duygularının da denetlendiğini ve duygusal emek sarf edildiğini göstermektedir. 

3.4. İkinci Vardiya Karşısında Duygusal Emek 

Çalışmanın dördüncü sorusu, koruyucu aileler ikinci vardiya sürecinde duygusal emek sarf edip etmedikleri 
üzerinedir. Koruyucu aile üyelerinin evde yemek, temizlik gibi yapmak zorunda oldukları işler bulunmaktadır. 
Koruyucu aile üyelerinin hangisi/hangileri bu işlere evde zaman ayırmaktadır. Çünkü işten gelen aile üyelerinin evde 
ikinci vardiyaları başlamaktadır. Bu yük en çok kimdedir? 

Tablo 4.  Koruyucu Ailesi Olunan Çocukların Bakımı 
 Sayı Yüzde 

Genellikle ben 204 67,3 

Genellikle eşim 24 7,9 

Eşim ve ben 75 24,8 

Toplam 303 100,0 

Tablo 4’teki veriler çocukların beslenmesi, kıyafetinin temizliği ile kimin ilgilendiği sorusunun yöneltilmesiyle elde 
edilmiştir. Bulgulardaki dağılıma bakıldığında, %67,3’ünün tek ebeveyn tarafından yapıldığı, %24,8 oranında eşi ile 
görev paylaşımı yapığı ortaya çıkmıştır. Buna göre, ev içindeki ikinci vardiya sürecinin kadınlar tarafından 
yönetildiği görülmektedir. Çalışmanın nicel kısmındaki veriler nitel verileri desteklemektedir. 41 yaşındaki evli bir 
kadın katılımcı, koruyu ailelikteki sorumluluğun çoğunlukla annede olduğunu şöyle ifade etmektedir: 

“…Ama ben istedim koruyucu aile olmayı. Eşim kalp hastası. Strese giremiyor. Daha sessiz, daha 
sakin... Çocukla vakit geçiremiyor. Bazen beraber oynuyorlar. Olması gerektiğinden az ama. 
Koruyucu ailelikte bütün yük annede çok güzel ilgilenenler var ama. Bu yüzde 30 erkekse yüzde 70 
annededir. Eşim hayır beni karıştırma der. Denetlemeye geldiklerinde orda oluyor sadece. Babalık 
aşkı bazılarında var. Ama çocuk babaya sataşıyor kendisini sevdiriyor.” (K1, 41, K,E). 

Bazı katılımcılar ise koruyucu ailesi olduğu çocuğun bakımında eşiyle görev paylaşımlarında erkeklerin dış işlerde 
kadınların da iç işlerde rol aldığı karşımıza çıkmaktadır. 50 yaşındaki bir kadın katılımcı şöyle belirtmektedir:  

“Bakımla genelde ben ilgileniyorum. Dışarıda peşinden koşan eşim. Eşimle dengeli paylaşıyoruz. O 
da çok ilgileniyor. Kartopu oyunları, bilmece seansları, masal okuması yapıyoruz.” (K9,50,K,E).  

Erkek bir çocuğa koruyucu aile olan 34 yaşındaki bekâr bir ebeveyn ise çocuğun bakımında ev içi görevleri 
üstlendiğini ancak dışardaki aktivitelerden keyif aldıklarını şöyle ifade etmiştir: 

 “Evde annenin de yaptığını yapıyorum. Bizim durumumuz tencere kapak. Biz koruyucu aileler 
öyleyiz. Kişilik özellikleri olarak çocuğumuzla benziyoruz. Oyun oynuyoruz. Çok fazla sıkıntı 
yaşamıyoruz. Oğlum, benim çalıştığım anaokulunda okuyor. Dış mekân aktivitelerini çok seviyorum. 
Parkta vakit geçiriyoruz. Müzeye gidiyoruz. Oğluma kız erkek ayrımı öğretmemeye çalışıyorum. 
Mesela, şuan ev sevdiği renk pembe.” (K15,34,E.B.). 

Çalışmanın nitel kısmında elde edilen veriler ışığında koruyucu ailelerde çocuğun öz bakımına ilişkin ev içi 
görevlerin çoğunlukla kadınlar ev dışı görevlerin ise erkekler tarafından yerine getirildiği tespit edilmiştir. 
Katılımcılar arasında erkeklerin azınlıkta olması bakım sürecinin ne kadar parçası olduğunun tam olarak 
anlaşılamamasına neden olmuştur. Ancak, bu durum ev içi toplumsal rollerde yer almadığı ve duygusal emek sarf 
etmediği anlamına gelmemektedir. Çocuğun bakımını çoğunlukla kadınlar tarafından sağlanarak bu rollerde 
kadınların aktif olması ikinci vardiya sürecinde kadınların daha fazla duygusal emek sarf ettiğini göstermektedir. 
Hochschid’e göre (2012:9) ikinci vardiya kavramında kadınlar ev içinde ikinci vardiya sürecinde olup ev içindeki 
toplumsal roller olan ev işleri kadar çocuğun bakımını da üstlenmektedir. Teoride kadınlar çocuğun öz bakımına 
ilişkin çocuğun beslenmesi ve banyo yaptırması gibi sorumlulukları yerine getirmekteyken erkekler çoğunlukla daha 
eğlenceli kısım olan dışardaki aktiviteleri tercih etmektedir.  
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3.5. Üçüncü Vardiya Karşısında Duygusal Emek 

Çalışmanın beşinci sorusu, koruyucu aileler üçüncü vardiya sürecinde duygusal emek sarf edip etmedikleri 
üzerinedir. Koruyucu aile üyeleri için ikinci vardiyadan sonra eğer zamanları varsa üçüncü vardiya başlamaktadır. 
İkinci vardiya genellikle kadınlar üzerindedir. Üçüncü vardiya çocukla geçirilen zamanı tanımlamaktadır. Çocuğa 
yeterli zaman ayrılmadığında çocukların tepkisi ne olmaktadır? Üçüncü vardiyada yük kimin üzerindedir? 

Tablo 5. Koruyucu Ailesi Olunan Çocuklarla Etkili Vakit Geçirilmediğinde Çocukların İsyan Etmesi 
 Sayı Yüzde 

İsyan eder 191 63,0 

İsyan etmez 112 37,0 

Toplam 303 100,0 

Araştırmanın nicel ve nitel kısmına katılan ailelere koruyucu ailesi olduğu çocuklarla etkili vakit geçirmediğinde 
çocuğunun isyan edip etmediği sorusu yöneltilmiştir. Buna göre Tablo 5’ten elde edilen nicel verilerde ailelerin 
%63,0 oranında etkili vakit geçirmediğinde çocuğunun isyan ettiği, %37’sinin isyan etmediği bilgisine ulaşılmıştır. 
Yapılan çalışmada, çocukların şımartılmaktan ve ilgiden hoşlandığı görülmektedir. Çalışmanın nitel kısmında elde 
edilen veriler nicel kısmını desteklemektedir. 50 yaşındaki evli bir kadın katılımcı koruyucu ailesi olduğu çocuğunun 
aşırı ilgi beklediğini ifade etmektedir: 

“İlk geldiğinde ilgi istiyordu. Şimdi de var. Arkadaş çevresi var. Site ortamındayız. Bana çok düşkün, 
ilgi arsızlığı var. Bu durumu sevdiğim için sarmaş dolaş dolaşıyoruz. Şuan yalnız başına oyun 
kurabiliyor..” (K9,50,K,E). 

41 yaşındaki, özel gereksinimli çocuğa koruyucu aile olan evli bir kadın katılımcı ise çocuğuyla sürekli vakit 
geçirdiklerini, yanından ayrıldığında endişelendiğini anlatmaktadır: 

“Günlerimiz sürekli onunla geçiyor. Bugün 2 saat bıraktım diye sürekli bağırdı. Beni seviyor musun, 
dedi. Her şeyde ilk o. Gece yatana kadar o. Ölmekten korkmuyorum ama kızım için endişelendiğim 
için bana bir şey olursa diye korkuyorum.” (K8, 41,K,E.). 

Bazı katılımcılar ise, koruyucu ailesi olduğu çocuğun ilgilenilmekten mutluluk duyduğunu aksi takdirde 
kaygılandığını belirtmektedir. Buna göre: 

“Bizim çocuklar özel çocuklar oluyor. Galiba biz fazla ilgi gösteriyoruz. Koruyucu ailelerin çoğu, 
çocuğu olmayan aileler. Benim kızım 1,5 yaşında şarkı söyleyen çocuktu. İlgi olmazsa sorun çıkıyor. 
Jimnastiğe yönlendirdim. Her yerde prenses gibi karşılanıyor. Ama öyle olsun istemem.” (K10,37,K, 

E). 

51 yaşındaki evli bir kadın katılımcı ise sürekli çocukla vakit geçirdiği çocuğunun mızmızlanmadığını ifade 
etmektedir:  

“Onunla vakit geçirmediğimde mızmızlanmıyor. Çünkü sürekli oyun oynuyoruz. Ya da yaptığım 
şeylere onu da dâhil ediyorum. Fasulye kırma, yumurta çırpma… Bunlardan, oyundan daha çok 
keyif alıyor. Pandemide evde oyundan sıkıldı. Son zamanlarda adı soyadını öğrettim. Saatleri, 
sayıları, öğretiyorum. Renkleri, labirent oyunlarını çok seviyor. Mızmızlanma genelde pandemide 
dışarı çıkamadığından oldu.” (K4,  51, K, E). 

Çalışmanın nitel kısmında elde edilen bulgular doğrultusunda, ailelerin çocukla sık sık ilgilendikleri çocukların da 
ilgilenilmekten mutluluk duyduğu görülmektedir. Katılımcılar çocukların ilgi beklediğini ifade etmişlerdir. Bu durum 
teorinin desteklenmesinin yanı sıra, çocukların geçmiş yaşam öyküleriyle de ilişkilidir. Aile yönünden bakılacak 
olursa, devlet korumasındaki çocuğa bakıyor olmanın verdiği sorumlulukla yoğun olarak ilgi göstermektedirler.  

3.6. Koruyucu Ailenin Aylık Toplam Geliri ile Denetim Mekanizması Karşısında Hissedilen Duygu Durumu. 
Araştırmamızın birinci hipotezi, koruyucu ailenin aylık gelir düzeyi ile denetim mekanizması karşısında hissedilen 

duygu durumu arasındaki ilişkinin denetlenmesini içermektedir.  
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Tablo 6. Koruyucu Ailenin Aylık Geliri İle Denetim Mekanizması Karşısında Hissettiği Duygu Arasındaki İlişki 
Gelir Denetim Mekanizması Karşısında Hissedilen Duygu Toplam 

Tedirgin oluyorum Çocuğumu geri alacaklarmış gibi hissediyorum Rahat hissediyorum Diğer 
F % F % F % F % F % 

Asgari ücret altı 0 0 2 22,2 7 77,8 0 0 9 100 

Asgari ücret-5000 5 4,9 5 4,9 91 88,3 2 1,9 103 100 

5001-7000 6 8,2 14 19,2 49 67,1 4 5,5 73 100 

7001-9000 8 15,1 2 3,8 39 73,6 4 7,5 53 100 

9001+ 12 18,5 2 3,1 50 76,9 1 1,5 65 100 

Toplam 31 10,2 25 8,3 236 77,9 11 3,6 303 100 

X2= 34,693; P=0,001< 0,05;  sd=12 

Araştırmada birinci hipotezimiz, koruyucu ailenin aylık toplam geliri ile denetim mekanizması karşısında hissedilen 
duygu arasında anlamlı ilişkinin kurulabileceğine yönelikti. Ki-kare analizi sonuçlarına göre (X2= 34,693  P=0,001< 

0,05 H1 Kabul) koruyucu ailenin aylık geliri ile koruyucu ailenin ziyaret edildiğinde kendinizi nasıl hissettiği 
arasında anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmaktadır. Tablo 6’da görüldüğü üzere, asgari ücret ile 5000 tl arası geliri 
olan ailelerin %88,3’ü denetim mekanizması karşısında kendisini rahat hissetmekte olup ailelerin geliri arttıkça 
tedirginliği artmaktadır. Katılımcıların geliri arttıkça tedirgin olma durumu artmakta ancak çocuğun geri alınacağına 
yönelik his ise azalmaktadır. Bu durum, katılımcıların ücreti nedeniyle koruyucu aile olmadıklarını göstermektedir. 
Yapılan Ki-kare analizinde elde edilen değer 0,05’ten küçük olduğu için koruyucu ailenin aylık geliri ile koruyucu 

ailenin ziyaret esnasında kendisini hissettiği duygu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

3.7. Koruyucu Aile Biriminden Gelen Görevlilerin Çocuklara Yönelik Duygusal ve Fiziksel Tavsiyeleri ile 
Denetim Mekanizması Karşısında Hissettikleri Duygu Durumu 

Koruyucu aile olmayı kabul etmiş ailelere denetime gelen görevlilerden tavsiye almaya ihtiyaç duyup duymadıkları 
sorusudur. Buna göre koruyucu aileler genellikle denetim mekanizması karşısında ya tedirgin olmakta ya da 
tavsiyelere gerek duymadıklarını belirtmektedirler. Bu çalışmada koruyucu ailelerin çocuklar hakkında 
bilgilendirilmesi ile denetim mekanizması karşısında hissettiği duygu durumu araştırılmıştır.  
Tablo 7. Koruyucu Aile Biriminden Ziyarete Gelen Görevlilerin Koruyucu Ailesi Olunan Çocuklara Fiziksel Ve Duygusal Olarak Nasıl 
Davranmaları Gerektiğine İlişkin Tavsiyelerde Bulunması İle Denetim Mekanizması Karşısında Hissettiği Duygu Arasındaki İlişki 
Denetim Mekanizmasının Çocuklara Fiziksel Ve Duygusal Olarak 

Nasıl Davranmanız Gerektiğine İlişkin Tavsiyelerde Bulunması 
Denetim Mekanizması Karşısında Hissedilen Duygu Toplam 

Tedirgin 

oluyorum 

Çocuğumu geri 
alacaklarmış gibi 
hissediyorum 

Rahat 

hissediyor 

Diğer 

F % F % F % F % F % 

 Bulunmuyorlar. Bulunmalarına gerek duymuyorum 8 9,1 6 6,8 73 83,3 1 1,1 88 100,0 

 Bulunmuyorlar. Bulunmalarını isterim 2 7,4 1 3,7 22 81,5 2 7,4 27 100,0 

 Bulunuyorlar. Ancak gerek duymuyorum 11 20,4 5 9,3 33 61,1 5 9,3 54 100,0 

 Bulunuyorlar. Çok memnunum 10 7,5% 13 9,7 108 80,6 3 2,2 134 100,0 

Toplam 31 10,2 25 8,3 236 77,9 11 3,6 303 100,0 

X2=18,465; P= 0,090<0,05; sd=9 

Araştırmada H2: Denetim mekanizmasının koruyucu ailesi olunan çocuklara fiziksel ve duygusal olarak nasıl 
davranmaları gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulunması ile koruyucu ailenin ziyaret edildiğinde hissettiği tedirginlik 
duygusu arasında ilişki vardır” hipotezini test etmek amacıyla gerçekleştirilen Ki-kare analizi yapılmıştır. Buna göre, 
denetim mekanizmasının koruyucu ailesi olunan çocuklara fiziksel ve duygusal olarak nasıl davranmaları gerektiğine 
ilişkin tavsiyelerde bulunması ile koruyucu ailenin ziyaret edildiğinde kendisini hissettiği tedirginlik duygusu (Ki-
kare: 18,465 p=0,030<0,05; H2 Kabul) arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.  
Yapılan çalışmaya katılım sağlayan koruyucu aileler, çoğunlukla koruyucu aile biriminden ziyarete gelen görevlilerin 
koruyucu ailesi olunan çocuklara fiziksel ve duygusal olarak nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin tavsiyelerde 
bulunmadıklarını ve tavsiyede bulunmalarına gerek duymadığını belirtmiştir. Buna göre, denetim mekanizması 
karşısında kendisini rahat hissettiğini ifade eden ailelerin genellikle yapılan yönlendirmeyi olumlu bularak ve 
memnun kaldıkları ortaya çıkmıştır.  Yapılan Ki-kare analizinde elde edilen değer 0,05’ten küçük olduğu için denetim 

mekanizmasının koruyucu ailesi olunan çocuklara fiziksel ve duygusal olarak nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin 
tavsiyelerde bulunmasıyla koruyucu ailenin ziyaret edildiğinde hissettiği tedirginlik duygusu arasında ilişki olduğu 
belirtilebilir.  

3.8. Koruyucu Ailenin Çocuklarla İlgili Olumsuz Bir Durumu Onların Yanında Dile Getirmesi İle Denetim 
Mekanizması Karşısında Hissedilen Duygu Durumu 

Çocuklarla ilgili yaşanan olumsuz durumlara çocukların tanık olması istenmeyen bir durumdur. Koruyucu ailelerin 
çocuklarla ilgili olumsuz durumları nasıl yönettiği, duygu yönetimi ve duygusal emek açısından test edilmiştir. 
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Tablo 8. Koruyucu Ailesi Olunan Çocukları İlgilendiren Olumsuz Bir Olay Meydana Geldiğinde Duyguların Belli Edilmesi İle Denetim 
Mekanizması Karşısında Hissedilen Duygu Arasındaki İlişki 
Koruyucu Ailesi Olunan Çocukları İlgilendiren Olumsuz 

Bir Olay Meydana Geldiğinde Onların Yanında 
Duyguların Belli Edilmesi 

Denetim Mekanizması Karşısında Hissedilen Duygu Toplam 

Tedirgin 

oluyorum 

Çocuğumu geri 
alacaklarmış gibi 

hissediyorum 

Rahat 

hissediyorum 

Diğer 

F % F % F % F % F % 

 O anki duruma göre belli ederim 18 10,7 12 7,1 132 78,1 7 4,1 169 100 

 İçimden geldiği gibi davranırım 4 5,6 9 12,5 58 80,6 1 1,4 72 100 

 Duygularımı açıkça belli etmem 9 15,3 4 6,8 44 74,6 2 3,4 59 100 

 Diğer 0 0 0 0 2 66,7 1 33,3 3 100 

 Toplam 31 10,2% 25 8,3 236 77,9 11 3,6 303 100 

X2= 14,195; P=0,116>0,05; sd=9 

Araştırmada H3: Koruyucu ailesi olunan çocukları ilgilendiren olumsuz bir olay meydana geldiğinde onun/onların 
yanında duyguların belli edilmesi ile denetim mekanizması karşısında hissedilen duygu arasında ilişki vardır 
hipotezini test etmek amacıyla gerçekleştirilen Ki-kare analizi sonuçlarına göre (X2= 14,195 P=0,116>0,05 H3 Red) 

koruyucu ailesi olunan çocuğu/çocukları ilgilendiren olumsuz bir olay meydana geldiğinde onun/onların yanında 
duyguların belli edilmesi ile denetim mekanizması karşısında hissedilen duygu arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

Tablo 8’de görüldüğü üzere, duygularını olduğu şekliyle belli edenlerin %80,6’sının kendisinin denetim 
mekanizması karşısında rahat hissettiği görülmüştür. Buna göre olumsuz duygularını belli etmeyen ailelerin 
denetimde kendisini rahat hissettiği tespit edilmiştir. Buna göre, katılımcıların duygu yönetimi yaparak duygusal 
emek sarf ettiği ortaya çıkmaktadır. Yapılan Ki-kare analizinde elde edilen değer 0,05’ten büyük olduğu için 

koruyucu ailesi olunan çocukları ilgilendiren olumsuz bir olay meydana geldiğinde onların yanında duyguların belli 

edilmesi ile denetim mekanizması karşısında duyguların nasıl yönetildiği arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 
belirtilebilir.  

3.9. Ev İşleri Yetişmediğinde Koruyucu Ebeveynin Kendisini Huzursuz Hissetmesi İle Evde Yorgun Ve Bitkin 
Hissetme Durumu 

Koruyucu aile üyeleri işten eve gelince ikinci vardiyaları başlamakta, gelir getiren bir işte çalışmıyorsa vardiya 
süreçleri birbirine karışmaktadır. Evde işleri yetişmediğinde ise aileler kendilerini huzursuz hissetmektedirler. Bu 
durumda aile üyelerinde ortaya çıkan duygu durumunu sınanmıştır.  
Tablo 9. Ev İşleri Yetişmediğinde Hissedilen Duygu İle Evde Hissedilen Yorgun Ve Bitkinlik Arasındaki İlişki 

Ev İşleri Yetişmediğinizde 
Hissedilen Duygu 

Evde En Çok Ne Zaman Yorgun Ve Bitkin Hissedildiği Toplam 

Ev işlerini 
yetiştirmeye çalışırken 

Eşimden destek 
almadığım zaman 

Çocuklarla etkili vakit 
geçirmeye çalışırken 

Yorgun ve bitkin 

hissetmem 

Diğer 

F % F % F % F % F % F % 

 Rahat hissediyorum 25 26,9 11 11,8 7 7,5 41 44,1 9 9,7 93 100 

 Huzursuz hissediyorum 105 52,0 21 10,4 19 9,4 49 24,3 8 4 202 100 

 Diğer 1 12,5 1 12,5 0 0 1 12,5 5 62,5 8 100 

 Toplam 131 43,2 33 10,9 26 8,6 91 30 22 7,3 303 100 

X2= 58,757; P=0,000<0,05; sd=8 

Araştırmada H4: Ev işleri yetişmediğinde koruyucu ebeveynin kendisini huzursuz hissetmesi ile evde yorgun ve 
bitkin hissetmesi arasında anlamlı bir ilişki vardır hipotezini test etmek amacıyla gerçekleştirilen Ki-kare analizi 

sonuçlarına göre (X2= 58,757; P=0,000<0,05; H4 Kabul) ev işleri yetişmediğinde koruyucu ebeveynin kendisini 
huzursuz hissetmesi ile evde yorgun ve bitkin hissetmesi arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Tablo 4’de görüldüğü üzere, ev işleri yetişmediğinde kendisini huzursuz hisseden koruyucu ailelerin %52’si ev 
işlerini yetiştirmeye çalışırken yorgun ve bitkin hissettiği ortaya çıkmıştır. Ev işleri yetişmediğinde kendisini rahat 
hissettiğini belirtenlerin %44,1’i ise yorgun ve bitkin hissetmediği görülmektedir. Yapılan Ki-kare analizinde elde 

edilen değer 0,05’ten küçük olduğu için ev işleri yetişmediğinde koruyucu ailenin kendisini nasıl hissettiği ile 
kendisini evde en çok ne zaman yorgun ve bitkin hissettiği arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirtilebilir.  

3.10. Koruyucu Ailesi Olunan Çocuklarla Etkili Vakit Geçirilmediğinde Vicdan Azabı Hissedilmesi İle 
Çocukların İsyanı 
Koruyucu aileler evde ev işleriyle ilgilenirken ve çocukların bakımını yaparken ikinci vardiyaları başlamakta, 
bakımını üstlendikleri çocukla birlikte vakit geçirmeleri üçüncü vardiya sürecini oluşturmaktadır. Aileler üçüncü 
vardiya süreçlerinde çocuklarına yeterince zaman ayıramadığı zaman vicdan azabı hissedebilmektedir. Bu durumda 
incelenen konu, ebeveynlerin vicdani duygusu ile çocukların bu duruma karşıt tepki geliştirmesi arasında anlamlı bir 
ilişkinin kurulmasıdır.  
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Tablo 10. Koruyucu Ailenin Çocuklarla Etkili Vakit Geçirmediğinde Vicdan Azabı Hissetmesi İle Çocukların İsyan Etmesi Arasındaki İlişki 
Koruyucu Ailenin Vicdan Azabı Hissetmesi Çocukların İsyan Etmesi Toplam 

İsyan eder İsyan etmez 

F % F % F % 

Vicdan azabı hissediyorum 165 71,1 67 28,9 232 100 

Vicdan azabı hissetmiyorum 14 33,3 28 66,7 42 100 

Diğer 12 41,4 17 58,6 29 100 

Toplam 191 63 112 37 303 100 

X2= 28,248; P=0,000<0,05; sd=2 

Araştırmada H5: Koruyucu ailesi olunan çocuklarla etkili vakit geçirilmediğinde vicdan azabı hissedilmesi ile 
çocukların isyan etmesi arasında anlamlı bir ilişki vardır hipotezini test etmek amacıyla gerçekleştirilen Ki-kare 

analizi sonuçlarına göre (X2= 28,248; P=0,000<0,05; H5 Kabul) koruyucu ebeveynin koruyucu ailesi olduğu 
çocuklarıyla etkili vakit geçiremediğinde vicdan azabı hissetmesi ile çocuğun isyan etmesi arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır. 
Tablo 5’da görüldüğü üzere, çocuklarla etkili vakit geçirmediğinde vicdan azabı duyduğunu belirten katılımcıların 
%71,1’i ilgilenilmediğinde çocukların isyan ettiğini belirtmektedir. Bu durum, ailelerin çocukla oldukça ilgilendiğini 
ve çocukların ilgiden mutluluk duyduğunu göstermektedir. Yapılan Ki-kare analizinde elde edilen değer 0,05’ten 
küçük olduğu için koruyucu ailenin çocuklarıyla yeterince vakit geçirilemediğinde vicdan azabı hissedilmesi ile 
koruyucu ailesi olunan çocuklarla etkili vakit geçirilemediğinde isyan etmesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
belirtilebilir.  

3.11. Çocuklarla Etkili Vakit Geçirilmediğinde Çocukların İsyan Etmesi İle Denetim Mekanizması Karşısında 
Hissedilen Duygu  

Koruyucu ailelerin çocuklarla yeterince vakit geçiremediğinde çocukların olumsuz davranışlar göstermesi, koruyucu 

ailenin denetim mekanizması karşısında zor durumda kalmasına neden olmaktadır. Aileleri zor durumda bırakan 
duygu ise çocuklarının ellerinden alabilecekleri korkusudur. Bu durumda çocukların isyan etmesi ile ailelerin 
denetim mekanizması karşısında hissettikleri duygu durumunu test edilmiştir. 
Tablo 11. Koruyucu Ailesi Olunan Çocuklarla Etkili Vakit Geçirilmediğinde Çocukların İsyan Etmesi İle Denetim Mekanizması Karşısında 
Hissedilen Duygu Arasındaki İlişki 

Koruyucu Ailesi Olunan Çocuklarla Etkili Vakit 

Geçirilmediğinde Çocukların İsyan Etmesi 
Denetim Mekanizması Karşısında Hissedilen Duygu Toplam 

Tedirgin 

oluyorum 

Çocuğumu geri alacaklarmış 
gibi hissediyorum 

Rahat 

hissediyorum 

Diğer 

F % F % F % F % F % 

İsyan eder 29 15,2 18 9,4 136 71,2 8 4,2 191 100 

 İsyan etmez 2 1,8 7 6,3 100 89,3 3 2,7 112 100 

Toplam 31 10,2 25 8,3 236 77,9 11 3,6 303 100 

X2= 16,655; P=0,001<0,05; sd=3 

Araştırmada H6: Koruyucu ailesi olunan çocuklarla etkili vakit geçirilmediğinde çocukların isyan etmesi ile denetim 
mekanizması karşısında hissedilen duygu arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezini test etmek amacıyla 
gerçekleştirilen Ki-kare analizi sonuçlarına göre (X2= 16,655 P=0,001<0,05 H6 Kabul) koruyucu ailesi olunan 

çocuklarla etkili vakit geçirilmediğinde çocuğun isyan etmesi ile koruyucu ebeveynin ziyaret edildiğinde hissettiği 
duygu arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Tablo 11’de görüldüğü üzere, ilgilenilmediğinde çocukların isyan etmediğini ifade eden katılımcıların %89,3’ü 
denetim mekanizması karşısında kendisini rahat hissettiği görülmektedir. Buna göre, katılımcılardan çocuklarla 
profesyonel olarak etkileşimde olanların denetimler karşısında duygularını daha çok kontrol ettiği ve rahat hissettiği 
ortaya çıkmaktadır. Yapılan Ki-kare analizinde elde edilen değer 0,05’ten küçük olduğu için koruyucu ailesi olunan 

çocuklarla etkili vakit geçirilmediğinde isyan etmesi ile koruyucu ailenin ziyaret edildiğinde hissettiği duygu arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu belirtilebilir. 

4. DEĞERLENDİRME, TARTIŞMA VE SONUÇ 

Devlet korumasındaki çocuğun bakımının nasıl yapıldığının sosyolojik olarak araştırılması bu çalışmayı hem özgün 
hem de önemli kılmıştır. Koruyucu ailelik, çocukların kalabalık bir kuruluş bakımının yerine denetim 
mekanizmasının kontrolü aracılığıyla aile ortamı sunulduğu profesyonel bir sistemdir. Koruyucu ailelik bakım türünü 
etkileyen etmenleri bilimsel bir doğrultuda araştırmak amacıyla Türkiye’deki koruyucu ailelere yönelik anket 
çalışması ve yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Böylece, koruyucu ailelerin duygusal emek ve duygu 

yönetim süreçlerini, ikinci ve üçüncü vardiya aşamalarını araştırılmıştır. Ülkemizde koruyucu aileliğe duygusal emek 
açısından yaklaşan çalışmalara daha önce rastlanmamış olması çalışmayı özgün kılmaktadır.  
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Araştırmanın birinci sorusu, koruyucu aileye ödenen para miktarının yeterli olup olmadığı sorusuydu. Katılımcıların 
nerdeyse yarısı ücretlerin yeterli olduğunu belirmişlerdir. Katılımcıların diğer yarısı ise ücretlerin yeterli olmamasına 
karşın bu durumun koruyucu aile olmak için caydırıcı bir unsur olmadığını belirtmişlerdir. Koruyucu ailelik 
ülkemizde henüz profesyonel bir meslek olarak görülmediği, ücret olmasa da gönüllü koruyucu ailelik yapan toplum 
kesimleri olduğu söylenebilir. Ücrete yönelik bakış açısının ailelerin ekonomik düzeyi ve koruyucu ailelik 
tecrübelerine göre çeşitlilik göstermektedir. Koruyucu aileler üzerine yapılan bir araştırma, tarafımızca elde edilen 
verileri destekler niteliktedir (Gökkaya, 2014:254). 
Çalışmamızın ikinci sorusu, koruyucu ailelerin bakım sürecinde çocuğa karşı duygusal emek sarf edip etmedikleri 
üzerineydi. Diğer bir deyişle koruyucu ailelerin bakımını üstlendikleri çocuklara karşı ne kadar özen gösterdikleri 
araştırılmıştır. Katılımcıların kendi ifadelerine dayanarak şunu söyleyebiliriz; koruyucu aileler koruyucu ailesi 
olduğu çocuğu kaybetme korkusu yaşıyorlar. Dolayısıyla çocuğu incitmemek için onun yanında olumsuz duygularını 
paylaşmayarak duygu yönetimi yapmaktadırlar. Elbette her koruyucu aile için değil ama bazı katılımcıların daha 
özensiz davrandıkları anlaşılmaktadır. Bu tespit hem nitel hem de nicel boyutta katılımcılar için söz konusudur. 
Katılımcıların bir kısmının olumsuz duygularını çocuğun yanında gizlediği, bazılarının ise gizlemeyerek olduğu gibi 
sergilediği görülmektedir. Nitekim elde edilen bulgularda, çocuklara yönelik duygu yönetimi ve duygusal emek 
sürecinde koruyucu ailelerin %51,5’i çocuklarla olumsuz şeyleri paylaşmadığını belirtmektedir. Çocukları üzmemek 
için duygularını gizlediğini belirtenlerin oranı ise %21,5’tir.  
Çalışmanın üçüncü sorusu, koruyucu ailelerin denetim mekanizması karşısında duygusal emek sarf edip etmedikleri 
üzerineydi. Denetim mekanizması karşısında sergilenen duygusal emek sürecine bakıldığında, katılımcıların %77,9’u 
denetim mekanizması karşısında kendisini rahat hissederken %10,2’si tedirgin hissetmektedir. Ailelere yapılan 
ziyaretler denetim mekanizması tarafından genellikle habersiz şekilde gerçekleştirildiği halde bu oran önemlidir. 
Ailelerin devlet korumasındaki çocuğun bakımını üstlenmiş olması ve karşılığında ödenen ücret denetim 
mekanizmasına göre denetimi gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın teorisini oluşturan duygusal emek 
sürecinin sahada test edildiği görülmektedir. Yapılan ziyaretler ailelerin duygularının da denetlendiğini ve duygusal 
emek sarf edildiğini göstermektedir. Hochchild’a göre (2003:14), duygusal emek ücret karşılığında sergilendiği 
zaman faydalı bir ürün gibi görülmektedir. Endüstrideki rekabete bağlı olarak onu büyütmeyi ve küçültmeyi talep 
etmektedir Koruyucu ailelerin bakım karşılığında ücret almalarına rağmen duygusal nedenlerle çocuklara 
bağlanmaları, denetim mekanizmasına göre duygusal bir anlamdan ziyade tıpkı bir iş olarak sistemin işlevselliğinin 
kontrolü anlamına gelmektedir. Böylece ailelerin duygusal emeği emtia (ürün) haline dönüşmektedir. Yıldız (2017) 
ve Çolak’ın (2018) duygusal emekle ilgili yaptıkları çalışmalar, bizim çalışmamızı destekler niteliktedir.  
Çalışmanın dördüncü sorusu, koruyucu ailelerin ikinci vardiya sürecinde sarf ettikleri duygusal emekti. İşten gelen 
aile üyeleri evde yemek yapmak için ayrı bir zaman ayırmak zorundadırlar. Bu yük genellikle kadınlar üzerindedir. 
Araştırmaya katılan koruyucu aileler ifadelerine bakıldığında, bakımını üstlendikleri çocuğun sorumluluğu en çok 
tek ebeveyn üzerinde olduğu görülmektedir. Nitekim ikinci vardiya süreçlerine bakıldığında, ebeveynlerin %67,3’ü 
bu bakımın tek ebeveyn tarafından yapıldığını %24,8’si ise eşiyle görev paylaşımı yaptığını belirtmektedir.  

Araştırmanın beşinci sorusu, koruyucu ailelerin üçüncü vardiya sürecinde sarf ettikleri duygusal emekti. Üçüncü 
vardiya çocuklara ayrılan vakit ile ilgilidir. Evde yemek, temizlik gibi işler bittikten sonra üçüncü vardiya 
başlamaktadır. İşten yorgun gelen ebeveynler çoğu zaman çocuklara zaman ayırma ve ilgi gösterme konusunda 
zorluk yaşamaktadırlar. Çocuklara yeterli zaman ayrılamadığı durumlarda çocukların tepkisi sorulmuştur. Katılımcı 
ailelerin %63’ü çocuklarla etkili vakit geçirmediğinde isyan ettiklerini, %37’sinin isyan etmediği tespit edilmiştir.   

Araştırmanın nicel boyutunda altı hipotez sınanmıştır. Bu hipotezlerden H1, H2, H4, H5 ve H6 kabul edilmiş, H3’ün 
geçerliği kabul görmemiştir.  
Çalışmanın birinci hipotezinde, koruyucu ailenin aylık toplam geliri ile denetim mekanizması karşısında hissedilen 
duygu durumu sınanmıştır. Koruyucu aileler bakım karşılığında isteğe bağlı olarak ücret almaktadır. Katılımcıların 
bu ücreti çoğunlukla koruyucu ailesi olduğu çocuklar için harcadıkları ortaya çıkmıştır. Ekonomik düzeyi iyi olan 

koruyucu ailelerin ise koruyucu aile ücretini çoğunlukla çocukların geleceği için biriktirdiği görülmektedir. 
Ekonomik geliri orta ve alt düzeyde olan koruyucu ailelerin ise koruyucu aile ücretini çocuk için harcadığı, hatta 
geliri az olan ailelere ise koruyucu aile ücretinin yeterli gelmediği tespit edilmiştir. Bu ücret yoluyla çocuklara daha 
fazla imkân sunulabilmektedir. Denetim mekanizmasının işlevselliği ücretin kötüye kullanılma ihtimalini bertaraf 
edebilmektedir. 

Çalışmanın ikinci hipotezinde, koruyucu aile biriminden gelen görevlilerin çocuklara yönelik duygusal ve fiziksel 
tavsiyeleri ile denetim mekanizması karşısında hissettikleri duygu durumu test edilmiştir. Koruyucu aile olmayı kabul 
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etmiş ailelerin bir kısmı denetime gelen görevlilerden tavsiye almaya ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Ancak bazı 
koruyucu aileler denetim mekanizması karşısında ya tedirgin olmakta ya da tavsiyelere gerek duymadıklarını 
belirtmişlerdir. Dolayısıyla koruyucu ailenin denetim yönetimiyle hissettiği tedirginlik duygusu arasında ilişki 
olduğu belirtilebilir.  
Çalışmanın üçüncü hipotezi, koruyucu ailesi olunan çocukları ilgilendiren olumsuz bir olay meydana geldiğinde 
duyguların belli edilmesi ile denetim mekanizması karşısında hissedilen duygu arasındaki ilişkiye bakılmış ve 
anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Koruyucu ailelerin çocuklarla olan duygusal emek sürecine bakıldığında 
çoğunlukla içinden geldiği gibi davrandığı ortaya çıkmaktadır. Duygularını belli etmek istemediğini belirten 
katılımcıların oranı ise düşüktür. Ancak koruyucu ailelerin ev içinde ve ev dışında olumsuz duygularını koruyucu 

ailesi olunan çocuklara karşı gizleyerek duygu yönetimi yaptığı görülmektedir. Buna göre, koruyucu ailelerin 
duygusal emek sarf ettiği görülmektedir. Çocuğu ilgilendirmeyen bir durum karşısında ise koruyucu ailelerin 

genellikle çocukların hassas olduğunu düşünerek ve onu kırmamak adına duygularını yansıtmamaya çalıştığı 
söylenebilir. Ancak, çocuğu ilgilendiren durumda, koruyucu ailelerin çocuklara karşı olumsuz duygularını 
gizlemeyerek, açıkça paylaşmaktan endişe etmediği görülmüştür. Koruyucu ailelerin denetim mekanizması 
karşısında sergilediği duygusal emek sürecine bakıldığında, ailelerin duygularının kontrol edilmesi ve denetlenmesi, 
duygusal emeği ortaya çıkarmıştır.  
Çalışmanın dördüncü hipotezi, ev işleri yetişmediğinde hissedilen duygu ile evde hissedilen yorgun ve bitkinlik 
arasındaki ilişkinin sınanmasıydı. Ev işleri yetişmediği durumlarda koruyucu ailenin kendisini nasıl hissettiği ile evde 
en çok ne zaman yorgun ve bitkin hissettiği arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. İkinci vardiyayı 
çoğunlukla kadınların üstleniyor olması, kadınların erkeklere göre kendine daha az vakit ayırmasına sebep 
olmaktadır. Hochschild’in (2012:230) Amerika’daki kadınların ev işlerinden dolayı hissettiği bu yorgun ve bitkinlik 
duygularının ülkemizde de görüldüğü tespit edilmiştir. Getirilen çözüm önerileri ise ev işlerinin pratik olması için 
teknolojik araçların kullanımı, akşam yemeği için yemek servisi ve çocuklar için yaz kampı bunlara örnek 
gösterilebilir. Bu öneriler koruyucu aileler içinde geçerlidir. Ailelerin ev içindeki görev paylaşımına yönelik yaşanan 
gerilime yönelik çözüm önerisi olarak profesyonel destek ve çocuklar için düzenlenebilecek etkinlikler örnek 
verilebilir. Türkiye’deki koruyucu ailelerin, koruyucu ailesi olduğu çocuğu biyolojik çocuğu gibi benimsediği ve 
onun bakımını yaptığı hatta koruyucu ailede olduğu için daha özenli davrandığı görülmektedir. 

Çalışmanın beşinci hipotezi, koruyucu ailesi olunan çocuklarla etkili vakit geçirilmediğinde vicdan azabı 
hissedilmesi ile çocukların tepkisinin test edilmesiydi. Çocuklarla etkili vakit geçirmediklerinde vicdan azabı 
duyduğunu belirten katılımcılar, bu durum karşısında çocukların olumsuz tepki verdiklerini belirtmişlerdir. Ailelerin 

çocuklarla etkili vakit geçirememesi onlar için problem arz etmektedir. Aileler üçüncü vardiyada, diğer vardiyalardan 
geri kalan zamanda çocuklarıyla ilgilenemedikleri için vicdan azabı duymaktadırlar. Çocuklar ise ilgisiz kaldığında 
mızmızlanmakta ve isyan etmektedir. Hochschild’in (2001: 83) ifade ettiği gibi, aileler çocuklarının mutsuzluğuna 
karşı umutsuzca duygusallık beslemektedir. Araştırmada koruyucu ailelerin çocuklarının duygu durumu üzerine 
duygusallık yaşadığı ortaya çıkmaktadır. 
Çalışmanın altıncı hipotezi, koruyucu ailesi olunan çocuklarla etkili vakit geçirilmediğinde çocukların isyan etmesi 
ile denetim mekanizması karşısında hissedilen duygunun test edilmesiydi. Çocuklarla yeterince ilgilenildiğinde 
çocukların olumsuz tepki vermediği, bu durumda ebeveynlerin denetim mekanizması karşısında kendisini rahat 
hissettiği görülmektedir. Buna göre, katılımcılardan çocuklarla profesyonel olarak etkileşimde olanların denetimler 
karşısında duygularını daha çok kontrol ettiği ve rahat hissettiği ortaya çıkmaktadır.  
Kısaca, koruyucu ailelerin ikinci vardiya karşısındaki duygusal emek sürecine bakıldığında, çocukların bakımıyla ve 
ev işleriyle en çok kadınlar ilgilenmektedir. Erkeklerin ise çocuklarla çoğunlukla dışarıda vakit geçirdiği veya evde 
oyun oynadığı ortaya çıkmaktadır. Yani, ev içi toplumsal cinsiyet iş bölümünün kadınlar tarafından üstlenildiği 
söylenebilir. Ancak idealize edilenin ise ev içi toplumsal cinsiyet eşitliğinin olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların 
çoğunluğu ev işlerinde profesyonel yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Koruyucu ailelerin üçüncü vardiya 
karşısındaki duygusal emek sürecine bakıldığında çocukla yeterince vakit geçirdikleri, vakit geçiremediğinde ise 
vicdan azabı hissettikleri görülmektedir. Bu durum, koruyucu ailedeki çocukların ilgiden hoşlandığını, sevgi 
ihtiyacını bu şekilde ifade etmeye çalıştığını göstermektedir. Koruyucu aileler de bu durumun farkında olarak çocukla 
güvenli bir bağlanma oluşturma adına sıklıkla onunla ilgilenmekte ve vakit geçirmektedir. Ancak, ailelerin bu 
durumu dengede götürmeye çalışarak çocukları şımartmamaya özen gösterdikleri ortaya çıkmaktadır. 
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ÖZET 

Hizmetin ve müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu otel işletmelerinde, personelin güçlendirilmesi ve yaratıcılık 
düzeylerinin arttırılması işletmelerin rakip işletmelere karşı fark yaratabilmesi ve sürdürülebilir başarı elde edebilmesi 
noktasında kilit rol oynayan faktörlerden biridir. Ayrıca çevrenin ve teknolojinin dinamik bir yapıya sahip olması rekabet 
edebilmenin önemini de her geçen gün daha da arttırmaktadır. Bu çerçevede otel işletmelerinin müşteri memnuniyetini 
sağlayabilmeleri, müşteri istek ve ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmeleri ve sürdürülebilir başarı elde edebilmeleri de 
personelin güçlendirilmesi ve yaratıcılıkları ile doğru orantılı olabilmektedir. Personelin güçlendirilmesi ve yaratıcılık 
düzeylerinin arttırılması birçok etkene bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Bu etkenler arasında en önemli olanlardan 
bir tanesi liderlerin çalışanlarına karşı benimsemiş oldukları davranışlardır. Bu bağlamda otel işletmesi yöneticilerinin 
personeli güçlendirecek ve yaratıcılıklarını arttıracak liderlik davranışlarını benimsemeleri gerekmektedir.  Bu kapsamda 
araştırmanın temel amacı, Antalya’da bulunan beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının algıladıkları liderlik davranışının 
bireysel yaratıcılık ve personel güçlendirme üzerindeki etkisini belirlemek ve personel güçlendirmenin çalışanların 
bireysel yaratıcılık düzeyleri üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda Türkiye/ Antalya’da 
bulunan beş yıldızlı 391 otel işletmesi çalışanından kolayda örneklem yöntemi ile Nisan 2022- Haziran 2022 tarihleri 

arasında anket yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, faktör analizi, korelasyon ve regresyon 
analizi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda algılanan üretim odaklı, çalışan odaklı ve değişim odaklı 
liderlik davranışlarının bireysel yaratıcılık ve personel güçlendirme düzeyleri üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda personel güçlendirmenin çalışanların bireysel yaratıcılık düzeyi üzerinde anlamlı 
ve pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda akademiye ve otel 
yöneticilerine yönelik öneriler sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Liderlik, bireysel yaratıcılık, personel güçlendirme, Antalya, Otel 

ABSTRACT 

In hotel businesses where service and customer satisfaction are at the forefront, strengthening the personnel and increasing 

the level of creativity is one of the key factors for businesses to make a difference against competitors and achieve 

sustainable success. In addition, the dynamic nature of the environment and technology increases the importance of being 
able to compete day by day. In this framework, hotel businesses' ability to provide customer satisfaction, meeting customer 

requests and needs in a timely manner, and achieve sustainable success can be directly proportional to the empowerment 

and creativity of staff. Strengthening the staff and increasing their creativity levels can vary depending on many factors. 
One of the most important of these factors is the behavior of leaders towards their employees. In this context, hotel business 

managers should adopt leadership behaviors that will strengthen the staff and increase their creativity. In this context, the 

main purpose of the research was to determine the effect of perceived leadership behavior of employees of a five-star hotel 
in Antalya on individual creativity and employee empowerment, and determine the effect of employee empowerment on 

employees' individual creativity levels. In line with the purpose of the research, data were collected from 391 five-star 

hotel employees in Turkey/Antalya using the survey method between April 2022 and June 2022 with convenience 
sampling method. Frequency, factor analysis, correlation and regression analysis were used in the analysis of the data.  As 

a result of the analyzes carried out, it has been determined that the perceived production-oriented, employee-oriented and 

change-oriented leadership behaviors have a significant and positive effect on individual creativity and personnel 
empowerment levels. At the same time, it was concluded that staff empowerment had a significant and positive effect on 

the individual creativity level of employees. In line with the research findings, suggestions for academia and hotel 

managers were presented.  

Keywords: Leadership, individual creativity, employee empowerment, Antalya, Hotel 

1. GİRİŞ 

Bilgi iletişim teknolojilerinin sürekli olarak gelişim göstermesi ve küreselleşmeye bağlı olarak bilgiye erişimin ve 
kültürler arası etkileşimin eskisi kadar zor olmadığı günümüz şartlarında, özellikle turizm sektöründe yer alan 
işletmeler için yeniliği ön görebilmeyi ve işletmelerin rakiplerine karşı sergiledikleri faaliyetler ile ön plana çıkıp, 
fark yaratabilmeyi zorunluluk haline getirmektedir. Hizmetin ön planda olduğu ve müşteri memnuniyetini 
sağlamanın öncelik halinde olduğu turizm sektöründe liderlerin benimsemiş olduğu yaklaşımlar ile personeli 
güçlendirmesi ve bireysel yaratıcılıklarını arttırması beklenmektedir. Bu beklentiler doğrultusunda hareket edilmesi 
çalışanların, bütün alanlarda performansının artmasını, işletmelerin rakiplerinden farklı niteliklere sahip olarak 
ilerleyebilmesini, finansal olarak yükselmesini ve verimliliğinin artmasını sağlamaktadır (Krog ve Govender, 2015). 

Başka bir ifade ile güçlendirilmiş personel kendisini daha iyi ifade edebilmekte, yetki ve sorumlulukları 
üstlenebilmekte ve buna bağlı olarak işletmenin belirlemiş olduğu amaçlara daha sistematik ve profesyonel bir 

şekilde yaklaşabilmektedir. Aynı zamanda yaratıcı personelin de pratik bir şekilde fikir, düşünce ve varsayımda 
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bulunabilmesi, olay ve olgulara karşı duyarsız kalmaması, çeşitli faaliyetleri bir arada yürütebilme yeteneği ve 
problemlere karşı farklı açılardan yaklaşabilme kabiliyeti (Tezci, 2002) çalışanın verimliliğini arttırmaktadır. Buna 
bağlı olarak hizmetin kalitesi artmakta, rakip işletmelere karşı üstünlük ve sürdürülebilir başarı elde edilmektedir 
(Samen,2008).  

Çalışanların yaratıcılıklarını ve güçlenmelerini etkileyebilecek birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurlardan en 
önemlilerinden bir tanesi de liderliktir. Liderin çalışanı güçlendirmek ve yaratıcılıklarını arttırmak için benimsemiş 
olduğu davranışlar çalışanın performansı (Yılmaz ve Karahan, 2010), iş kolu üzerindeki hakimiyeti (Krog ve 
Govender, 2015), verimliliği (Şenocak, 2015) yaratıcı düşünme eğilimi (Şakar, 2016) ve bağlılığı (Koçak, 2019) 
arttıran birçok unsuru da beraberinde getirmektedir. Bu durumda liderin hangi durumlarda nasıl davranışlar 
sergilemesi gerektiğini iyi analiz edebilmesi ve uygulanabilir yaklaşımlar sergilemesi gerekmektedir (Peretomode, 
2012). Otel işletmeleri için de liderin benimsemiş olduğu davranışlar güçlendirme (Aras, 2013), örgütsel sessizlik 
(Günay ve Köroğlu, 2013), iş tatmini (Ayça, 2016), yaratıcılık (Akoğul, 2018), işten ayrılma niyeti (Güler ve 
Cinnioğu, 2020), adanmışlık (Erkılıç, 2021) gibi işletmeyi temelden sarsacak birçok faktör üzerinde etkilidir. 
Örneğin, üretim odaklı liderlik davranışlarını benimseyen liderlerin, işletmenin amaç ve hedeflerini net bir şekilde 
ifade etmesinin ve bu doğrultuda çalışanlar ile temas halinde olmasının, çalışanın ihtiyaç duyduğu eğitimleri almasını 
sağlamasının bağlılığı arttırdığı söylenebilmektedir. Çalışan odaklı liderlerin ise ikili ilişkilere önem vermesi, çalışan 
üzerindeki destek ve motivasyonu eksik etmemesi, çalışanın fikir ve düşüncelerini önemsemesi çalışanın iş 
performansını arttırmakta, işten ayrılma niyetini ise düşürmektedir (Çekmecelioğlu, 2014). Bu ve buna benzer 

örnekler çoğaltılabilir. Ancak her ne kadar üretim odaklı, çalışan odaklı ve değişim odaklı liderlik davranışları 
örneklerde olduğu gibi pozitif getirilere sahip olsa da lider davranışlarına yönelik literatür incelendiğinde liderlik 
davranışlarının kurum ve kuruluşlara göre farklı etkilere sahip olduğu görülmektedir. Bu durum da otel işletmeleri 
için büyük bir öneme sahip olan lider davranışlarından üretim odaklı, çalışan odaklı ve değişim odaklı liderlik 
davranışlarından hangisinin daha etkin, verimli olabileceği ve benimsenen liderlik davranışının çalışanların 
yaratıcılık ve güçlendirme düzeylerini ne denli etkilediği sorunsalını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle araştırmanın 
temel amacı otel işletmesi çalışanları tarafından algılanan liderlik davranışının bireysel yaratıcılık ve personel 
güçlendirme düzeyi üzerindeki etkisini tespit etmek ve personel güçlendirmenin çalışanların bireysel yaratıcılık 
düzeyleri üzerindeki etkisini saptayabilmektir. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda elde edilen bulguların, literatüre 

ve otel işletmelerinde faaliyetlerini sürdüren liderlerin fikir ve düşüncelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde lider davranışları, bireysel yaratıcılık ve personel güçlendirme ilgili kavramsal çerçeve sunulmuştur. 

2.1. Lider Davranışları 
İnsanların bir arada yaşamaya başladıkları zaman diliminden bu yana liderlik kavramı ve liderlerin benimsemiş 
oldukları davranışlar farklı yorumlamalara tabi tutulmuştur (Acar, 2001). Yapılan bu yorumlar, liderlik davranışlarını 
ya geliştirerek daha ileri seviyelere taşımış ya da eleştirilerin odağı haline getirip, yerini yeni liderlik davranışlarına 
bırakmıştır (Yılmaz, 2014; Karaçetin, 2021). Özellikle insan ilişkilerine dayalı yaklaşımların değişim göstermesi, 
teknolojik gelişmeler ve asla stabil kalmayan rekabet şartları üretim, değişim ve çalışan odaklı liderlik davranışlarının 
ön plana çıkmasında büyük bir öneme sahiptir (Ekvall, 1991; Özdevecioğlu ve Kanıgür, 2009). Bu nedenle 

araştırmada temel liderlik yaklaşım biçimi olan ve birçok liderlik yaklaşımının çıkış noktasında yer alan çalışan, 
üretim ve değişim odaklı liderlik davranışları ele alınmıştır.  

Tengilimoğlu (2005) lider davranışlarını; çalışan odaklı liderlik, üretim odaklı liderlik ve değişim odaklı liderlik 
olmak üzere üç boyut olarak ele almıştır. Çalışan odaklı liderlik yaklaşımı: tamamen insan odaklı bir liderlik 
yaklaşımıdır. Lider, çalışma arkadaşlarıyla birlikte hareket ederek örgüt faaliyetlerini sürdürmektedir (Ekvall ve 
Arvonen 1991). Özdevecioğlu ve Kanıgür (2009) çalışan odaklı liderlik yaklaşımını, ekip arkadaşlarına yönelik 
güvene dayalı, samimi bir ortam sunan, çalışanların toplumsal ve içsel gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı 
olan bir liderlik tarzı olarak ifade etmektedirler. Derue, Nahrgang, Wellman ve Humphrey (2011) de çalışan odaklı 
liderliği, saygı çerçevesi içerisinde samimi bir ortam sunmaya odaklanan ve adaletli bir şekilde görev dağılımı 
yaparak çalışanların kendilerini gerçekleştirebilmeleri için çaba sarf etmelerine yardımcı olan bir liderlik tarzı olarak 
tanımlamaktadırlar. Soydemir, Özdaşlı ve Alparslan (2014) ise çalışan odaklı liderliği çalışanların üzerinde baskı 
kurarak hakimiyet sağlamaya çalışmaktan ziyade çalışanlar ile birlikte hareket eden ve buna bağlı olarak örgüt 
hedeflerini gerçekleştirmeye çalışan liderlik tarzı olarak ifade etmektedirler. Aynı zamanda lider çalışanlarını, başarı 
elde edebilmeleri için desteklemekte, çalışanları görev ve sorumluluk sahibi olmaları için motive etmekte ve 
çalışanların ihtiyaç duydukları zamanlarda yanlarında olarak varlığını hissettirmektedir. Üretim odaklı olan liderlik 
yaklaşımında ise: liderler, insan ilişkilerini ikinci plana alarak, yapılan işin yükümlülüklerini yerine getirme eğilimi 
içerisindedirler (Doğanay ve Şen, 2007). Üretim odaklı liderlik anlayışına sahip liderlerin araştırıldığı çalışmalara 
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bakıldığında Doğanay ve Şen (2007) üretim odaklı liderliği; örgütün hedeflerine ulaşması noktasında yardımda 
bulunan, çalışanların görev ve sorumluklarını planlayan ve bu planlamalar doğrultusunda kendisini ve çalışanlarını 
hazırlayan liderlik tarzı olarak tanımlamaktadırlar. Uzun (2005) da üretim odaklı liderliği, kontrol mekanizmasının 
yoğun olduğu, liderin statüsünün getirdiği güce dayanarak ceza ve ödüllerle çalışanı kontrol altında tutmaya çalıştığı 
bir yaklaşım olduğunu ifade etmektedir. Üretim odaklı liderliğe yönelik başka bir araştırma gerçekleştiren Soydemir, 
Özdaşlı, Alparslan (2014) üretim odaklı liderliği, bütün yetkileri kendisinde toplayarak öne çıkmaya çalışan ve 
belirledikleri faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesini bekleyen bir liderlik tarzı olduğunu 
vurgulamaktadırlar. Özşahin ve Sudak (2015) ise üretim odaklı liderliği; planlamaya, organize etmeye ve 
gözetlemeye yönelik yaklaşımlarla faaliyetlerin belirli bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi olarak 
tanımlamaktadırlar. Lider çalışan performansını ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kalitesini üst düzeyde tutmak 
istemektedir. Son olarak değişim odaklı liderlik yaklaşımına bakıldığında: Taş ve Önder (2010) değişim odaklı 
liderliği, çalışanların olaylara farklı perspektiften bakmaları için tecrübelerini aktarabilen, kendilerini fark 
edebilmeleri için gerekli imkanları tanıyan ve çalışanları daha fazla sorumluluk alabilmeleri için başarabileceklerine 
inandıran bir liderlik yaklaşımı olarak ifade etmektedirler. Buna göre lider, örgüt çalışanlarının yenilikçi yaklaşımlar 
sergilemeleri ve değişimleri daha iyi analiz edebilmeleri için eğitime tabi tutmaktadır. Gerçekleştirilmiş olan başka 
bir çalışmada ise Hargreaves ve Ainscow (2015), değişim odaklı liderliği, küreselleşen dünya şartlarına örgütlerin 
daha hızlı adapte olmaları ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için çalışanları bu eğiten, çalışanların gelişimlerine katkı 
sağlayan, karmaşık ve tek düze olmayan durumları ön görebilmelerine ve analiz edebilmelerine yardımcı olan bir 
yaklaşım tarzı olarak tanımlamaktadırlar. 

2.2. Bireysel Yaratıcılık  
Bireysel yaratıcılık, kişinin farklı düşünme kabiliyeti ile problemleri çözümleyebilmesi, kimsenin fark edemediği 
detayları görebilmesidir (Cengiz, Acuner ve Baki, 2007). Aynı zamanda yaratıcı bireyler, özgün düşüncelere sahip, 
hayalperest, esnek çalışmayı seven ve detaylara önem veren bireylerdir (Çekmecelioğlu ve Eren, 2007). Barker 

(2001), gerçekleştirmiş olduğu araştırmada yaratıcılığı yüksek olan bireylerin özelliklerini şu şekilde ifade 
etmektedir; 

✓ Kendine özgü bir yaklaşıma sahiptir 

✓ Sürekli bir arayış içerisindedirler 

✓ Olaylara farklı perspektiflerden bakarlar 

✓ Bireylerin yaklaşmaya çekindikleri durumlara çekinmeden müdahale ederler 

✓ Gerçekleştirdikleri faaliyetleri tarafsız bir şekilde yorumlarlar 

✓ Harekete geçmek için birilerine ihtiyaç duymazlar 
Genel olarak literatür incelendiğinde de bireysel yaratıcılık seviyeleri yüksek olan bireyler; pratik zekalıdırlar, 
analitik düşünme kabiliyetine sahiptirler, yeteri kadar bilgi sahibi olmasalar bile, sahip oldukları bilgilerle farklı 
yaklaşımlar sergilerler, yenilikçi yaklaşımlara adapte olmakta zorlanmazlar, stabil yaşam tarzını sıkıcı bulurlar. Aynı 
zamanda başkalarının fikir ve düşüncelerini dinler ve önemserler ancak gün sonunda kendilerine doğru gelen 
yaklaşımı sergilerler, problemlere kendilerine has bir şekilde yaklaşır ve çözüme kavuştururlar, karmaşık 
durumlardan rahatsız olmazlar ve herkesin yaklaşmaktan çekindiği olay ve olgular onların dikkatini daha çok 
çekmektedir. Yaratıcı bireyler problemleri irdelemeyi severler, çözüme kavuşturamadıkları durumlarda çözene kadar 
rahatsızlık hissederler (Barron ve Harrington, 1981; Woodman vd.,1983; Yıldırım, 2007; Balay, 2010; Arslantaş, 
2001). 

Turizm işletmeleri hizmete dayalı, çalışan ve personelin iç içe olduğu bir sektör olduğu için, işletmelerin yaratıcılık 
kavramını, sürekli olarak dışarıya yeni bir ürün sunma yaklaşımı olarak algılamalarından ziyade, çalışanlarına 
yaratıcılıklarını sergileyebilmeleri için uygun zemini hazırlayan, yenilikçi yaklaşımları bıkmadan araştıran ve müşteri 
memnuniyetini sağlanabileceği hizmetler olarak algılamaları ve buna yönelik faaliyetler sergilemeleri çalışanların 
yaratıcılıklarının artmasını sağlamaktadır. Bu durum işletmenin rakip işletmelere karşı rekabet edebilme düzeyi 
arttırmaktadır (Arslan, 2019). Buna bağlı olarak yaratıcılık faaliyetlerinin doğru bir şekilde yerine getirilmesi için 
işletmelerin, net kuralların dışına çıkarak örgütün yapısını bozmayacak şekilde esnetilebilir kurallarla hareket 
etmeleri gerekmektedir. Çünkü yaratıcılık doğası gereği, esnek davranılabilen, net kuralların olmadığı, çalışanların 
fikir ve düşüncelerini birbirleri ile tartışabildiği ortamlarda daha rahat bir şekilde sergilenebilmektedir (Eren ve 
Gündüz, 2002). Böylelikle turizm işletmeleri, müşterilerine yeni hizmetler sunmakta zorlanmamakta, müşteri 
beklentilerini karşılayabilmekte ve buna bağlı olarak rakiplerinden önde hareket ederek üstünlük 
sağlayabilmektedirler (Akgül, 2020). 
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2.3. Personel Güçlendirme 

Hizmetin ve insan faktörünün ön planda olduğu otel işletmelerinde müşteri memnuniyetinin sağlanması, hizmetin 
sunuluş şekli, pazarlama, kar elde etme, rekabet edebilme gibi birçok unsur örgütün sürdürülebilir başarı elde 
edebilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Örgütün bütün bu faaliyetleri gerçekleştirebilmesi personelinin güçlü 
olması ile doğru orantılı olmaktadır (Yılmaz ve Eroğluer, 2018). Bu bağlamda personel güçlendirmeye yönelik 
gerçekleştirilmiş çalışmalara bakıldığında turizm işletmeleri için çok büyük bir öneme sahip ve örgütün seyrini 
tamamen değiştirecek olan örgütsel bağlılık, iş memnuniyeti (Mete, Zincirkıran, Yalçınsoy ve Pekcan, 2015), iş 
tatmini (Özer, Ergün ve Okatan, 2015), iş doyumu (Özdemir, 2016), iş performansı (Özer ve Özdoğan, 2019), 
yaratıcılık (Akgül, 2020), hizmet kalitesi ve örgütsel destek (İştin ve Taner, 2021) gibi birçok faktörün personel 
güçlendirme ile arttığı tespit edilmiştir. Aynı şekilde turizm işletmeleri için yine çok önemli olan tükenmişlik (Aslan, 
2010), personel devir hızı (Chalkiti ve Sigala, 2010) ve işten ayrılma niyeti (Yılmaz ve Eroğluer, 2018) gibi birçok 
negatif faktörün de düşürüldüğü tespit edilmiştir.  

Daha geniş bir perspektiften bakılacak olursa, turizm işletmelerinde sunulan hizmet, çalışanlarla yakın temas halinde 
gerçekleştirildiği için personelin güçlendirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, örgütlerin rekabet ederken ön 
plana çıkabilmesi için personel güçlendirme büyük bir getiriye sahiptir (Kara ve Çavuş, 2014). Başka bir ifade ile 
personelin güçlendirilmiş olması verimliliğini ve buna bağlı olarak kaliteli hizmet anlayışını da beraberinde 
getirmektedir. Kaliteli hizmet vermeyi başaran örgütler, müşteri memnuniyetini ve müşterilerin tercih sebebi olarak 
örgüte yönelimlerini arttırarak, örgütün finansal olarak artışa geçmesini sağlamaktadırlar. Aynı zamanda personel 
güçlendirmeye yönelik faaliyetler sergileyen örgütlerde personel daha ılımlı, sevecen, samimi davranışlar 
sergileyeceği için müşteri ile ilişkileri daha pozitif olmaktadır (Tarlan ve Tütüncü, 2001). 
Turizm işletmelerinde çalışanların, olası her türlü müşteri problemlerine karşı hazırlıklı olması da personelin 

güçlendirilmiş olması ile doğru orantılıdır. Çünkü personel her koşula hazırlıklı olabilecek bir şekilde eğitildiği için 
problemlerle daha kolay bir şekilde başa çıkabilmektedir. Bu durum sorunların büyümeden hızlı bir şekilde 
çözülmesine neden olmaktadır (Baş, 2004). Aynı zamanda güçlendirilmiş personeller gerçekleştirdikleri faaliyetlere 
hâkim oldukları için stres yaşamadan faaliyetlerini sürdürmektedirler (Vurmaz, 2016). Bu bağlamda genel olarak 
bakıldığında personel güçlendirmeye yönelik yaklaşım sergileyen turizm işletmelerinde örgüt yöneticileri, örgüt 
adına hedefler belirlemeli ve bu hedeflere çalışanları ile birlikte ulaşabilecekleri, etik kurallar dahilinde 

yetkilendirmelerin yapıldığı bir yaklaşım sergilemelidirler. Aynı zamanda işletmelerin çalışanın daha geniş kapsamlı 
düşünebilmesine yardımcı olacak ekipmanların sağlandığı, performans ve verimliliğinin arttırıldığı, yerinde ve etkili 
kararların alınabileceği bir yol izlemesi gerekmektedir (Zencir, 2004). Bu yaklaşım tarzı örgütlerin rekabet avantajı 
ve sürdürülebilir başarı elde edebilmeleri noktasında önem arz etmektedir.  
Sürgevil, Tolay ve Topoyan (2013) personel güçlendirmeyi anlam, yetkinlik, özerklik ve etki olmak üzere dört boyut 
olarak ele almışlardır. Anlam; Çalışanların ulaşmak istedikleri başarıların ve ellerinde bulunan imkanların, örgütün 
benimsemiş olduğu misyon ile olan uyumu olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifade ile çalışanın faaliyetlerini 

gerçekleştirdiği iş kolu ile kendini bir bütün haline getirebilmesidir (Thomas ve Velthouse, 1990). Çalışanların 
işlerini anlama düzeyleri, benimsemiş oldukları değer yargıları, davranışları ve düşünceleri ile doğru orantılı 
olmaktadır. Yetkinlik ise; Çalışanların, faaliyetlerini profesyonel bir şekilde yerine getirebilmesi, iş kolu üzerinde 
etkin olduğunu düşünmesi ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin güvenle arkasında durma yeteneğidir (Gist, 1987). 
Robertson, Gibbons, Baron, Maclver ve Nyfield (1999) ise yetkinliği, çalışanların olay ve olguları kısa sürede 
çözümleyebilmesi, problemlerle karşılaştığında dışarıdan bir yönlendirme gerektirmeksizin anında müdahale 
edebilmesi, gerçekleşen faaliyetlere karşı duyarsız kalmayıp, öncülük edebilmesi olarak ifade etmektedirler. Bir diğer 
boyut olan özerklik de; çalışanın kendi başına karar verebilecek ve kararlarını dinlettirebilecek kadar 
uzmanlaşmasıdır. Çalışan gerçekleştirdiği iş üzerinde hakimiyete sahiptir. Bu nedenle gerçekleştirdiği iş kolu 
üzerinde karar verme, aldığı kararları yerine getirme, sürdürülebilir faaliyetler sergileme eğilimi göstermektedir 
(Spreitzer, 1995). Çalışan iş kolundaki uzmanlığını örgüte kanıtladığı için kısa vadeli yetkilerden ziyade uzun vadeli 
yetkilere sahiptir. Çünkü çalışanın faaliyetlerini sürdürürken benimsediği özgün yaklaşım, işin çalışana ait olduğunu 
göstermektedir (Öztuna, 2010). Son boyut olan etkinin tanımına bakıldığında ise; çalışanın gerçekleştirdiği 
faaliyetlerin örgüt içerisinde yer edinebilme durumu olarak tanımlandığı görülmektedir. Başka bir ifade ile çalışan 
faaliyetlerinin, örgütün bütün yapısında ne denli benimsendiğidir (Spreitzer, 1995). Literatür incelendiğinde çalışan 
odaklı, üretim odaklı ve değişim odaklı liderlik davranışının bireysel yaratıcılık (Zhang ve Bartol, 2010; Mathisen, 
Einarsen ve Mykletun, 2012; Şakar,2016; Moghimi, 2016) ve personel güçlendirme (Tandoğan, 2002; Sarıaltın ve 
Yılmazer, 2007; Krog ve Govender; 2015; Choi, Goh, Adam ve Tan, 2016) arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik 
birçok çalışmanın olduğu görünmektedir. Bu araştırmaların sonuçları incelendiğinde üç temel liderlik davranışının 
da bireysel yaratıcılık ve personel güçlendirme üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Aynı zamanda personel güçlendirmenin yaratıcılık üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik çalışma sonuçlarına 
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bakıldığında (Öğüt, Aygen ve Demirsel, 2007; Webster, 2006; Sun, Zhang, Qi ve Chen, 2012) personel 

güçlendirmenin bireysel yaratıcılık üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Elde edilen 

bulgular neticesinde lider davranışının bireysel yaratıcılık ve personel güçlendirme düzeyleri üzerindeki etkisini 
araştırmaya yönelik oluşturulan hipotezler ve ilişkisel model şu şekildedir: 
 

 H1  

 

 H2  

 H3  H7  

 H4 

 H5 

H6 

 

H1: Çalışan odaklı liderlik (ÇOL) davranışının çalışanların bireysel yaratıcılık (BY) düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi 
vardır. 
H2: Üretim odaklı liderlik (ÜOL) davranışının çalışanların bireysel yaratıcılık düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi 
vardır. 
H3: Değişim odaklı liderlik (DOL) davranışının çalışanların bireysel yaratıcılık düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi 
vardır. 
H4: Çalışan odaklı liderlik davranışının çalışanların personel güçlendirme (PG) düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi 
vardır. 

H5: Üretim odaklı liderlik davranışının çalışanların personel güçlendirme düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H6: Değişim odaklı liderlik davranışının çalışanların personel güçlendirme düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H7: Çalışanların personel güçlendirme düzeylerinin bireysel yaratıcılık düzeyleri üzerinde anlamalı bir etkisi vardır. 

3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın amacı ve önemi açıklanmış olup, araştırmada kullanılan veri toplama aracına, araştırmanın 
evren ve örneklemine dair bilgilere yer verilmiştir.  

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Teknolojik ve çevresel faktörlerin sürekli olarak yenilenmesi ve bu yenilikler doğrultusunda gelişim ve değişim 
göstermesi özellikle emek yoğun bir sektör olan otel işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmelerinde güçlük 
yaşayabilmelerine neden olmaktadır. Otel işletmelerinin sözü edilen bu değişim ve gelişimle başa çıkabilmeleri 
çalışanların bireysel yaratıcılık (Yılmaz ve Karahan, 2010) ve personel güçlendirme (Yüksel ve Erkutlu, 2003) 
düzeyleri ile doğru orantılı olmaktadır. Çünkü otel işletmeleri çalışanlarının bireysel yaratıcılıklarının yüksek olması 
çalışanların işini mükemmel yapma güdüsünü tetiklemekte ve buna bağlı olarak çalışan performansını arttırarak 
örgütün verimliliğinde artışa neden olmaktadır. Aynı zamanda bireysel yaratıcılık bireyin örgüt içindeki problemlere 
karşı yaklaşımında ve bu problemleri kendine özgü bir şekilde çözüme kavuşturmasında kilit bir rol üstlenmektedir 

(Proctor, Tan ve Fuse, 2004). Çünkü problemler bireylerin yaratıcı fikirleri ve pratik zekasıyla daha iyi gözlemlenip 
daha kolay bir şekilde çözüme kavuşmaktadır (Zhou, Hirst ve Shipton, 2012). Başka bir ifade ile yaratıcı olan bireyler 
olaylara karşı stratejik yaklaşımlar sergileyecekleri için karmaşık durumları daha iyi analiz edebilmekte ve bu durumu 

örgüt için avantaj haline getirip rakip işletmelere karşı rekabet üstünlüğü elde etmektedirler (Martinaityte ve 
Sacramento, 2013). Bu bağlamda yaratıcılığı desteklenen bireyler, örgütün rakip işletmelere kıyasla, farklı hareket 
ederek örgütün ön plana çıkmasında, yeniliğe açık olmasında ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır (Janssen ve Giebels, 2013; Kanbur ve Özyer, 2016). Aynı şekilde çalışanın kendini güçlü 
hissetmesi de, örgütün misyon ve vizyonu doğrultusunda hareket ederken daha istekli davranmasına, örgüt içi 
faaliyetleri gerçekleştirirken bilgisine güvenerek ve sürekli olarak daha ileriye gidebilme güdüsüyle hareket etmesine 
neden olmaktadır (Gürbüz, Kumkale ve Oğuzhan, 2013). Buna bağlı olarak personelin güçlenmesi için gerekli zemini 
hazırlayan örgütlerde çalışanların inisiyatif almaktan çekinmedikleri, kendi başına örgüt yararına olabilecek kararlar 

ÇOL 

ÜOL 

DOL PG 

BY 

mailto:journalofsocial.com


 
Refereed & Index & Open Access Journal journalofsocial.com 2022 

 

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences 2022  8 (56) SEPTEMBER 
 

1091 

alabildikleri ve işlerini kendileri için anlamlı hale getirebildikleri söylenebilir (Çavuş ve Demir, 2010; Sürgevil, Tolay 
ve Topoyan, 2013). Ayrıca personeline önem veren, personeli güçlensin diye terfi etme, ödüllendirme, sorumluluk 
vermekten kaçınmama gibi belirli stratejiler uygulayan örgütlerde çalışan işini daha fazla benimsemekte ve müşteri 
istek ve ihtiyaçlarını daha iyi analiz etmektedirler (Nzuve ve Bakari 2012; Armache, 2013). Bu nedenle bireysel 
yaratıcılık (Muchsinati ve Hawidi, 2020) ve personel güçlendirme (Ayupp ve Chung, 2010) otel işletmeleri için 
önemli kavramlardır.  
Otel işletmeleri için önemli unsurlar olan bireysel yaratıcılık ve personel güçlendirmenin etkilendiği birçok faktör 
bulunmaktadır. Bu faktörlerden en önemlisi ise örgütün işleyişinde bütün dengeleri değiştirebilen otel işletmeleri 
yöneticilerinin benimsemiş oldukları liderlik tarzıdır. Çünkü liderin sergilemiş olduğu davranışlar çalışan faaliyetleri 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çalışanını güçlenmesi için destekleyen, yaratıcı olması için teşvik eden ve 
çalışanının ihtiyaç duyduğu güveni sağlayabilen liderler çalışan performansı (Dawson, Messe ve Philips, 1972), örgüt 
verimliliği (Karaman, 2014) ve çalışanın örgüte bağlılığı (Doğanay ve Şen, 2007) gibi örgüt için önemli olan 
faktörleri arttırarak pozitif geri dönüşler alınmasını sağlarlarken, aynı zamanda da yanlış stratejik yaklaşımlar 
sergileyen liderler de örgütsel sessizlik (Bildik, 2009), işten ayrılma niyeti (Öztunç, 2019) gibi negatif geri dönüşler 
alınmasına neden olabilmektedirler. Bu bağlamda tezin amacı algılanan liderlik tarzının bireysel yaratıcılık ve 
personel güçlendirme düzeyleri üzerinde ne denli bir etkiye sahip olduğunun belirlenmesidir. Yapılacak çalışma 
sonucunda elde edilecek bulgular ile otel işletmeleri yöneticilerinin benimsemiş oldukları liderlik tarzının önemini 
vurgulayarak, bireysel yaratıcılık ve personel güçlendirme üzerindeki etkisini gösterecek olması açısından önemlidir. 
Aynı zamanda literatür incelendiğinde liderlik tarzı, bireysel yaratıcılık ve personel güçlendirme üzerine 
gerçekleştirilmiş çalışmalar (Çavuş, 2006; Yılmaz ve Karahan, 2010; Aras, 2013) sınırlı olmakla birlikte, 

değişkenlerin genel olarak ayrı değişkenlerle ele alınmış olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle otel işletmeleri için 
önemli olan bu faktörlerin bir arada ele alınmış olmasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca 
araştırmanın sonuçları ve bu sonuçlar doğrultusunda sunulacak önerilerin literatüre ve işletme yöneticilerine katkı 
sağlaması amaçlanmaktadır. 

3.2. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 
Araştırmada veri toplama aracı olarak nicel araştırma yöntemi olan anket tekniğinden yararlanılmıştır. Üç bölümden 
oluşan anketin ilk bölümünde demografik ifadelere yer verilmiştir. İkinci bölümünde, lider davranışları ölçeğine, 
üçüncü bölümde ise bireysel yaratıcılık ölçeğine ve psikolojik personel güçlendirme ölçeğine yer verilmiştir. Ankette 
yer alan bütün ifadeler katılımcıların seçim yapabileceği kapalı uçlu ifadelerden oluşmaktadır. Aynı zamanda anket 
formunda yer alan katılımcıların lider davranış algılarını ölçmek için kullanılan, ikinci bölümdeki ifadeler; hiçbir 
zaman, nadiren, ara sıra, sıklıkla ve her zaman olmak üzere 5’li Likert ölçeğine derecelendirilmiş olup, üçüncü 
bölümde yer alan katılımcıların bireysel yaratıcılık ve personel güçlendirme algılarına dayalı ifadeler ise; kesinlikle 

katılmıyorum, katılmıyorum, kısmen katılıyorum, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum olmak üzere 5’li Likert 
ölçeğine göre derecelendirilmiştir. Araştırmada kullanılan anket için İskenderun Teknik Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma ve Yayın Etiği kurulundan 20/01/2022 tarihli, 43594 sayılı yazı ile etik kurul onayı alınmıştır.  
Liderlik Davranış Ölçeği; Ekvall ve Arvonen (1991) tarafından geliştirilip, Tengilimoğlu (2005) tarafından Türkçeye 
uyarlanan, geçerliliği ve güvenirliliği birçok çalışmada sağlanmış olan (Ağca ve Döven 2016; Demirağ ve Çelik, 
2019; Turan ve Cinnioğlu, 2020) lider davranış ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 3 boyut ve 36 ifadeden oluşmaktadır. İlk 
boyut çalışan odaklı liderliği (1- 14), İkinci boyut üretim odaklı liderliği (15- 26), üçüncü boyut ise değişim odaklı 
liderliği (27-36) ölçmeye yöneliktir. Ölçekte yer alan ifadelerden bazıları şunlardır; Karar alırken riske girmekten 
kaçınmaz, yeni fikirleri tartışmaktan hoşlanır, büyümeyi teşvik eder, çalışma gereksinimlerini anlaşılır bir şekilde 
tanımlar ve ifade eder. 
Bireysel Yaratıcılık Ölçeği; Balay (2010) tarafından geliştirilen, geçerliliği ve güvenilirliği birçok çalışmada 
sağlanmış olan (Yahşi ve Özbek, 2014; Say, 2015; Ballı ve Önder, 2019) örgütsel yaratıcılık ölçeğinin bireysel 
yaratıcılık boyutu kullanılmıştır. Bireysel yaratıcılık boyutu 17 ifadeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan ifadelerden 
bazıları şunlardır; Her seferinde yeni bilgi ve becerileri kullanmaya çalışırım, olay ve olgular arasındaki farklı ilişki 
noktalarını görür ve değerlendiririm, yeni yöntemlerin işe koşulması için değişime açık bir tutum takınırım. 
Personel Güçlendirme Ölçeği; Spreitzer (1995) tarafından geliştirilen Sürgevil, Tolay ve Topoyan (2013) tarafından 
Türkçeye uyarlanan, geçerliliği ve güvenirliliği birçok çalışmada sağlanmış olan (Develi, Çavuş ve Öz, 2018; Uygur 
ve Arabacı, 2019; Yılmaz, 2019) psikolojik personel güçlendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, anlam (1-3), yetkinlik 

(4-6), özerklik (7-9), etki (10-12) olmak üzere 4 boyut 12 ifadeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan ifadelerden bazıları 
şunlardır; İşimle ilgili yaptığım faaliyetlerin benim için özel bir anlamı vardır, bölümümdeki olaylar üzerinde 
kontrolüm oldukça fazladır, işimi yapmak için gerekli kapasite açısından kendime güvenim vardır. 
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3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
Araştırma evreni Antalya ilinde bulunan beş yıldızlı otel işletmeleridir. Araştırmanın örneklemini ise bölgede yer 
alan beş yıldızlı 391 otel işletmesi çalışanları oluşturmaktadır.  Araştırmada Antalya ilinin evren olarak seçilme 
nedeni, ülkemizde turizm bölgesi olarak önemli bir konumda olması ve bölgede yeterli sayıda otel işletmelerinin 
bulunmasıdır. Bununla birlikte bölgede yer alan otellerin belli bir sistem dahilinde yürütülen kurumsal bir yapıya 
sahip olmaları da Antalya ilinin evren olarak seçilme sebepleri arasındadır. Antalya ilinde 2021 tarihi itibariyle 

Turizm ve Kültür Bakanlığı verilerine göre turizm işletme belgeli toplam 219 beş yıldızlı otel varlığını 
sürdürmektedir (Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021). Araştırmada mesafe, maliyet ve zaman gibi 
faktörlerin kısıtlı olması nedeniyle evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle belirlenen evren 
üzerinden örneklem alma yolu tercih edilmiştir. Antalya ilinde bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde yaklaşık 628 
bin yatak bulunmaktadır (AKTOB, 2020). Beş yıldızlı otel işletmelerinde 3,08 yatak başına 1 personel düşmektedir 
(TUROFED, 2010). Bu bağlamda Antalya ilinde bulunan beş yıldızlı otellerde çalışan sayısı ortalama 203,896 
kişidir. Evren sayısının sınırsız evren olarak kabul edilmesinden dolayı (N> 10.000) örneklem büyüklüğü 384 kişi 
olarak belirlenmiştir (Ural ve Kılıç, 2013). Kişi sayısının tam olarak bilinmemesinden dolayı kişilerin 
belirlenmesinde tesadüfi olmayan örneklem yönteminden kolayda örneklem yöntemi kullanılacaktır. Anketin bir 
kısmı online, bir kısmı da yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Nisan 2022- Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş 
anket çalışmasından online olarak 125 anket, yüz yüze olarak 266 anket toplanıp, değerlendirilmeye alınmıştır.  

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma kapsamında yer alan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarına ve 

gerçekleştirilmiş olan faktör analizleri sonrası elde edinilen bulgulara yer verilmiştir. Araştırma kapsamında elde 
edilen verilerin analizleri için sosyal bilimlerde kullanılan istatistiksel paket programlarından faydalanılmıştır.  

4.1. Lider Davranışları Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu 

Araştırmada kullanılan lider davranışları ölçeğinin, ölçek yapısını doğrulamak için ve ölçeğin orijinal boyutlarının, 
çalışmada da yapı geçerliliğinin sağlanıp sağlanmadığını tespit etmeye yönelik doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 
yapılmıştır. 
Doğrulayıcı faktör analizine (DFA) geçilmeden önce liderlik davranışları ölçeğinin faktör analizi için uygun olup 
olmadığını tespit edebilmek için Örneklem Büyüklüğü Yeterlilik Ölçümü (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Barlett Küresellik 
Testi değerlerine bakılmıştır. Genel olarak KMO değerinin 0,60’ tan büyük olması gerekmektedir. Aynı zamanda 
Barlett küresellik test değerlerinin de anlamlı (p< 0,05) olması beklenmektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014: 396). 
Bu bilgiler doğrultusunda lider davranışları ölçeğinin KMO değerinin ,959 olması ve Barlett küresellik testinin 
anlamlı düzeyde (p < 0,01) bulunması sonucunda faktör analizinin yapılabileceğini söylemek mümkündür. 
Doğrulayıcı Faktör analizi yapılırken, AMOS istatistik programının önerileri doğrultusunda uyum iyiliği değerlerini 
yükseltmek için hata terimler arasında kovaryanslar çizilmiştir (e9 ile e10; e34 ile e35 ve e15 ile e16). Şekil 4.1. 

incelendiğinde iyileştirmeler sonrası yapılan birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi neticesinde modelin uyum iyiliği 
değerlerinin (χ2(CMIN)= 1516,736 df=590; χ2(CMIN)/df= 2,571, p=,000; GFI=0,877; CFI= 0,968; TLI= 0,928; 
IFI= 0,921; RMSEA= 0,063) kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür (Meydan ve Şeşen, 2015:23). 
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Şekil 4.1. Lider Davranışları Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Modeli 

Genellikle faktör analizinde değişkenlerin her faktör üzerindeki ağırlığını ifade eden faktör yük kabul düzeyinin 
0,30’dan büyük olması gerekmektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık 2014: 396). Şekil 4.1. de bulunan beta değerlerine 
bakıldığında çalışan odaklı, üretim odaklı ve değişim odaklı liderlik davranışındaki ifadelerin beta değerlerinin 0,30 
dan büyük olduğu görülmektedir. Aynı zamanda değişkenler arası ilişkiye yönelik kovaryans sonuçlarına 
bakıldığında çalışan odaklı ve değişim odaklı liderlik (,860), üretim odaklı ve çalışan odaklı liderlik (,926) ve üretim 
odaklı ve değişim odaklı liderlik (,910) arasındaki ilişkilerin yüksek olduğu tespit edilmiştir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 
2014: 396). Faktör analizi sonrası gerçekleştirilen, toplamda üç boyut, otuz altı ifadeden oluşan lider davranışları 
ölçeğinin Cronbach’s alfa değeri 0,965,  çalışan odaklı liderlik davranışının 0,916, üretim odaklı liderlik davranışının 

0,918 ve değişim odaklı liderlik davranışının 0,904 bulunmuştur. Bulunan Cronbach’s Alfa değerlerinin 0,60 ve üzeri 
olması ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ifade etmektedir (Büyüköztürk, 2020: 100). 

4.2. Bireysel Yaratıcılık Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu 

Bireysel yaratıcılık ölçeğinin KMO değerinin ,875 olması ve Barlett küresellik testinin anlamlı düzeyde (p < 0,01) 

bulunması sonucunda faktör analizinin yapılabileceğini söylemek mümkündür. AMOS istatistik programının 
önerileri doğrultusunda uyum iyiliği değerlerini yükseltmek için hata terimler arasında kovaryanslar çizilmiştir (e14 
ile e15; e10 ile e11; e3 ile e4 ve ve e5 ile e6). Şekil 4.2. incelendiğinde iyileştirmeler sonrası yapılan birinci düzey 
doğrulayıcı faktör analizi neticesinde modelin uyum iyiliği değerlerinin (χ2(CMIN)= 275,654 df=86; χ2(CMIN)/df= 
3,205, p=,000; GFI=0,914; CFI= 0,957; TLI= 0,921; IFI= 0,905; RMSEA= 0,075) kabul edilebilir düzeyde olduğu 
görülmüştür (Meydan ve Şeşen, 2015: 23). 
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Şekil 4.2. Bireysel Yaratıcılık Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Modeli 

Şekil 4.2. de bulunan beta değerlerine bakıldığında bireysel yaratıcılık ölçeğine yönelik ifadelerin beta değerlerinin 
0,30 dan büyük olduğu görülmektedir. Ancak faktör analizi sonrasında “BY1” ifadesinin faktör yükü ,30’dan küçük 
olduğu için analizden çıkarılmıştır (Büyüköztürk, 2002: 474). Faktör analizi sonrası gerçekleştirilen, tek boyut, on 

beş ifadeden oluşan bireysel yaratıcılık ölçeğinin Cronbach’s alfa değeri 0,871 bulunmuştur. Cronbach’s alfa 
değerlerine bakıldığında ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu tespit edilmiştir. 

4.3. Personel Güçlendirme Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu 

Personel güçlendirme ölçeğinin KMO değerinin ,884 olması ve Barlett küresellik testinin anlamlı düzeyde (p < 0,01) 

bulunması sonucunda faktör analizinin yapılabileceğini söylemek mümkündür. 
AMOS istatistik programının önerileri doğrultusunda uyum iyiliği değerlerini yükseltmek için hata terimler arasında 
kovaryanslar çizilmiştir (e9 ile e10; e34 ile e35 ve e15 ile e16). Şekil 4.3. incelendiğinde iyileştirmeler sonrası yapılan 
birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi neticesinde modelin uyum iyiliği değerlerinin (χ2(CMIN)= 189,976 df=50; 
χ2(CMIN)/df= 3,800, p=,000; GFI=0,925; CFI= 0,951; TLI= 0,902; IFI= 0,926; RMSEA= 0,085) kabul edilebilir 

düzeyde olduğu görülmüştür (Meydan ve Şeşen, 2015: 23). 

 
Şekil 4.3. Personel Güçlendirme Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Modeli 

Şekil 4.3.’te bulunan beta değerlerine bakıldığında personel güçlendirme ölçeğine yönelik ifadelerin beta değerlerinin 
0,30 dan büyük olduğu görünmektedir. Aynı zamanda değişkenler arası ilişkiye yönelik kovaryans sonuçlarına 
bakıldığında Cronbach’s alfa anlam boyutunda 0,727,yetenek boyutunda; 0,825, özerklik boyutunda; 0,877 ve etki 
boyutunda; 0,827 bulunmuştur. Bulunan değerlere bakıldığında tüm değerlerin yüksek düzeyde olduğu tespit 
edilmiştir. 
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Faktör analizi sonrası gerçekleştirilen dört boyut, on iki ifadeden oluşan personel güçlendirme ölçeğinin Cronbach’s 
alfa değeri 0,882, anlam boyutunun 0,807, yetenek boyutunun 0,738, özerklik boyutunun alfa değeri 0,741 ve etki 
boyutunun alfa değeri 0,803 bulunmuştur. Elde edilen değerlere bakıldığında ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir 
olduğu görülmektedir. 

4.4. Liderlik Davranışları ve Bireysel Yaratıcılık Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

Otel işletmesi çalışanlarının liderlik algıları ile yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek amacıyla 
korelasyon analizi yapılmış. Yapılan analiz sonuçları Tablo 4.1.’de verilmiştir. 

Korelasyon analizinde Pearson Correlation katsayısına göre genel olarak “r”, (0,1-0,3) aralığında ise ilişkinin zayıf, 
(0,3-0,5) aralığında ise ilişkinin orta, (0,5-0,8) aralığında ise ilişkinin güçlü, 0,8 ve üzeri ise ilişkinin çok güçlü olduğu 
belirtilmektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013: 260). Bu bağlamda gerçekleştirilen değişkenler arası korelasyon 
değeri, değişkenlerin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4.1.’de yer almaktadır.  
Tablo 4.1. Liderlik Davranışları ve Bireysel Yaratıcılık Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi 

Değişkenler                        1              2                3               4                              

1-Çalışan Odaklı                 1 

2-Üretim  Odaklı                ,848**      1 

3-Değişim Odaklı               ,785**      ,827**     1 

4-Bireysel Yaratıcılık         ,445**      ,448**      ,428**     1 

**.p< .001 değerinde anlamlı. 

Tablo 4.1. incelendiğinde çalışan odaklı, üretim odaklı ve değişim odaklı liderlik ve bireysel yaratıcılık arasında 
pozitif yönde ve anlamlı (p< .001) bir ilişki olduğu söylenebilmektedir. Lider davranışlarının alt boyutları olan çalışan 
odaklı, üretim odaklı ve değişim odaklı liderlik davranışlarının bireysel yaratıcılık ile arasındaki ilişki değerlerine 
bakıldığında, bireysel yaratıcılık ve çalışan odaklı liderlik (r: ,445), üretim odaklı liderlik (r: ,448), değişim odaklı 
liderlik (r: ,428) arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı (p< .001) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışan odaklı liderlik davranışının bireysel yaratıcılık üzerindeki etkisini belirleyebilmek için basit doğrusal 
regresyon analizi yapılmıştır ve elde edilen bulgular doğrultusunda Tablo 4.2. incelendiğinde kurulan modelin 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir (F=96,306; p< 0,01).  Aynı zamanda çalışan odaklı liderlik davranışının yaratıcılık 
üzerindeki değişimin % 19’unu açıkladığı ve çalışan odaklı liderlik davranışındaki bir birimlik artışın yaratıcılık 
üzerinde 0,44 ‘lük bir artış sağlayacağı tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile otel işletmesi yöneticilerinin çalışan odaklı 
liderlik davranışı sergilemeleri çalışanların yaratıcılık düzeylerinde artış sağlayacaktır.  
Durbin-Watson değişkenler arasında hata terimlerinin ardışık bağımlılık gösterip göstermediğini (otokorelasyonu) 

test etmek amacı ile kullanılmaktadır. Durbin-Watson değerlerinin 1,5 ve 2,5 aralığında olması beklenilen bir 
yaklaşımdır (Kalaycı, 2010: 264). Bu bağlamda gerçekleştirilen analiz sonuçlarına bakıldığında Durbin-Watson 

değerinin 1,945 olması değişkenler arası otokorelasyon probleminin olmadığını göstermektedir. 
Tablo 4.2. Çalışan Odaklı Liderlik Davranışının Bireysel Yaratıcılık Düzeyi Etkisine Yönelik Basit Doğrusal Regresyon Analizi  

Bağımsız Değişkenler R2 Düz. R2 B Sabit F T ANOVA P 

Çalışan Odaklı Liderlik ,198 ,196 ,445 1,188 96,306 9,814 ,000 ,000 

Bağımlı değişken: Bireysel Yaratıcılık                   DW: 1,945 

Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre H1 hipotezi ile ilgili şu sonuca ulaşılmıştır:  

H1: Çalışan odaklı liderlik davranışının çalışanların bireysel yaratıcılık düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır 
hipotezi desteklenmiştir (p< 0,01). 

Üretim odaklı liderlik davranışının bireysel yaratıcılık üzerindeki etkisini belirleyebilmek için basit doğrusal 
regresyon analizi yapılmıştır ve elde edilen bulgulara Tablo 4.3.’ te yer verilmiştir. Tablo 4.3. incelendiğinde kurulan 

modelin anlamlı olduğunu söyleyebilmek mümkündür (F=97,637; p< 0,01).  Aynı zamanda üretim odaklı liderlik 
davranışının yaratıcılık üzerindeki değişimin % 19’unu açıkladığı ve üretim odaklı liderlik davranışındaki bir birimlik 
artışın yaratıcılık üzerinde 0,44 ‘lük bir artış sağlayacağı tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile otel işletmesi 
yöneticilerinin üretim odaklı liderlik davranışı sergilemeleri çalışanların yaratıcılık düzeylerinde artış sağlayacaktır. 
Ayrıca Durbin-Watson değerine bakıldığında, değerin 2,043 olması değişkenler arası otokorelasyon probleminin 
olmadığını göstermektedir. 
Tablo 4.3. Üretim Odaklı Liderlik Davranışının Bireysel Yaratıcılık Düzeyi Etkisine Yönelik Basit Doğrusal Regresyon Analizi  

Bağımsız Değişkenler R2 Düz. R2 B Sabit F T ANOVA P 

Üretim Odaklı Liderlik ,201 ,199 ,448 1,300 97,637 9,881 ,000 ,000 

Bağımlı değişken: Bireysel Yaratıcılık                   DW: 2,043 

Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre H2 hipotezi ile ilgili şu sonuca ulaşılmıştır:  
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H2: Üretim odaklı liderlik davranışının çalışanların bireysel yaratıcılık düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır 
hipotezi desteklenmiştir (p< 0,01). 

Değişim odaklı liderlik davranışının bireysel yaratıcılık üzerindeki etkisini belirleyebilmek için basit doğrusal 
regresyon analizi yapılmıştır ve elde edilen bulgulara Tablo 4.4.’ te yer verilmiştir. Tablo 4.4.’ te yer alan değerlere 
bakıldığında oluşturulan modelin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (F=87,047; p< 0,01). Aynı zamanda değişim odaklı 
liderlik davranışının yaratıcılık üzerindeki değişimin % 18’ ini açıkladığı ve değişim odaklı liderlik davranışındaki 

bir birimlik artışın yaratıcılık üzerinde 0,42 ‘lik bir artış sağlayacağı tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile otel işletmesi 

yöneticilerinin değişim odaklı liderlik davranışı sergilemeleri çalışanların yaratıcılık düzeylerinde artış sağlayacaktır. 
Ayrıca Durbin-Watson değerine bakıldığında, değerin 1,984 olması değişkenler arası otokorelasyon probleminin 
olmadığını göstermektedir. 
Tablo 4.4. Değişim Odaklı Liderlik Davranışının Bireysel Yaratıcılık Düzeyi Etkisine Yönelik Basit Doğrusal Regresyon Analizi  

Bağımsız Değişkenler R2 Düz. R2 B Sabit F T ANOVA P 

Değişim Odaklı Liderlik ,183 ,181 ,428 1,363 87,047 9,330 ,000 ,000 

Bağımlı değişken: Bireysel Yaratıcılık                   DW: 1,984 

Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre H3 hipotezi ile ilgili şu sonuca ulaşılmıştır:  
H3: Değişim odaklı liderlik davranışının çalışanların bireysel yaratıcılık düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır 
hipotezi desteklenmiştir (p< 0,01). 

4.5. Lider Davranışları ve Personel Güçlendirme Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

Otel işletmesi çalışanlarının liderlik algıları ile personel güçlendirme düzeyleri arasındaki ilişkinin yönünü 
belirleyebilmek için korelasyon analizi yapılmış. Gerçekleştirilen analiz sonuçları Tablo 4.5.’de yer almaktadır.  
Tablo 4.5. Liderlik Davranışları ve Personel Güçlendirme Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi 

Değişkenler                        1              2                3               4                              

1-Çalışan Odaklı                 1 

2-Üretim Odaklı                ,848**      1 

3-Değişim Odaklı               ,785**      ,827**     1 

4-Personel Güçlendirme     ,424**      ,399**      ,407**     1 

**.p< .001 değerinde anlamlı. 

Tablo 4.5. incelendiğinde, çalışan odaklı, üretim odaklı, değişim odaklı liderlik ve güçlendirme arasında pozitif yönde 
ve anlamlı (p< .001) bir ilişki olduğu söylenebilmektedir. Lider davranışlarının alt boyutları olan çalışan odaklı, 
üretim odaklı ve değişim odaklı liderlik davranışlarının personel güçlendirme ile arasındaki ilişki değerlerine 
bakıldığında, personel güçlendirme ve çalışan odaklı liderlik (r: ,424), üretim odaklı liderlik (r: ,399), değişim odaklı 
liderlik (r: ,407) arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı (p< .001) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Çalışan odaklı liderlik davranışının personel güçlendirme üzerindeki etkisini belirleyebilmek için basit doğrusal 
regresyon analizi yapılmıştır ve elde edilen bulgulara Tablo 4.6.’ da yer verilmiştir. Tablo 4.6.’ya bakıldığında 
gerçekleştirilen analiz sonucunda modelin anlamlı olduğu söylenebilmektedir (F=85,478; p< 0,01).  Aynı zamanda 
çalışan odaklı liderlik davranışının güçlendirme üzerindeki değişimin % 17’sini açıkladığı ve çalışan odaklı liderlik 
davranışındaki bir birimlik artışın güçlendirme üzerinde 0,42 ‘lik bir artış sağlayacağı tespit edilmiştir. Başka bir 
ifade ile otel işletmesi yöneticilerinin çalışan odaklı liderlik davranışı sergilemeleri çalışanların güçlendirme 
düzeylerinde artış sağlayacaktır. Ayrıca Durbin-Watson değerinin 1,977 olması değişkenler arası otokorelasyon 
probleminin olmadığını göstermektedir. 
Tablo 4.6. Çalışan Odaklı Liderlik Davranışının Personel Güçlendirme Düzeyi Etkisine Yönelik Basit Doğrusal Regresyon Analizi  

Bağımsız Değişkenler R2 Düz. R2 B Sabit F T ANOVA P 

Çalışan Odaklı Liderlik ,180 ,178 ,424 1,545 85,478 9,245 ,000 ,000 

Bağımlı değişken: Personel Güçlendirme                   DW: 1,977 

Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre H4 hipotezi ile ilgili şu sonuca ulaşılmıştır:  

H4: Çalışan odaklı liderlik davranışının çalışanların personel güçlendirme düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır 
hipotezi desteklenmiştir (p< 0,01). 

Üretim odaklı liderlik davranışının personel güçlendirme üzerindeki etkisini belirleyebilmek için basit doğrusal 
regresyon analizi yapılmıştır ve elde edilen bulgulara yönelik Tablo 4.7.’ e bakıldığında modelin anlamlı olduğu 
ifade edilebilir (F=73,776; p< 0,01).  Aynı zamanda üretim odaklı liderlik davranışının güçlendirme üzerindeki 
değişimin % 15’ini açıkladığı ve üretim odaklı liderlik davranışındaki bir birimlik artışın güçlendirme üzerinde 0,39 
‘luk bir artış sağlayacağı tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile otel işletmesi yöneticilerinin üretim odaklı liderlik 
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davranışı sergilemeleri çalışanların güçlendirme düzeylerinde artış sağlayacaktır. Ayrıca Durbin-Watson değerine 
bakıldığında, değerin 2,108 olması değişkenler arası otokorelasyon probleminin olmadığını göstermektedir. 
Tablo 4.7. Üretim Odaklı Liderlik Davranışının Personel Güçlendirme Düzeyi Etkisine Yönelik Basit Doğrusal Regresyon Analizi  

Bağımsız Değişkenler R2 Düz. R2 B Sabit F T ANOVA P 

Üretim Odaklı Liderlik ,159 ,157 ,399 1,799 73,776 8,589 ,000 ,000 

Bağımlı değişken: Personel Güçlendirme                   DW: 2,108 

Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre H5 hipotezi ile ilgili şu sonuca ulaşılmıştır:  

H5: Üretim odaklı liderlik davranışının çalışanların personel güçlendirme düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır 
hipotezi desteklenmiştir (p< 0,01). 

Değişim odaklı liderlik davranışının personel güçlendirme üzerindeki etkisini belirleyebilmek için basit doğrusal 

regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 4.8.’ de yer alan bulgulara bakıldığında modelin anlamlı olduğunu söyleyebilmek 
mümkündür (F=77,373; p< 0,01). Aynı zamanda değişim odaklı liderlik davranışının güçlendirme üzerindeki 
değişimin % 16’sını açıkladığı ve değişim odaklı liderlik davranışındaki bir birimlik artışın güçlendirme üzerinde 
0,40 ‘lık bir artış sağlayacağı tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile otel işletmesi yöneticilerinin değişim odaklı liderlik 
davranışı sergilemeleri çalışanların güçlendirme düzeylerinde artış sağlayacaktır. Ayrıca Durbin-Watson değerine 
bakıldığında, değerin 2,038 olması değişkenler arası otokorelasyon probleminin olmadığını göstermektedir. 

Tablo 4.8. Değişim Odaklı Liderlik Davranışının Personel Güçlendirme Düzeyi Etkisine Yönelik Basit Doğrusal Regresyon Analizi  
Bağımsız Değişkenler R2 Düz. R2 B Sabit F T ANOVA P 

Değişim Odaklı Liderlik ,166 ,164 ,407 1,710 77,373 8,796 ,000 ,000 

Bağımlı değişken: Personel Güçlendirme                   DW: 2,038 

Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre H6 hipotezi ile ilgili şu sonuca ulaşılmıştır:  
H6: Değişim odaklı liderlik davranışının çalışanların personel güçlendirme düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır 
hipotezi desteklenmiştir (p< 0,01). 

4.6. Personel Güçlendirme ve Bireysel Yaratıcılık Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

Otel işletmesi çalışanlarının sergiledikleri personel güçlendirme ve bireysel yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkinin 
yönünü belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmış. Analiz sonuçları Tablo 4.9.’da verilmiştir. 
Tablo 4.9. Personel Güçlendirme ve Bireysel Yaratıcılık Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi 

Değişkenler                                                                                      1                                                                                                                                                                             2     

1- Personel Güçlendirme                                              1 

2-Yaratıcılık                                                                                    ,694**                                                                                                                                                                      1 

**.p< .001 değerinde anlamlı. 

Tablo 4.9. incelendiğinde, güçlendirme ve bireysel yaratıcılık arasında pozitif yönde, anlamlı (p< .001) ve güçlü (r: 
,694) bir ilişki olduğu söylenebilmektedir. Başka bir ifade ile elde edilen bulgulara göre güçlendirilen personelin 
yaratıcılık düzeyinin arttığını söyleyebiliriz. 
Personel güçlendirmenin yaratıcılık düzeyi üzerindeki etkisini tespit edebilmek için basit doğrusal regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonuçları Tablo 4.10.’da yer almaktadır. Analiz sonuçları incelendiğinde 
kurulan modelin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (F=361,049; p< 0,01). Ayrıca personel güçlendirmenin yaratıcılığı  
% 48 oranında açıkladığı ve güçlendirmedeki bir birimlik artışın yaratıcılık düzeyi üzerinde  % 69’ luk bir artış 
sağladığı tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile otel işletmesi çalışanlarının güçlendirilmesi çalışanların yaratıcılık 
düzeylerini arttırmaktadır. Ayrıca Durbin-Watson değerinin 2,095 olması değişkenler arası otokorelasyon 
probleminin olmadığını göstermektedir. 
Tablo 4.10. Personel Güçlendirmenin Bireysel Yaratıcılık Düzeyi Etkisine Yönelik Basit Doğrusal Regresyon Analizi  

Bağımsız Değişkenler R2 Düz. R2 B Sabit F T ANOVA P 

Personel Güçlendirme ,481 ,480 ,694 ,951 361,049 19,001 ,000 ,000 

Bağımlı değişken: Bireysel Yaratıcılık                   DW:2,095 

Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre H7 hipotezi ile ilgili şu sonuca ulaşılmıştır:  
H7: Çalışanların personel güçlendirme düzeylerinin bireysel yaratıcılık düzeyleri üzerinde anlamalı bir etkisi vardır 
hipotezi desteklenmiştir (p< 0,01). 

5. TARTIŞMA 

Araştırmada otel işletmeleri çalışanlarının lider davranışları boyutlarından çalışan odaklı, üretim odaklı ve değişim 
odaklı liderlik davranışlarından üçünün de çalışanların bireysel yaratıcılık düzeyleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir 
etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra en yüksek ilişki düzeyine sahip liderlik davranışının çalışan 
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odaklı liderlik davranışı olduğunu, en düşük ilişki düzeyine sahip liderlik davranışının ise değişim odaklı liderlik 
davranışı olduğu söylenebilmektedir. Literatür incelendiğinde de araştırma kapsamında elde edilen bulguların başka 
araştırma sonuçları (Wong ve Pang, 2003; Zhang ve Bartol, 2010; Mathisen vd., 2012; Şakar, 2016) ile benzer 
nitelikler taşıdığı söylenebilmektedir. Lider davranışlarının, çalışanların bireysel yaratıcılıklarını nasıl etkilediğine 
yönelik çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılar, liderlerin çalışanlarını motive edecek, destekleyecek, çalışanların 
fikir ve düşüncelerini önemseyecek, anlayacak, kendilerini ifade edebilmeleri için olanak tanıyacak davranışlar 
sergilemesinin çalışanların yaratıcılık düzeylerini arttırdığını ifade etmişlerdir. Aynı zamanda liderlerin kendilerinin 
de yaratıcı faaliyetler sergilemesi çalışanları yaratıcı olmaları için tetiklemekte ve çalışanı yaratıcı düşünmeye teşvik 
etmektedir. Moghimi (2016) de gerçekleştirmiş olduğu çalışmada otel işletmelerinde ve tatil köylerinde faaliyetlerini 
sürdüren liderlerin, çalışanların yaratıcı düşünmeye sevk edecek ve çalışanları yeniliklere karşı açık olmaları için 
destekleyecek davranışlar sergilemesinin çalışanların yaratıcı düşünme eğilimlerinde artış sağlayacağını tespit 
etmiştir. Aynı zamanda liderlerin çalışanlarına kısıtlı bir alanda da olsa özgür olabilecekleri bir ortam sunması ve 
çalışanların kendi başlarına karar verebilecekleri yetkiyi vermesi çalışanların yaratıcılıklarını arttırmaktadır. Benzer 
bir çalışma yürüten Yılmaz ve Karahan (2010) ise, çalışanların beklentilerini fark edebilen ve bu beklentiler 
doğrultusunda çalışanın istek ve ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olan çalışan odaklı liderlerin ve belirli bir vizyona 
sahip olup, gelecekte oluşabilecek fırsat ve tehlikeleri öngörebilen ve doğru müdahalelerde bulunabilen vizyoner 
liderlerin çalışan yaratıcılığını arttırdığını tespit etmişlerdir. 

Araştırmada lider davranışlarının çalışanların personel güçlendirme düzeyi üzerindeki etkisini tespit edebilmek adına 
gerçekleştirilmiş analizler sonucunda ise çalışan odaklı, üretim odaklı ve değişim odaklı üç temel liderlik davranışının 
da çalışanın personel güçlendirme düzeyi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak 
elde edilen bulgularda en yüksek etki düzeyine sahip liderlik davranışı çalışan odaklı liderlik davranışı olmakla 
birlikte, en düşük düzeye sahip liderlik davranışının ise üretim odaklı liderlik davranışı olduğu söylenebilmektedir. 
Sancar (2012), gerçekleştirmiş olduğu araştırmada liderin benimsemiş olduğu yaklaşım ve davranışlar ile çalışanlara 
rol model olmasının, bilgi ve birikimini çalışanlara aktarabilmesinin, çalışanlara ihtiyaç duydukları her türlü imkanı 
sağlamasının ve işletmenin bütün sürecine çalışanı da dahil etmeye çalışmasının çalışanı güçlendireceğini ifade 
etmektedir. Başka bir çalışma gerçekleştiren Aras (2013) da, personelinin güçlenmesini isteyen otel işletmeleri 
yöneticilerinin, çalışanlarına işin sahibi olduklarını hissettiren, gerekli görülen durumlarda çalışanı yetkilendirerek 
sorumluluk almalarına müsaade eden ve çalışanların bu yetki ve sorumlulukları kendi inisiyatiflerinde işletme 
yararına kullanmalarına izin veren bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini öne sürmüştür. 

Araştırmada yapılan analizler sonucunda personel güçlendirmenin çalışanların yaratıcık düzeyleri üzerinde pozitif 
ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile çalışanın kendisini güçlü hissetmesinin yaratıcılığını 
arttırdığı söylenebilir. Çavuş (2006), gerçekleştirmiş olduğu araştırma sonucunda çalışanların faaliyetlerini 
sürdürürken kendilerini yeterli hissetmelerinin, işlerini benimsemelerinin ve işlerine anlam yüklemelerinin 
çalışanların yaratıcılık düzeylerini arttırdıklarını ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile iş kolu üzerinde kendini yeterli 
hisseden çalışan problemlere farklı perspektiflerden bakabilmekte ve pratik bir şekilde çözüm üretebilmektedir. Sun 
ve arkadaşları (2012) ise, çalışanın kendisini güvende hissedebildiği ve inisiyatif alabileceği bir işletmede iş 
yükümlülüklerini yerine getirmesinin kendisini güçlü hissettireceğini, iş stresini azaltacağını ve buna bağlı olarak 
yaratıcılıklarının artacağını belirtmektedirler. Başka bir araştırma gerçekleştiren Kerse (2013) ise araştırması 
sonucunda, çalışanların motive olmuş bir şekilde işlerini sürdürmelerinin, ihtiyaç duydukları materyallere rahat bir 
şekilde ulaşabilmelerinin ve kendilerini eksik hissettikleri konularda eksikliklerini giderebilecek ulaşım ağına sahip 
olmalarının çalışanların yaratıcılığı arttırdığını söylemektedir. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Değişimin ve gelişimin kaçınılmaz olduğu günümüz şartlarında otel işletmelerinin, müşterilerinin dikkatini 
çekebilmek ve rakiplerine karşı üstünlük elde edebilmek için dinamik bir yapı içerisinde sürekli olarak kendilerini 
geliştirmeleri ve yeniliğe açık bir tutum sergilemeleri gerekmektedir. Bununla beraber rekabet şartlarının giderek 
zorlaşması ve çevresel faktörlerin sürekli olarak kendini güncellemesi işletmelerin pazarda yer edinebilmesi için 
şartlarını zorlamalarını gerektirmektedir. Bu nedenle hizmet sektörü olan otel işletmelerinin bahsi geçen rekabet 

koşullarına karşı ayakta kalabilmek için çalışanlarını yaratıcı düşünmeye yönlendirmesi ve personelini güçlendirmesi 
gerekmektedir. Başka bir ifade ile çalışanların güçlendirilmesi ve yaratıcı düşünmesi müşteri ilişkilerinin ön planda 
olduğu otel işletmelerinde verimliliğin artması ve müşteri istek ve ihtiyaçlarının erken fark edilerek rakiplerine karşı 
üstünlük elde edebilmesi noktasında önemli iki etken konumundadır. Çünkü çalışanların olay ve olgulara karşı farklı 
yaklaşımlar sergilemesi ve kendilerini iş kolları üzerinde özgür ve yeterli hissetmeleri üst düzey bir performans 
sergilemelerini sağlamaktadır. Buna bağlı olarak işletmenin verimliliği ve rakipleri ile rekabet edebilme potansiyeli 
artmaktadır. Ayrıca kendisini iş kolu üzerinde yeterli hisseden çalışanın iş stresi azalacağı için çalışan, müşteri istek 
ve ihtiyaçlarını daha erken fark edebilmekte ve daha pratik çözümler üretebilmektedir. 
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Hizmet sektörü olan otel işletmelerinin hem müşteri memnuniyetini sağlayabilmeleri hem de verimliliklerini 

arttırarak kar elde edebilmeleri için gerekli olan, çalışanların yaratıcılık ve personel güçlendirme faktörlerini 
etkileyecek birçok etken bulunmaktadır. İşletmeler için çalışanın güçlenmesi ve yaratıcı düşünme düzeylerinin 
artması en önemli faktörlerden biri olan lider davranışları ile doğru orantılı olmaktadır. Bu bağlamda otel 
işletmelerinin, personelini güçlendirmesi ve personelin yaratıcılığını arttırması için gerekli görülen liderlik 
davranışını doğru belirleyebilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede Antalya’ da bulunan beş yıldızlı 391 otel 
çalışanı ile gerçekleştirilen araştırmada, lider davranışlarının çalışanların bireysel yaratıcılık ve personel güçlendirme 
düzeyi üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 
Araştırmada çalışanların üç temel liderlik davranışı algıları birbirine yakın değerlere sahip olsa da çalışanların otel 
işletmeleri yöneticilerini üretim odaklı davranış sergileyen lider olarak benimsedikleri tespit edilmiştir. Başka bir 
ifade ile otel işletmelerinde faaliyet gösteren liderlerin kontrolü kendi ellerinde tutmak istedikleri, sistematik bir 
şekilde faaliyetlerini sürdükleri ve yapılacak işin kimler tarafından, nasıl gerçekleştirileceği ile yakından 
ilgilendikleri söylenebilir. Öte yandan personel güçlendirme ve yaratıcılık düzeylerine yönelik algı düzeylerini 
kendileri ölçümleyen çalışanların algı düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Buna istinaden 
çalışanların otel yöneticilerinin sergilemiş oldukları yaklaşımlardan rahatsızlık duymadığı, kendilerini iş kolları 
üzerinde yeterli ve etkin hissettiği söylenebilir. Ayrıca otel yöneticilerinin çalışanların fikir ve düşüncelerini 
önemseyen, ihtiyaç duydukları zaman gerekli eğitimleri almalarını sağlayan ve çalışanlarına yol gösterici olan bir 
yaklaşım sergilemeleri personelin güçlenmesini ve yaratıcılıklarının artmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak 
personelini güçlendirmek ve yaratıcılık düzeylerini yükseltmek isteyen otel yöneticilerinin, çalışanının yanında 
olduğunu hissettirmesi gereken, çalışanlarına yeterli düzeyde özgür olabilecekleri bir ortam sağlayan ve çalışanların 
istek ve ihtiyaçlarını göz ardı etmeyecek liderlik davranışlarını benimsemeleri önerilmektedir. Başka bir ifade ile 
yöneticilerin, işi gerçekleştirme sürecinde çalışanlar ile birlikte hareket etmesi, yeniliğe açık bir yaklaşım sergilemesi 
ve çalışanların adaptasyon problemi yaşamayacağı iş kolları üzerinde faaliyetlerini sürdürmesini sağlaması 
personelin güçlenmesini ve yaratıcı düşünce eğilimlerinin artmasını sağlayabilecektir. Aksi takdirde dinlenilmediği 
düşünen ve ihtiyaçları göz ardı edilen çalışan kendisini yetersiz hissedilmekte ve stres altında olacağı için verimliliği 
ve potansiyeli düşebilmektedir. Bu bağlamda işletme yöneticilerinin çalışanlarını desteklemesi, çalışanların yetersiz 
hissedeceği durumlardan kaçınması ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin yerine getirilmesi için çalışanlarına yeterli 
süreyi tanıması personelin güçlenmesini ve yaratıcılıklarını arttırarak hizmetin kalitesinin artmasını ve rakipleri ile 
daha rahat bir şekilde rekabet edebilmelerini sağlayabilecektir. 

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren otel işletmelerinde faaliyetlerini sürdüren liderlerin, müşteri memnuniyetini 
sağlayabilmek, müşteri istek ve ihtiyaçlarını erken fark edebilmek ve rakipleri ile rekabet edebilmek için hem 

işletmenin beklentileri hem de çalışanların algı düzeylerine uygun olabilecek liderlik davranışlarını benimsemeleri 
işletmenin geleceği adına kritik bir öneme sahiptir. Başka bir ifade ile araştırma kapsamında elde edilen bulgular 
ışığında otel yöneticilerinin değişimi fark edebilmeleri, değişime hızlı bir şekilde adapte olabilmeleri ve rakip 
işletmelerle rekabet edebilmeleri için benimseyecekleri liderlik davranışlarını dikkatli bir şekilde sergilemeleri 
gerekmektedir. Bu bağlamda yöneticilerin çalışanlarını arka plana atmayacağı, çalışanları ile birlikte hareket edeceği, 
çalışanların fikir ve düşüncelerini önemseyeceği, yaratıcılıklarını arttıracak ve kendilerini gerçekleştirdikleri iş kolu 
üzerinde etkin hissettirebilecek davranışlar sergilemesi gerekmektedir. Ayrıca yöneticilerin, çalışanların ihtiyaç 
duyduğu eğitimleri almalarını sağlaması, çalışanlara yetki ve sorumluluk vermekten kaçınmaması ve yeniliğe açık 
yaklaşımlar sergilemesi de personelin güçlenmesi ve yaratıcılıklarının artması noktasında işletmeye önemli katkılar 
sağlayacaktır. Çünkü personelin kendisini güçlü hissetmesi ve yaratıcığının artması problemlerin daha pratik bir 
şekilde çözüme kavuşmasına, personelin gerçekleştirdiği iş kolu üzerinde hakimiyet sağlayarak daha rahat bir şekilde 

faaliyetlerini sürdürmesine ve verimliliklerinin artmasına katkı sağlayacaktır. Aksi bir durumda çalışanlar kendilerini 
yetersiz ve baskı altında hissetmektedirler. Bu durum çalışanların verimliliklerinin ve performanslarının düşmesine 
neden olabilecektir. 

Bu araştırma Antalya’da bulunan beş yıldızlı otel işletmeleri ile sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirilen 
araştırma, farklı illerde bulunan otel işletmelerinde, yiyecek içecek sektörüne bağlı işletmelerde ve seyahat 
acentelerinde gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda personel güçlendirme ve bireysel yaratıcılık kavramları başka 
liderlik tarzları ile ele alınarak literatüre katkı sağlanabilir. Ayrıca bu çalışma otel çalışanlarının algıladıkları liderlik 

tarzının bireysel yaratıcılık ve personel güçlendirme düzeyleri üzerindeki etkisini incelemeye yönelik 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonrasında gerçekleştirilecek araştırmalarda lider davranışları başka değişkenler ile ele 
alınarak literatür genişletilebilir. 
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Metaphorical Perceptions Regarding the Concept of School Principal as an Administrator 
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ÖZET 

Bu araştırma ile öğretmenlerin yönetici olarak okul müdürü kavramı ile ilgili sahip oldukları algıların 
metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim 
(fenomoloji) deseni kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile 
2021-2022 eğitim yılında Çumra'da görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 126 öğretmenden 
oluşmaktadır. Araştırmanın verileri öğretmenlere sorulan “Yönetici olarak okul 
müdürü…………………gibidir; çünkü……………….’’ ifadesinin yer aldığı yarı yapılandırılmış form 
kullanılarak toplanmıştır. Öğretmenlerin yönetici olarak okul müdürü kavramına ilişkin 69 metafor ürettikleri 
görülmüştür. Bu metaforlar gruplandırılmış ve 14 farklı tema meydana gelmiştir. Öğretmenlerin okul 
yönetici olarak okul müdürünü en fazla baba metaforu, lider ve yol gösterici temasında gördüğü saptanmıştır. 
Daha önce Çumra ilçesi ile böyle bir çalışmanın yapıldığına dair bulguya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile 
okul müdürlerinin babacan, anlayışlı, kucaklayan öğretmenlerini gözetip kollayan rollerinin ön plana çıktığı 
görülmüştür. Şu anda görev yapan okul müdürleri ile görev yapacak okul müdürlerinin bu metaforlardan 
yola çıkarak olumlu kabul görmüş özellikleri benimsemesine örnek teşkil edecek bir çalışmadır. Ayrıca 
eğitim kurumlarının diğer paydaşları da dikkate alınarak başka yapılacak çalışmalara da örnek teşkil 
edebilme özelliği taşımaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Yönetici, Okul Müdürü, Metafor 

ABSTRACT 

With this research, it is aimed to reveal the perceptions of teachers about the concept of school principal as 

a manager through metaphors.  Phenomenology design, one of the qualitative research designs, was used.  

The study group of this research consists of 126 teachers who worked in Çumra in the 2021-2022 academic 

year and participated in the research voluntarily with the easily accessible sampling method.  The data of the 

research is like “School principal as a manager……………………… when asked to teachers.  
Because……………….  It was collected using a semi-structured form with his statement.  It was observed 

that teachers produced 69 metaphors regarding the concept of school principal as manager.  These metaphors 

were grouped and 14 different themes emerged.  It has been determined that the teachers see the school 

principal as a school manager mostly in the metaphor of father and leader and guide. There is no proof that 

a similar study has ever been done with the Çumra district. With this study, it has been seen that the roles of 
school principals who take care of their fatherly, understanding, embracing teachers come to the fore. The 

adoption of the widely regarded traits based on these metaphors by school principals who are presently 

employed and those who will be is an illustrative study. Additionally, it has the quality of serving as an 

illustration for other studies that will be conducted while taking other stakeholders in educational institutions 

into account. 

Keywords: Teacher, Manager, School Principal, Metaphor 

1. GİRİŞ 

Eğitim; sosyal, ekonomik ve kültürel değişimi etkileyen toplumun geleceğine yön veren bir süreç olarak kabul 
edilmektedir (Özdil, 1973). Eğitim, bireyin ve toplumun hayatına yön veren geleceğimizin aynasıdır (Şahin, 2012).  

Eğitim, hayatımızın bir parçası olup herkesin peşinden koştuğu önceleri fazla bir beklenti yok iken günümüzde 
beklentilerin ve isteklerin arttığı ve kendimizi, ülkemizi ve dünyayı şekillendireceğimiz bir unsur haline gelmiştir. 
Eğitim ve okulun önemi bu kadar arttığı günümüzde okul müdürünün de önemi artmış ve toplumun beklentileri de 
değişikliğe uğramıştır. 
Geçmişten günümüze toplumlarda eğitim vazgeçilmez bir süreçtir. Çocukların geleceğe hazırlanması okullarda 
gerçekleşir. Buna bağlı olarak günümüz okullarının önemi ve var olma gerekçesi değişmiştir. Bir eğitim örgütü olarak 
okul; eğitim sisteminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencilere bilgi, beceri ve davranışların kazandırıldığı eğitim 
hizmetinin üretilip sunulduğu yerdir (Demirtaş ve Özer, 2014). Dünün okulundan temel düzeyde okuma yazma, dört 
işlem becerisi beklenirken bugün okuldan bilgi üretimi ve tüketimi hızını yakalaması beklenmektedir (Yavuz, 2015). 

Gelişen dünyada eğitim sistemi ve insanların eğitimden beklentileri de sürekli gelişmiş ve değişmiştir. Bu değişimde 
okullarımız da birçok alanda değişmiştir. Özellikle de yönetim ve eğitime bakış açısındaki değişim kaçınılmaz 
olmuştur. 

Article Type 

Research Article 

Subject Area 

Education Management 

https://orcid.org/0000-0002-3197-8605
https://orcid.org/0000-0002-5243-6960


 
Refereed & Index & Open Access Journal journalofsocial.com 2022 

 

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences 2022  8 (56) SEPTEMBER 
 

1106 

Okul müdürü, yönetiminden sorumlu olduğu kurumda Milli Eğitim amaçları doğrultusunda eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu kişidir (Meb Mevzuat). Geçmişte müdürün temel görevi; etkili bir 
okul binası yöneticiliği, okul binasının bakımı, personel işleri, okula kaynak sağlama, okul çevresinde güvenliği 
sağlama, çevre ile ilişkiler, yemek ve servis hizmetlerinin yapılması olarak görülmekteydi(Yavuz, 2015).  Geçen 
yüzyılda okul müdürünün rolleri, mevzuatı uygulamak, okul bütçesini dengeli bir şekilde kullanmak, okul ve çevre 
ilişkisini dengeli bir şekilde yürütmek olarak görülmüştür (Korkmaz ve Çevik, 2018). Geçmişteki okul müdürü bu 
görevleri yaparken güç ve yetkileri kendisinde toplamıştır. Bu yetkilerini emri altında çalışanlara karşı kullanarak 
görevlerini yerine getirmişlerdir.  
Günümüzün okul müdürleri aynı zamanda öğrencilerin öğrenme sürecinde lider olarak görev almak zorundadır 
(Yavuz, 2015). Çevresi ile iyi ilişkiler geliştirme, öğrencilerin her açıdan gelişimini takip etme gibi sorumlulukları 
yerine getirme ve eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesinde okul müdürü büyük bir öneme 
sahiptir (Gürbüz, Erdem ve Yıldırım, 2013). Günümüzde yaşanan sosyal, politik ve teknolojik dönüşümlere bağlı 
olarak, okul müdürlerinin rol ve görevleri de sürekli değişmektedir (Demirtaş ve Özer, 2014). Okul müdürü, okulun 
misyon ve vizyonunu belirleyerek bunlara okulca ulaşabilmek için nasıl davranılması gerektiğinin hesabını yaparak 
okul iklimini ona göre oluşturmakla yükümlüdür (Yıldırım, 2011). Tanımlardan da anlaşıldığı gibi günümüz okul 
müdürleri okulunu geleceğe taşıyan, değişime ayak uyduran, daha çok sorumluluk alıp okulunu öğrenmenin merkezi 
haline getiren, kurum olması için çalışandır. 

Günümüzde ise çağdaş okul yöneticisi olarak nitelendirilen yöneticilerini öğretim liderliği, toplum liderliği, 
vizyonerlik, örgütsel mimarlık, rehberlik, destekleyicilik, kültürel liderlik, güvenlik uzmanlığı, sosyal hizmet 
uzmanlığı, kolaylaştırıcılık, değişimi yönetebilme, denetleyen ve yönetmeliklere hâkim olma, zamanı yönetebilme, 
program geliştirebilme, disiplin figürü ve ekonomist olmak gibi yeni görev ve davranışlar üstlenmeleri 
beklenmektedir (Kösterelioğlu, 2014). 

Yönetici olarak okul müdürü yasal metinlerden aldığı güçle daha çok liderlik özelliklerini kullanarak, benimseterek 
ve ikna ederek yönetim etkinliklerini sürdürmelidir (Yavuz, 2015). Günümüzde okulları yönetmek, okulları 
geliştirmek, okul müdürünün deyim yerinde ise solo hareket ederek tek başına yapacağı iş olmaktan çıkmıştır (Balcı, 
2021).  

Yönetici olarak okul müdürleri belli bir alanın dışına çıkıp, kendisine çizilen tanımları aşıp, birçok liderlik rollerini 
kendisi etrafında toplayıp geniş kapsamlı ve özellikli yönetici olmalıdırlar. Öğretim lideri olarak etkili okul 

müdürleri; araştırma sonuçlarına dayanan güçlü öğretim ve program bilgisine sahip, öğrenmeyi motive eden, 
kendisinin, öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenmesini ve kendisinin yenilenmesini kolaylaştıran bir rol üstlenmelidir 
(Yavuz, 2015). Dönüşümsel liderin kurumsal yapıyı farklılaştırma ve yenilemeyi sağlayan kişi olduğundan vizyon 
sahibi bir lider olduğu belirtilmektedir. Bu tür liderler çalışanların motivasyonu sağlamakta çalışanlara bir sinerji 
ortaya çıkarmaktadır. Liderliğin birçok tanımı olmasına rağmen liderin bulunduğu koşullarda gereksinimleri 
etkilemesi ve elde edilen gücü hareket ettirebilmesidir, şeklinde tanımlanmıştır (Yeşil, 2016). Okulda model olma 
rolünde olan müdürün, etik değerlerden yoksun olması düşünülemez. Bu anlamda müdürler, okulda var olan değer 
sistemini korumalı; gelişen durumlara uygun etik kurallar üretebilmeli ve bunu okul çevresiyle paylaşabilmelidir 
(Yavuz, 2015). Okul müdürü okulunda sağlam bir okul kültürü oluşturmalıdır. Bu kültürün temeli de okulun kalitesi 
üzerine kurulmalıdır. Okul müdürü otoriter emirler yağdıran değil daha çok kurumun paydaşları ile hareket edip 
okulda yürütülen faaliyetleri birlikte gerçekleştiren onları destekleyen konumda olmalıdır. Ortak hayaller 
çerçevesinde birleştiren, büyük resmi gösteren, nereye gidilmek istendiğini belirten ancak nasıl ulaşacak konusunda 
bireylere deneme yapmaları olanağı veren risk almakta önlerini açan liderlik olmalıdır. Liderler her zaman bilgiyi 
açıktırlar yeni bilgi, yeni ufuklar kazandıracağını bilmelidirler. Bu liderlik tarzında izleyicilerin kendini geliştirip 
sorunlarına kendilerini çözüm bulması güdülenmiştir. Gerek olduğu durumlarda ise yardımcı olmakta fikri sorulduğu 
zaman görüşünü bildirmektedir. Bu tür liderler yetkiye sahip çıkmamakta yetki kullanımının tamamen astlarına 
bırakmaktadır. 
Tek bir insan modeline dayanan liderlik yaklaşımları günümüz örgütlerinin değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarını 
karşılamamaktadır. Her geçen gün örgütler büyümekte, değişim hızı artmakta ve insanların liderden beklentileri 
farklılaşmaktadır. Bu nedenle de liderliğin dağıtılması konusu öne çıkmaktadır (Yavuz, 2015). Okul müdürü öğretim 
lideri, arabulucu, öğretmen, problem çözücü gibi roller üstlendiği görülmüştür (Gürbüz, Erdem ve Yıldırım, 2013).  

Yapılan araştırmalardan da anlaşıldığı gibi okul müdürlerinin sadece bir role bürünmesi yeterli değildir. Duruma ve 
yaşanan olaylara karşı liderlik özelliklerinin çoğuna sahip olmalı ona göre hareket etmelidir. Bu kadar önemli olan 
eğitim kurumlarını yönetecek okul müdürlerinin eğitimi ve ataması da çok büyük önem arz etmektedir. 
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Okul müdürü olarak atanma sürecine bakıldığında ülkeden ülkeye farklı uygulamalar olduğu söylenebilir (Gülmez 
ve Yavuz, 2016). Müdürlerin yetiştirilmesi için düzenlenecek hizmet öncesi ve hizmet içi programların içerikleri 
konusunda pek çok eğitim sisteminde çalışmalar yürütülmektedir (Demirtaş ve Özer, 2014). 
Okul müdürü olarak atanacaklar ABD Eğitim Yüksek Lisansı yapmak ve Singapur’da eğitim yönetimi alanından 
mezun olmak zorundadır. Ülkemizde de yönetici eğitimine önem verilen müdürlerin kendisini geliştirdiği bir yönetici 
yetiştirme ve bunu destekleyen bir atama şekli oluşturulmalıdır. Yönetim eğitilmeden eğitim yönetilmez (Yavuz, 

2015). Bu slogandan da yola çıkarak denilebilir ki okul müdürleri ve yöneticilerinin eğitimine kesinlikle önem 
verilmelidir. 

Metafor sözcüğü Grekçe bir kökenden gelmektedir. Sözcüğün aslı “Metapherein”dır. Bu sözcük birleşik bir 
sözcüktür. “Meta” değişim, öte ve aşırı anlamlarına gelirken, “pherein” ifadesi de “götürmek, gitmek, taşımak” 
anlamlarına gelmektedir. Sözcüğü bir bütün olarak gördüğümüzde ise “bir yerden başka bir yere götürmek” olarak 
ifade edilebilir (Çobanoğlu ve Gökalp, 2015). 

 Metaforlar günlük hayatta kullandığımız dili sadece süslemeye yönelik bir söz sanatından ibaret değildir, onların 
insan hayatındaki önemi bundan çok daha fazlasını kapsar. Metafor kavramı Türkçede “eğretileme” veya “istiare” 
olarak kullanılmasına karşın, bu iki kavramın da “metaforun özünü ıskaladığı” düşünülmektedir (Saban, 2008). 

Metafor kullanımı, bireyin genel olarak dünyayı algılayışını yapılandıran bir düşünme biçimi ve bir görme biçimi 
anlamına gelir (Yazar, Özekinci ve Lala, 2017). Metaforlar çağdaş eğitimcilerin dikkatini zihinsel süreçlerin 
algılanması noktasında oldukça yoğun bir şekilde çekmektedir (Çobanoğlu ve Gökalp, 2015) Sözcüklerin kifayet 
etmediği veya ifadelerin güçlendirilmesi gereken bazı durumlarda metaforlar vazgeçilmez bir ifade aracı olmaktadır 
(Küçükgençay, 2019). 
İnsanlar düşüncelerini bazen doğrudan ve net kavramlarla bazen de dolaylı olarak başka şeylere benzeterek izah 
ederler. İşte nesnelerin ve durumların kendi ifadeleri dışında farklı kavramlara anlatılıp yorumlanmasına metafor 
denilmektedir. 

1.1. Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı Çumra’da görev yapan öğretmenlerin “Yönetici olarak okul müdürü” kavramına ilişkin 
algılarının ne olduğunu metaforlar aracılığı ile tespit etmektir. Bu kapsamda aşağıda yer alan sorulara yanıt 
aranmıştır. 

✓ Öğretmenlerin yönetici olarak okul müdürü kavramına ilişkin metaforlar nelerdir? 

✓ Öğretmenler ve söylemiş olduğu metaforlar ortak özellikler bakımından kavramsal temada nasıl toplanabilir? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 
Öğretmenlerin yönetici olarak okul müdürü kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yoluyla ortaya 

çıkarmayı amaçlayan tarama modelindeki bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni 
kullanılmıştır. Olgubilim deseni katılımcıların olgulara ilişkin yaşantı ve anlamlarını tespit ederek farklı bakış 
açılarıyla olguları anlamlandırmayı amaçlayan nitel bir araştırma desenidir (Korkmaz ve Çevik, 2018). Nitel 

araştırma desenlerinde biri olan “farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız 
olgulara odaklanma” olarak ifade edilen olgubilim (fenomenoloji) çerçevesinde yürütülmüştür (Yıldırım ve Şimşek, 
2011). Olgu bilim yaklaşımı bütün nitel araştırmaların temelinde yer almakla birlikte insanların kendi yaşam 
dünyalarının ve gündelik eylemlerinin yansıması olarak tanımlanması metaforların tespitinde önemli kolaylıklar 
sağlayacaktır (Merriam, 2009). 

2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile 2021-2022 eğitim yılında Çumra'da görev 
yapan ve gönüllü olarak katılan 127 öğretmenden oluşmaktadır. Ancak bir öğretmenin verileri isim belirttiği için 
araştırmadan çıkartılmış olup geriye kalan 126 öğretmenin verileri araştırmaya dâhil edilmiştir. Kolay örnekleme 
tamamen mevcut olan, ulaşılması hızlı ve kolay olan öğelere dayanır (Patton, 2002).  
Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik yapıları çıkarıldığında 57’si (%44,9) erkek, 69’u (%55,1) kadınlardan 
oluşmaktadır. Branşlarına göre çalışmamıza katılan öğretmenlerin dağılımları incelendiğinde Almanca branşında 2 
(%1,6), Beden Eğitimi branşında 2 (%1,6), Bilişim Teknolojileri 2 (%1,6), Biyoloji branşında 2 (%1,6), Coğrafya 
branşında 3 (%2,4), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşında 13 (%10,2), Fen Bilimler branşında 6 (%4,7), Fizik 

branşında 2 (%1,6), İlköğretim Matematik 2 (%1,6), İngilizce 11 (%8,7), Kimya branşında 3 (%2,4), Matematik 

branşında 9 (%7,1), Meslek Dersleri branşında 10 (%7,9), Okul Öncesi branşında 8 (% 6,3), Özel Eğitim branşında 
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1 (%0,8),  Rehberlik branşında (%2,4), Sınıf öğretmenliği branşında 13(%10,2), Sosyal Bilgiler branşında 8 (% 6,3), 

Tarih branşında 3(%3,1), Türk Dili ve Edebiyatı branşında 6 (%4,7), Türkçe branşında 11(%8,7) ve diğer branşlarda 
ise 6 (%4,7) olarak katılım görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Öğretmenlerin  Görev Yaptığı Okul Türüne Göre Dağılımı 

Kıdem değişkeninde ise 1-5 yıl 26 öğretmen (% 20,5), 6-10 yıl 32 öğretmen (%25,2), 11-15 yıl28 öğretmen (%22), 

16-20 yıl 21 öğretmen (%16,5), 21-25 yıl 12 öğretmen (%9,4), 26-30 yıl 7 öğretmen (%5,5), 30 yıl üzeri kıdeme 
sahip 1 öğretmen (% 0,8) yer almıştır. Öğretmenleri görev yapmış oldukları kurumlar ise aşağıdaki grafikte 
değerlendirmiştir. 

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 
Yapmış olduğumuz bu araştırma için form tasarlanmıştır. Bu form veri toplama formu şeklinde hazırlanmıştır. 
Formun içeriği iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde gönüllü olarak katılma durumu, cinsiyet, görev yaptığı kurum, 
mesleki kıdem ve branşları sorularından oluşmuştur. İkinci bölümde ise öğretmenlere; “Yönetici olarak okul müdürü 
……………………… gibidir; çünkü………………” cümlesi yer almıştır. Öğretmenlerin metaforu daha iyi 
anlamaları ve verilerin hangi amaçla kullanılacağının anlaşılması açısından “Uzaktan lisans eğitimi konfor gibidir. 

Çünkü evimde pijamalarımla katılabiliyorum.” örneği verilmiştir. Çumra’da görev yapan öğretmenlerden toplanan 
veri toplama formu bilgisayara işlenmiştir. Çalışmamıza katılan 127 öğretmenden biri müdür ismini belirttiği için 
çıkarılmış toplam 126 öğretmenin belirtmiş olduğu metafor değerlendirmeye alınmıştır. Bu veriler çalışmanın veri 
kaynağı olarak kullanılmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi 

Öğretmenlerden alınan verilerin toplanmasından sonra elde edilen veriler, nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan 
içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri 
belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Öğretmen 
yönetici olarak okul müdürü kavramına yönelik ürettikleri metaforik ifadelerinin çözümlenmesi ve yorumlanması 
sürecinde dört aşamalı bir süreç takip edilmiştir (Şaban, Koçbeker ve Saban, 2006). Bu aşamalar adlandırma, tasnif 
(eleme ve arıtma), kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirliği sağlama aşamalarıdır.  

2.4.1. Adlandırma Aşaması 
Yapılan çalışmanın bu aşamasında, öğretmenlerin vermiş olduğu metaforlar katılımcıların bölümlerine formun 
yanıtlanma sıralarına göre Ö1-Ö2, Ö3 ….Ö125, Ö126 şeklinde kodlanmıştır. Yapılan bu kodlamanın ardından  tablo  

haline getirilerek metaforlar alfabetik olarak sıralanmıştır 

2.4.2. Tasnif (Eleme Ve Arıtma) Aşaması 
127 öğretmenin yanıtlamış olduğu bu metaforlardan bu aşamasında katılımcılardan bir kişi isim belirttiği için bu 
metafor liste dışında tutulmuştur. Bu metaforun elenmesinden sonra geriye kalan 126 adet metafor içeren form tema 
geliştirme aşamasına tabi tutulmuştur.  

2.4.3 Tema Geliştirme Aşaması 
Çalışmanın bu aşamada içerik analizi sonucunda tasnif aşamasından geçen 126 metaforik ifade benzerlik ve ortak 
özellikler bakımından analiz edilmiş ve ortak özellik taşıdığı belirlenen metaforlar aynı grup altında toplanmıştır. 
Katılımcıların gerekçeleri ve mantıksal dayanakları da dikkate alınarak her metafor belli bir tema ile ilişkilendirilmiş 
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böylece yönetici olarak okul müdürü kavramına yönelik olarak öğretmenler için 14 farklı tema oluşturulmuştur.  Bu 
çalışmada öğretmenlerin belirtmiş olduğu metaforlar ve ilişkilendirilen temalar frekans değeri ve yüzdeleri 
verilmiştir. Frekans ve yüzdeleri verdikten sonra katılan öğretmenlerin metaforları da örnek olarak verilmiştir. 

2.4.4. Geçerlik Ve Güvenirlik Aşaması: 
Araştırma sürecinde katılımcıların düşüncelerini etkilememek için katılımcılar gönüllülük esasına göre formu 
doldurmuşlardır. Formda katılımcıların isimleri, çalıştığı okul ismi, e-mail adresleri gibi kim olduklarını belirtecek 
veriler istenmemiştir. Katılımcılara gönderilen form ve formun açıklama kısmında yer verilen örnek metaforlar 
yönetici olarak okul müdürü kavramına yönelik metaforlardan seçilmemiştir.  
Nitel araştırmalarda iç geçerliğin yerine inanılırlık, dış geçerliliğin yerine aktarılabilirlik kullanılmaktadır (Guba, 
1981). İnanılırlık, nitel araştırmada olguya yönelik bireylerden elde edilen deneyimlerin doğru bir biçimde 
tanımlanmasını ve yorumlanmasını ifade etmektedir. Aktarılabilirlik ise araştırma bulgularının benzerlik derecesi ya 
da uyum derecesi yüksek olduğu belirlenen araştırma durumu dışındaki içeriklerle örtüşmesidir (Krefting, 1991). 

Ayrıca geçerliği sağlamak için öğretmenlerin yönetici olarak okul müdürü kavramına vermiş yanıtlardan bire bir 
alıntılar da sunulmuştur.  

Yapılan bu çalışmanın güvenilirliğini sağlamak amacıyla elde edilen veriler alanında uzman iki kişi tarafından 
birbirlerinden bağımsız şekilde kodlanmıştır. Elde edilen 126 metafor ve metaforun gerekçesinin yer aldığı ilk liste 
ile 14 kategori ve bu kategorilere dair kısa açıklamaların bulunduğu ikinci bir liste nitel analiz konusunda deneyimli 
başka bir uzmana verilmiş ve bu iki listede yer alan maddelerin eşleştirilmesi istenmiştir. Bu işlemden sonra görüş 
birliği ve ayrılığı karşılaştırılmıştır. Miles ve Huberman’ın (1994: 64) “Güvenilirlik = ((Görüş Birliği) : (Görüş Birliği 
+ Görüş Ayrılığı)) x 100” formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Bu durumda güvenirlik, % 94,2 (Güvenirlik = 126 / 
(126 + 8) = 0,9402) olarak bulunmuştur. Görüş ayrılığı bulunan metaforlar tartışılarak tam bir uzlaşma sağlanmıştır. 
Saban’a (2009) göre nitel araştırmalarda 0,90 ve üzeri güvenirlik aranır. Buna göre yapılan bu çalışmanın 
güvenilirliğinin yeterli olduğu söylenebilmektedir.  

3. BULGULAR 

Yönetici olarak okul müdürü kavramına yönelik 126 katılımcının düşüncesine göre 69 farklı metafor oluşmuş bu 
metaforlar ve öğretmen sayıları frekans değerleri ve yüzdeler halindeler halinde sunulmuştur. 
Tablo 1. “Yönetici Olarak Okul Müdürü Kavramına İlişkin Yönelik Üretilen Metaforlar ve Öğretmen Sayıları” 

Sıra No    Metafor Adı        f % 
 

Sıra No    Metafor Adı        f % 

1 Abi 12 9,52 
 

37 Kaynana 1 0,79 

2 Adil Adaletli 3 2,38 
 

38 Kılavuz 1 0,79 

3 Ağaç kökü 1 0,79 
 

39 Komutan 1 0,79 

4 Amele 1 0,79 
 

40 Konyaspor 1 0,79 

5 Anne  2 1,59 
 

41 Kök 1 0,79 

6 Arı 1 0,79 
 

42 Kubbe 1 0,79 

7 Arkadaş 4 3,17 
 

43 Lider 6 4,76 

8 Ateşten Göm.              1 0,79 
 

44 Liyakat Sahibi 1 0,79 

9 Ayna 1 0,79 
 

45 Lokomotif 1 0,79 

10 Azrail 1 0,79 
 

46 Makinist 1 0,79 

11 Baba 14 11,11 
 

47 Melek 1 0,79 

12 Bahçıvan 2 1,59 
 

48 Mevlana 1 0,79 

13 Banka 1 0,79 
 

49 Modern Köle 1 0,79 

14 Bel Kemiği 1 0,79 
 

50 Orkestra Şefi 4 3,17 

15 Beyin 2 1,59 
 

51 Otorite 1 0,79 

16 Bina Temeli  2 1,59 
 

52 Ön Yüz 1 0,79 

17 Bulut 1 0,79 
 

53 Önder 1 0,79 

18 Can Simidi 1 0,79 
 

54 Özverili 1 0,79 

19 Cesur    1 0,79 
 

55 Patron 3 2,38 

20 Çoban 1 0,79 
 

56 Rüzgâr 1 0,79 

21 Direk 3 2,38 
 

57 Sesteş Sözcük 1 0,79 

22 Disiplin 1 0,79 
 

58 Sünger 1 0,79 

23 Eğitim Uzmanı 1 0,79 
 

59 Şeker 1 0,79 

24 Elzem 1 0,79 
 

60 Taşıt 1 0,79 

25 Emniyet Kemeri 1 0,79 
 

61 Teknik Direktör 2 1,59 

26 Eski Sevgili 1 0,79 
 

62 Temel Taş 1 0,79 

27 Fener 1 0,79 
 

63 Terazi 2 1,59 

28 Güneş 1 0,79 
 

64 Teşvik Eden 1 0,79 

29 Hakem 2 1,59 
 

65 Üçgen 1 0,79 
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30 Hâkim 2 1,59 
 

66 Vizyon 2 1,59 

31 Halka 1 0,79 
 

67 Yöntem 1 0,79 

32 Heykeltıraş 1 0,79 
 

68 Zincir 1 0,79 

33 Işık 1 0,79 
 

69 7 Kocalı Hürmüz 1 0,79 

34 İdare 6 4,76 
 

        

35 Joker 1 0,79 
 

Toplam Öğretmen Sayısı 126 

36 Kaptan 3 2,38 
 

Toplam Metafor Sayısı   69 

Tablo 1 de görüldüğü gibi “Yönetici Olarak Okul Müdürü” kavramına ilişkin oluşturulan 69 farklı metafor olmak 
üzere toplam 126 metafor üretilmiştir. Frekans değerlerine bakıldığında baba 14, abi 12, idareci ve lider 6, arkadaş 
ve orkestra şefi 4, adil, direk, kaptan ve patron 3, anne, bahçıvan, beyin, binanın temeli, hakem, hakim, teknik 
direktör, terazi ve vizyon 2 metaforları en çok olarak ortaya çıkmıştır. Bunlardan baba ve abi metaforunun ön plana 
çıktığı görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Katılımcıların Ürettiği Metaforlardan Oluşan Kelime Bulutu 

Öğretmenlerin “Yönetici Olarak Okul Müdürü” kavramıyla ilgili ürettikleri metaforlar ve çeşitlerinin ortak 
özellikleri yönünde temalara göre sınıflandırılması yapılıp Tablo 2 de yer verilmiştir. 
Tablo 2. Öğretmenlerin Yönetici Olarak Okul Müdürü Metafor Çeşitliliğine Göre Oluşan Temalar,  Frekans Değerleri ve Yüzdelik Oranları 
SIRA NO METAFORLARIN TEMALARA GÖRE DAĞILIMI      FREKANSI     YÜZDESİ 
1 Koruyucu, Güven Verici Teması 19 15,08 

2 Destekleyici, Kucaklayıcı Teması 10 7,94 

3 Değerli ve Vazgeçilmez Teması 10 7,94 

4 Olumsuzluk Unsuru Teması 5 3,97 

5 Sorun Çözücü Teması 17 13,5 

6 Adalet Teması 8 6,35 

7 Lider Yol Gösterici Teması 23 18,26 

8 Çalışkanlık Teması 3 2,39 

9 Otorite Teması 6 4,76 

10 Rol Model Teması 9 7,15 

11 Mütevazı Teması 3 2,39 

12 Sorumluluk Teması 8 6,35 

13 Motive Edici Teması 2 1,58 

14 Acınacak Teması 3 2,39 

Tablo 2'de yönetici olarak okul müdürü kavramına ilişkin metaforlar 14 temada toplanmıştır. Lider Yol Gösterici 
Teması, Koruyucu Güven Verici Teması ile Sorun Çözücü Teması en fazla metafor alan temalar olmuştur. Bunları 
takiben Destekleyici, Kucaklayıcı Teması, Değerli ve Vazgeçilmez Teması, Rol Model Teması, Adalet Teması ile 
Sorumluluk Teması şeklinde devam etmiştir. 

3.1. Koruyucu, Güven Verici Temasına göre Yönetici Olarak Okul Müdürü 

19 frekans değerinin yer aldığı ve %15,08 yüzdelik dileme sahip bu temada yönetici olarak okul müdürünün 
çalışanlarını ve okulunu gözetip koruyan çevresine güven veren yönü ortaya çıkmıştır. Tablo 3’te verilen metaforlar 
ise; Baba (7),  Abi (7), Anne(2), Arkadaş (2) ve Emniyet Kemeri (1) şeklinde toplanmıştır. Aşağıda bu tema ile ilgili 
metafor örnekleri verilmiştir. 

“Baba gibidir çünkü okul da bir ailedir ve okul müdürü ailenin babasıdır.” Ö12 
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“Baba gibidir çünkü öğretmenini öğrencisini baba gibi korumalı.” Ö18 

“Baba gibidir çünkü okulun binasından içinde yaşayan herkesi kollar, gözetir, korur.” Ö4 

“Anne gibidir çünkü onun gölgesi bize güven veriyor.” Ö58 

“Emniyet kemeri gibidir çünkü o olmazsa kazada başımıza çok şey gelir.”Ö120 

“Abi gibidir çünkü o gerektiğinde gerekeni yapar.” Ö88 

“Abi gibidir çünkü personeli sahiplenir.”Ö91 

“Arkadaş gibidir çünkü sıkıntılı zamanlarda hep yanımda durur.”Ö80 

Tablo 3. 

SIRA NO METAAFOR ADI (f) 

1 Baba 7 

2 Abi 7 

3 Anne 2 

4 Arkadaş 2 

5 Emniyet Kemeri 1 

Toplam Öğretmen Sayısı 19 

Toplam Metafor Sayısı 5 

3.2. Destekleyici ve Kucaklayıcı Temasına göre Yönetici Olarak Okul Müdürü 

10 frekans değerinin yer aldığı ve %7,94 yüzdelik dileme sahip bu temada yönetici olarak okul müdürünün 
metaforundan öğretmenlerini destekleyen başarılarını artırmaları noktasında onları kucaklayan yönü ortaya çıkmıştır. 
Tablo 4’te verilen metaforlar ise; Binanın Temeli (2), Ağaç Kökü (2), Halka (1), Kubbe (1),  Temel Taş(1),  Zincir 

(1), Mevlana(1), Abi (1)  şeklinde toplanmıştır. Aşağıda bu tema ile ilgili metafor örnekleri verilmiştir. 

“Ağaç kökü gibidir çünkü ağaç dallarını, kollarını, yapraklarını ayakta tutar.” Ö 62 

“Binanın temeli gibidir çünkü temel sağlam olunca okul da sağlam oluyor.” Ö3 

“Mevlana gibidir çünkü herkese gel der.”Ö7 

“Zincir gibidir çünkü tüm halkaları birbirine bağlar.”Ö63 

“Halka gibidir çünkü herkesi birleştirir.”Ö126 

“Kubbe gibidir çünkü birleştirir bütünler.” Ö 25 

Tablo 4.  

SIRA NO METAAFOR ADI (f) 

1 Binanın Temeli 2 

2 Ağaç Kökü   2 

3 Halka 1 

4 Kubbe 1 

5 Temel Taşı 1 

6 Zincir 1 

7 Mevlana 1 

8 Abi 1 

Toplam Öğretmen Sayısı 10 

Toplam Metafor Sayısı 8 

3.3. Değerli ve Vazgeçilmeyen Temasına göre Yönetici Olarak Okul Müdürü  

10 frekans değerinin yer aldığı ve %7,94 yüzdelik dileme sahip bu temada yönetici olarak okul müdürü 
öğretmenlerinin gözünde vazgeçilmez biri olup çok değerli bir konuma sahiptir. Tablo 5’te verilen metaforlar ise; 
Direk (3), Beyin (2), Baba (2), Lokomotif(1), Melek (1), Bel Kemiği (1)  şeklinde toplanmıştır. Aşağıda bu tema ile 
ilgili metafor örnekleri verilmiştir. 

“Direk gibidir çünkü kaleyi ayakta tutan direktir. Okul müdürü de okulu ayakta tutan bir direktir.”Ö104 

“Beyin gibidir çünkü beyin vücudu müdür okulu yönetir.”Ö26 

“Baba gibidir çünkü bir ev babasız bir okul müdürsüz asla olmaz.”Ö98 

“Lokomotif gibidir çünkü bütün yükü o çeker.”Ö56 

“Bel kemiği gibidir çünkü okul onun sayesinde ayakta durur.”Ö118 
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Tablo 5. 

SIRA NO METAAFOR ADI (f) 

1 Direk 3 

2 Beyin 2 

3 Baba 2 

4 Lokomotif 1 

5 Melek 1 

6 Bel Kemiği 1 

Toplam Öğretmen Sayısı 10 

Toplam Metafor Sayısı 6 

3.4. Olumsuzluk Unsuru Temasına göre Yönetici Olarak Okul Müdürü  

5 frekans değerinin yer aldığı ve %3,97 yüzdelik dileme sahip bu temada öğretmenlerinin gözündeki olumsuz durum 
ve davranışları ortaya çıkarılmıştır. Daha çok istenmeyen davranışları bu temada toplanmıştır. Tablo 6’da verilen 
metaforlar ise; Azrail(1),  Kaynana (1),  Banka (1),  Eski Sevgili (1)  ve Sesteş Sözcük (1)  şeklinde listelenmiştir. 
Aşağıda bu tema ile ilgili metafor örnekleri verilmiştir. 

“Azrail gibidir çünkü müdür bizi zorla çalıştırıyor.”Ö40 

“Kaynana gibidir çünkü ne yaparsan yap yaranamazsın.” Ö108 

“Banka gibidir çünkü siz uzak durmak istersiniz, ama sistem peşinizi bırakmaz.” Ö109 

“Eski sevgili gibidir çünkü birçoğu olup olmadık saatlerde mesaj atar istekte bulunur. Can sıkar yılan çünkü 
kuyruğuna basarsan sokar.” Ö 107 

“Sesteş sözcük gibidir çünkü herkeste farklı anlam çağrıştırır.” Ö94 

Tablo 6. 

SIRA NO METAAFOR ADI (f) 

1 Azrail 1 

2 Kaynana 1 

3 Banka 1 

4 Eski Sevgili 1 

5 Sesteş Sözcük 1 

Toplam Öğretmen Sayısı 5 

3.5. Sorun Çözücü Temasına göre Yönetici Olarak Okul Müdürü 

17 frekans değerinin yer aldığı ve %13,50 yüzdelik dileme sahip bu temada yönetici olarak okul müdürleri gerek 
öğretmenlerin gerekse okulun sorunlarını çözen konumundadır. Tablo 7’de verilen metaforlar ise; İdareci (6), Baba 

(3), Abi (2), Arkadaş (1),Sünger (1), Cesur (1), Joker (1), Şeker(1), Üçgen  (1), şeklinde toplanmıştır. Aşağıda bu 
tema ile ilgili metafor örnekleri verilmiştir. 
“Baba gibidir çünkü okulun bütün sorunları ile ilgilenir çözer olması gerekeni olması gerektiği gibi sağlamakla 
uğraşır.”Ö77 

“Abi gibidir çünkü her daim bizim yanımıza bir sorunumuz olduğunda çözmek için elinden geleni yapar.” Ö66 

“Cesur gibidir çünkü veliler ile ilgili sıkıntı ve sorunların çözüme kavuşturan bütün sorumlulukları üzerine alıp en 
güzel şekilde yerine getirmektir.” Ö16 

“İdareci gibidir çünkü başımız sıkıştığında yardımcıdır.” Ö27 

“Sünger gibidir çünkü herkesin derdini çeker.”Ö65 

“Joker gibidir çünkü her ne kadar belli bir görev tanımı olmasa da bazıları okulda hiçbir şey yapmazken bazıları ne 
iş varsa koşar, ne iş varsa onlar yapar, sorunların çözüm merkezidir.”Ö103 
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Tablo 7. 

SIRA NO METAAFOR ADI (f) 

1 İdareci 6 

2 Baba 3 

3 Abi 2 

4 Arkadaş 1 

5 Sünger 1 

6 Cesur 1 

7 Joker 1 

8 Şeker 1 

9 Üçgen 1 

Toplam Öğretmen Sayısı 17 

Toplam Metafor Sayısı 9 

3.6. Adalet Temasına göre Yönetici Olarak Okul Müdürü 

8 frekans değerinin yer aldığı ve %6,35 yüzdelik dileme sahip bu temada öğretmenlerin belirtmiş olduğu metaforlarda 
müdürlerin adaletli bir yönetim anlaşışı benimsemeleri işlenmiştir. Tablo 8’de verilen metaforlar ise Adalet (3), 

Hakem(2),   Terazi(2),    Hâkim(1),   şeklinde toplanmıştır. Aşağıda bu tema ile ilgili metafor örnekleri verilmiştir. 

“Adalet gibidir çünkü herkese eşit davranmasını bilir.”Ö72 

“Adalet gibidir çünkü yöneticilik hak ve adaletle gerçekleşir.” Ö42 

“Hakem gibidir çünkü nasıl bir hakem sahada olan her şeye hakim olup adaletli bir şekilde yönetiyorsa okul müdürü 
de öyle olmalı okulda olup biten her şeyden haberi olmalıdır.” Ö95 

“Hakim gibidir çünkü doğru kararlar vermelidir.” Ö119 

“Terazi gibidir çünkü adil olmalı ve herkese eşit davranmalıdır.” Ö53 

“Terazi gibidir çünkü her öğretmen ve öğrenciye eşit mesafede olmalıdır.”Ö110 

Tablo 8. 

SIRA NO METAAFOR ADI (f) 

1 Adalet 3 

2 Hakem 2 

3 Terazi 2 

4 Hakim 1 

Toplam Öğretmen Sayısı 8 

Toplam Metafor Sayısı 4 

3.7. Lider Yol Gösteren Temasına göre Yönetici Olarak Okul Müdürü  

23 frekans değerinin yer aldığı ve %18,26 yüzdelik dileme sahip en çok metaforun toplandığı bu temada liderlik 
özelliğinin en önemli vasıflarından olan yol gösterici olmanın önemi aktarılmıştır. Tablo 9’da verilen metaforlar ise 
Lider (6), Orkestra Şefi (4), Teknik Direktör (2), Çoban ( 1), Elzem (1),   Vizyon (1),   Abi (1),  Eğitim Uzmanı ( 1),  

Heykeltıraş (1),  Kılavuz (1),  Makinist (1),  Önder (1),   Teşvik Eden (1),   Yönetmen (1),  şeklinde toplanmıştır. 
Aşağıda bu tema ile ilgili metafor örnekleri verilmiştir. 

“Lider gibidir çünkü onun önderliğinde okul yükselir.”Ö124 

“Lider gibidir çünkü her toplulukta işlerin ilerlemesi için gerçek bir lidere ihtiyaç vardır.” Ö 29 

“Orkestra şefi gibidir; çünkü okulu şef gibi yönetip güzel eserler çıkarmasını sağlar.” Ö 127  

“Orkestra şefi gibidir çünkü her enstrümanın çıkardığı sesi ve ahengi bilerek onlarca farklı enstrümanı hayalindeki 
tınıya (hedefe) ulaşmak için uygun zamanda devreye sokmasını ve aynı zamanda tüm enstrümanları melodiye ortak 
etmesini bilmesi gerekir.” Ö39 

“Elzem gibidir çünkü o olmadan işler düzenli olmaz.”Ö24 

“Eğitim uzmanı gibidir çünkü eğitim konusunda her şeyi bilir.” Ö71 

“Makinist gibidir çünkü o olmazsa tren raydan çıkar.” Ö123 

“Heykeltıraş gibidir çünkü elindeki madenden güzel eserler çıkartmalı.” Ö121 
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Tablo 9. 

SIRA NO METAAFOR ADI (f) 

1 Lider 6 

2 Orkestra Şefi  4 

3 Teknik Direktör  2 

4 Çoban 1 

5 Elzem 1 

6 Vizyon 1 

7 Abi 1 

8 Eğitim Uzmanı 1 

9 Heykeltıraş 1 

10 Kılavuz 1 

11 Makinist 1 

12 Önder 1 

13 Teşvik Eden 1 

14 Yönetmen 1 

Toplam Öğretmen Sayısı 23 

Toplam Metafor Sayısı 14 

3.8. Çalışkanlık Temasına göre Yönetici Olarak Okul Müdürü  

3 frekans değerinin yer aldığı ve %2,39 yüzdelik dileme sahip bu tema altında okul müdürlerinin çalışkanlığı okul 
için yaptığı gayretler ön plana çıkarılmıştır. Tablo 10’da ön plana çıkan metaforlar ise Arı (1), Özveri (1), Konyaspor 

(1), şeklinde bir araya gelmiştir. Aşağıda bu tema ile ilgili metafor örnekleri verilmiştir. 

“Özveri gibidir; çünkü okul içinde öğretmenler arasında birliği ve beraberliği sağlıyor. Yeri geliyor öğretmenden 
hatta hizmetliden çok okul için gece gündüz, tatil demeden kendinden feragat edip çalışmaktır.”Ö59  

“Konyaspor gibidir çünkü mütevazı kadroyla başarıyı yakalayabilmeli.” Ö48 

“Arı gibidir çünkü çok çalışması gerekir.” Ö114 

Tablo 10. 

SIRA NO METAAFOR ADI (f) 

1 Arı 1 

2 Özveri 1 

3 Konyaspor 1 

Toplam Öğretmen Sayısı 3 

Toplam Metafor Sayısı 3 

3.9. Otorite Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü  

6 frekans değerinin yer aldığı ve % 4,76 yüzdelik dileme sahip bu otorite temasında öğretmenler okul müdürlerinin 
otorite odağı olduklarını belirtmişlerdir. Tablo 11’de öne çıkan başlıca metaforlar ise Patron(3), Disiplin(1), 

Komutan(1),  Otorite(1) şeklinde oluşmuştur. Aşağıda bu tema ile ilgili metafor örnekleri verilmiştir. 

“Patron gibidir çünkü yönetmek iş bilmek gerekir.”Ö81   

“Otorite gibidir çünkü otoritenin olmadığı yerde düzen işlemez.”Ö49 

“Disiplin gibidir çünkü okulu düzene sokacak olan odur.” Ö99 

“Komutan gibidir çünkü emrindeki askerler ile zaferlere ulaşır.”Ö117 

Tablo 11. 

SIRA NO METAAFOR ADI (f) 

1 Patron 3 

2 Otorite 1 

3 Disiplin 1 

4 Komutan 1 

Toplam Öğretmen Sayısı 6 

Toplam Metafor Sayısı 4 

3.10. Rol Model Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü  

9 frekans değerinin yer aldığı ve %7,15 yüzdelik dileme sahip bu rol model temasında öğretmenler okul müdürlerinin 
rol model olduğunu, öğretmenlerin kendilerini örnek aldıklarını belirmişlerdir. Tablo 12”de öne çıkan başlıca 
metaforlar ise Can Simidi(1), Bahçıvan(1), Ayna(1),  Fener(1), Güneş(1), Işık(1),Liyakat Sahibi(1), Ön Yüz(1), 

Vizyon(1)    şeklinde oluşmuştur. Aşağıda bu tema ile ilgili metafor örnekleri verilmiştir. 
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 “Can simidi gibidir çünkü eğer gerekli niteliklere sahip değilse öğretmen, öğrenci hatta veli boğulur.”Ö5 

“Bahçıvan gibidir çünkü okulu güzelleştirip vitrini oluşturacak olan odur.”Ö115 

“Ayna gibidir çünkü kimse aynaya dikkatli bakmaz taklit eder.”Ö75 

“Fener gibidir; çünkü geleceğe, öğretmenlere ve öğrencilere ışık saçması aydınlatması gerekir. O yüzden fenerdir. 
Yol göstericidir. Yolumuzu aydınlatmalıdır.” Ö20 

“Güneş gibidir çünkü herkesi aydınlatır.” Ö97 

“Işık gibidir çünkü okul yöneticisinin becerisi, kalitesi, kültürü, okuldaki öğrenci ve öğretmenleri doğrudan 
etkiler.”Ö37 

Tablo 12. 

SIRA NO METAAFOR ADI (f) 

1 Can Simidi 1 

2 Bahçıvan 1 

3 Ayna 1 

4 Fener 1 

5 Güneş 1 

6 Işık 1 

7 Liyakat Sahibi 1 

8 Ön Yüz 1 

9 Vizyon 1 

Toplam Öğretmen Sayısı 9 

Toplam Metafor Sayısı 9 

3.11. Mütevazı Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü 

3 frekans değerinin yer aldığı ve %2,39 yüzdelik dileme sahip bu mütevazı temasından okul müdürlerinin esnek 
davranıp, çalışan personelini nazik bir şekilde yönetmesinin gerekliliği dile getirilmiştir. Tablo 13’de öne çıkan 
başlıca metaforlar ise Arkadaş(1), Abi(1), Esnek(1) şeklinde oluşmuştur. Aşağıda bu tema ile ilgili metafor örnekleri 
verilmiştir. 

“Abi gibidir çünkü çalışma ortamı kardeşlik içinde olmalıdır resmiyet olmamalıdır.”Ö9 

“Arkadaş gibidir çünkü üzerime baskı kurmaz.”Ö82 

“Esnek gibidir çünkü ihtiyacın olduğu zaman okuldan çıkıp işlerini halledebilirsin.”Ö46 

Tablo 13. 

SIRA NO METAAFOR ADI (f) 

1 Arkadaş 1 

2 Abi 1 

3 Esnek 1 

Toplam Öğretmen Sayısı 3 

Toplam Metafor Sayısı 3 

3.12. Sorumluluk Temasına göre Yönetici Olarak Okul Müdürü  

8 frekans değerinin yer aldığı ve % 6,35 yüzdelik dileme sahip bu sorumluluk temasından okul müdürlerinin okul ile 
ilgili sorumluluklarının çok olduğunu belirtmişlerdir. Tablo 14’de öne çıkan başlıca metaforlar ise Kaptan(3), 

Bulut(1), Bahçıvan(1), Ateşten Gömlek(1), Baba(1), Taşıt(1),  şeklinde oluşmuştur. Aşağıda bu tema ile ilgili metafor 
örnekleri verilmiştir. 

 “Baba gibidir çünkü okulun tüm problemlerin çözümünden sorumludur.”Ö85 

“Kaptan gibidir çünkü başta dümende o vardır. Onun pusulası şaşarsa tüm mürettebat yoldan çıkar. ”Ö93 

“Kaptan gibidir çünkü okulu yönetmek sorumluluk ve kaptanlık gerektirir.” Ö96 

“Taşıt gibidir çünkü bürokrasinin, kurumun ve üst yöneticileri yüklediği sorumluluk ve yükü taşır.”Ö36 

“Bulut gibidir çünkü bazen güneşten korur bazen yağmur olup yağar.”Ö64 

“Bahçıvan gibidir çünkü Okulu güzelleştirip vitrin oluşturmaktan sorumlu olan odur.”Ö115 

“Ateşten gömlek gibidir çünkü mesuliyet sorumluluk hesap verilebilirlik ile görev bilinci gerektirir.” Ö74 
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Tablo 14. 

SIRA NO METAAFOR ADI (f) 

1 Kaptan 3 

2 Bulut 1 

3 Bahçıvan 1 

4 Ateşten Gömlek 1 

5 Baba  1 

6 Taşıt 1 

Toplam Öğretmen Sayısı 8 

Toplam Metafor Sayısı 6 

3.13. Motive Edici Temasına göre Yönetici Olarak Okul Müdürü  

2 frekans değerinin yer aldığı ve % 1,58 yüzdelik dileme sahip bu motive edici temasından okul müdürlerinin 
çalışanlarını motive etmeleri gerektiği belirtmişlerdir. Tablo 15’te öne çıkan başlıca metaforlar ise Rüzgâr(1), 

Baba(1), şeklinde oluşmuştur. Aşağıda bu tema ile ilgili metafor örnekleri verilmiştir. 

 “Babacan gibidir çünkü idareler genel olarak erkek ve biz kadınların çocuk ev işi gibi sebeplerle işimize konsantre 
ve motivasyon konusunda sorun yaşayabiliyoruz. Bu noktada okul müdürü bizi motive edici olmalıdır.”Ö51 

“Rüzgâr gibidir çünkü eğitim ortamının başarılı olması için eğitim elemanlarını sürükleyici görev yapar. Rüzgâr 
yağmur getirir. Müdür de başarılı olunacak ortamı oluşturur. Bazen Meltem gibi ılık eser, bazen Poyraz gibi 
dondurur.”Ö22 

Tablo 15. 

SIRA NO METAAFOR ADI (f) 

1 Rüzgâr 1 

2 Baba 1 

Toplam Öğretmen Sayısı 2 

Toplam Metafor Sayısı 2 

3.14. Acınacak Temasına göre Yönetici Olarak Okul Müdürü  

3 frekans değerinin yer aldığı ve % 2,39 yüzdelik dileme sahip bu acınacak temasından okul müdürlerinin zor 
durumda kaldıkları ve bu durumun onları acınacak hale getirdiği belirtmişlerdir. Tablo 16’da öne çıkan başlıca 
metaforlar ise Amele(1), Yedi Kocalı Hürmüz (1), Modern Köle (1), şeklinde oluşmuştur. Aşağıda bu tema ile ilgili 
metafor örnekleri verilmiştir. 

 “Amele gibidir çünkü herkesin isteklerini yapmak sürekli çalışmak zorundasındır.”Ö61 

“Yedi kocalı Hürmüz gibidir çünkü herkesi tatmin etmesi beklenir. Aşağıdan yukarıya öğrenci, veli, öğretmen, 
hizmetli, memur, şube müdürü, ilçe müdürü, il müdürü, kaymakam, belediye başkanı, vali, takati yeterse bakana 
kadar bir mutluluk zinciri kurması istenir” Ö41 

“Modern köle gibidir çünkü sorumluluk çok maddi manevi kazancı çok düşük ” Ö44 

Tablo 16. 

SIRA NO METAAFOR ADI (f) 

1 Amele 1 

2 Yedi Kocalı Hürmüz 1 

3 Modern Köle 1 

Toplam Öğretmen Sayısı 3 

Toplam Metafor Sayısı 3 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma Çumra'da görev yapan 127 öğretmen ile yürütülmüştür. Üretilen Metaforların incelenmesi sonucunda 
1 metafor müdür ismi (özel isim) belirtiği için analiz sürecine dahil edilmemiş ve veri setinden çıkartılmıştır. 126 
öğretmenin ürettiği metaforlar içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu metaforlar temalara ayrılarak 
sınıflandırılmıştır.    
Araştırma sonucunda 126 öğretmen 69 farklı metafor geliştirmiştir. Bu metaforlar ise 14 farklı temada toplanmıştır. 
Metaforlar ilişkilendirildikleri tema açısından ele alındığında Baba (14),  Abi (12), İdare (6), Lider (6), Arkadaş (4), 

Orkestra Şefi (4), Adil (3), Direk (3), Kaptan (3),metaforlarının öne çıktığı anlaşılmaktadır. Aydoğdu (2008), Cerit 
(2008), Dönmez(2008),  Kösterelioğlu(2014) Yalçın ve Erginer(2012),  Çobanoğlu ve Gökalp (2015) ve Korkmaz 
ve Çevik(2018) tarafında yapılan araştırmada da ortaya çıkan sonuçlarla benzerlik olduğu görülmektedir.  
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Araştırmada elde edilen veriler katılımcıların açıklamaları ile beraber sınıflandırıldığında metaforların 14 farklı tema 
altında toplandığı görülmüştür. Bunlardan Lider ve Yol Gösterici Temasının (23), Koruyucu, Güven Verici 
Temasının (19), Sorun Çözücü Temasının (17), Destekleyici ve Kucaklayıcı Temasının (10), Değerli ve Vazgeçilmez 
Temasının (10) öne çıkan kategoriler olduğu anlaşılmaktadır. Motive Edici Teması (2), Acınacak Teması(3), 

Mütevazı Teması (3)  Çalışkanlık (3) temasının en az tema olarak belirlendiği ortaya çıkmıştır. 

4.1. Tartışma 

“Koruyucu ve Güven Verici Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü” temasındaki metaforlar incelendiği 
zaman görülmektedir ki okul müdürü herkesi gözetip kollayan onlara güven veren ve onların sığınacağı bir liman 
olarak görülmektedir. Herkesi bir çatı altında toplayıp, tüm çalışanları gözetip, koruyup, onların müdüre güvenip 
rahatlıkla dertlerini sorunlarını paylaştığı biri olmasını istedikleri düşünülmektedir. İnsan faktörünün ön planda 
olduğu eğitim kurumlarında öğretmen eğer güven konusunda sorun yaşamaz ise daha mutlu ve başarılı olacağı 
öğrencilere daha yararlı olacağı fikri hâsıl olmuştur. Yalçın’a (2011) göre öğretmenlerin kendilerini güvende 
hissetmesi kaliteli bir eğitime yardımcı olabilir. Daha önce yapılan Yalçın (2011), Kösterelioğlu(2014),Çobanoğlu 
ve Gökalp(2015) ve Korkmaz ve Çevik’in (2018) araştırma sonuçlarıyla benzer özellikler taşımaktadır.Okul 
müdürünün koruyucu özelliği lise öğrencilerine yapılan araştırma(Aslan, Bilgili ve Kaya, 2018) ile de benzerlik 

göstermektedir. 
 “Destekleyici ve Kucaklayıcı Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü” temasındaki metaforlar incelendiği 
zaman öğretmenlerin okul müdürlerini adeta ağacı ayakta tutan kök, binayı ayakta tutan temel, zincir ve bu zincirin 

halkası olarak algılamakta oldukları tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak öğretmenler okul müdürünü herkesi 
destekleyen, hiç kimseyi ayırt etmeden halka görevi yaparak bütün farklılıklara rağmen bütün herkesi birleştirip anne 
baba şefkati ile kucaklayan olarak görmektedirler.  
“Değerli ve Vazgeçilmez Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü” temasındaki metaforlar incelendiği zaman 
öğretmenler okul müdürlerini okulun vazgeçilmezi, eğer okulda olmadıkları zaman okulun olmayacağı olmazsa 
olmazı olarak algıladıkları görülmektedir. Okul müdürlerinin okuldaki diğer kişilerle iyi ilişkiler kurması, onların 
dertlerini dinlemesi, sorunlarına çözüm araması, yardımcı olması hem etkili ve olumlu bir okul ortamı oluşmasına 
hem de öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından hoş ve değerli insanlar olarak algılanmalarına neden olduğu 
söylenebilir (Yalçın ve Erginer, 2012). 

“Olumsuzluk Unsuru Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü” kategorisindeki metaforlar incelendiği zaman 
öğretmenler okul müdürlerini azrail, kaynana, banka gibi kavramlarla benzer tutmuşlardır. Bu tema da öğretmenlerin 
müdürlerin olumsuz yönlerinin daha ön planda olduğunu görülmüştür. Öğretmenlerin okul müdüründen uzak durmak 
istedikleri, onlara acı çektirdiği fikirleri oluşmuştur. Öğretmenler kendilerine kaba davranan, söz ve davranışlarıyla 
incitici olan, sürekli para işleriyle ilgilenen, kendilerini sürekli gözetleyen kişiler olarak; veliler ise daha çok sürekli 
para toplayan ve çocuklara sert davranan kişiler olarak nitelendirmişlerdir(Yalçın ve Erginer, 2012). Aynı zamanda 
Yalçın (2011), çalışmasıyla da benzer özellik taşıdığı görülmüştür.  

“Sorun Çözücü Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü” kategorisinde öğretmenler okul müdürlerinin 
sorunların çözümünde aktif görev almaları gerektiği fikri ön plana çıkmıştır. Okul müdürleri okuldaki sorunlarla bir 
babanın evlatları ile ilgilendiği bir abinin kardeşlerine gösterdiği şefkat ile yaklaşarak sorunları çözmesi gerektiği 
dile getirilmiştir. Ortaya çıkan sorunların çözümünde aktif görev alıp olaylar büyümeden çözüme kavuşturan okul 
müdürlerinin öğretmenler tarafından saygıyla karşılandığı ve öğretmenlerin okul müdürlerine saygı hayranlık 
beslediği görülmüştür. Bu bulgularYalçın ve Erginer(2012) ve Korkmaz ve Çevik’in(2018) çalışmaları ile  benzerlik 

gösterdiği görülmektedir. 

“Adalet Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü” başlığı altındaki temada öğretmenler okul müdürlerinin 
okulları adaletli bir şekilde yönetmesi gerektiği, iyi bir hakem ve hâkim olmalarını istemektedirler. Okullarda 

öğretmenler arasında ortaya çıkan sorunların başında da adalet kavramının yaygınlaşmaması, müdür ve diğer 
idarecilerin adaletli bir şekilde okulu yönetmemeleri gelmektedir. Bu gibi konulardan dolayı öğretmenler okul 
müdürünü adalet kavramı ile izah etmeye çalışmıştır.  

“Lider Yol Gösterici Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü” kategorisine göre oluşturulan metaforlar en 
yüksek frekans değeri almış temadır. Bu temayı incelediğimizde öğretmenler okul müdürlerinin okula, öğretmene, 
öğrenciye, veliye herkese liderlik edip yol göstermesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca okul müdürlerinin 
etrafında toplanan öğretmenlere iyi bir liderlik, kusursuz bir orkestra şefliği yaptığı zaman o kurumun yükseleceği 
güzel işler yapacağı fikri hâkim olmuştur. Elinde var olan kadro ile güzel işler başaran bir teknik direktör edasıyla 
okul müdürü de takımını başarıdan başarıya koşturabilmektedir. Bu bulgular Yalçın ve Erginer(2012) ve Korkmaz 
ve Çevik’in(2018) çalışmaları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. 
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“Çalışkanlık Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü” teması incelendiği zaman okul müdürünün çalışkan 
olması gerektiği ön plana çıkmıştır. Çalışkan olan okul müdürlerinde öğretmenlerinde çalıştığı, çalışmayan okul 
müdürlerinin okullarında ise öğretmenlerin çalışmadığı fikri ön plandadır. En az metaforun bu bölüm için ortaya 
çıkması okul müdürleri açısından olumsuzluk olarak algılanabilmektedir. Bu temanın Cerit (2008), Koçak (2011), 
Yalçın ve Erginer(2012) ve Korkmaz ve Çevik’in(2018) yaptığı çalışmalar ile benzerlik gösterdiği görülmektedir.  

 “Otorite Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü” kategorisindeki metaforlar incelendiği zaman okul 
müdürlerinin disiplin ve otoriteye önem verdikleri bir komutan gibi okulları yönettikleri anlaşılmaktadır.  

“Rol Model Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü” kategorisi incelendiği zaman okul müdürünün tüm okula 
öğretmenlere rol model olması gerektiği belirtmiştir. Okul müdürü yapmış olduğu güzel işler ve örnek davranışlarla 
öğretmenleri bir fener gibi aydınlatıp onların kendisini örnek almalarını sağlamalı adeta güneş gibi aydınlatmalıdır.   

“Mütevazı Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü” bu kategoride öğretmenler okul müdürlerinin hoşgörülü 
olması katı kurallardan uzak durması gerektiğini insan davranışlarının olumlu yönde gelişmesi noktasında mütevazı 
davranıp onların kalbini kazanmaları gerektiğini dile getirmiştir. En az frekans değerine sahip metafor ve temalardan 
olması okul müdürleri açısından olumsuzluk belirtisidir. Karademir (2008)’in görüştüğü öğrencilerin % 50’ye yakını 
okul müdürlerinin nazik olmadığı yönünde görüş belirtmiştir.   
“Sorumluluk Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü” bu kategoride öğretmenler okul müdürlerinin okullarda 
bütün işlerden sorumlu olduğunu belirtmişlerdir. Sorumluluk sahibi müdürler ise layıkıyla görevlerini yerine 
getirdikleri zaman bir bahçıvan edasıyla okulu çok güzel hale getirdikleri, bir kaptan edasıyla okulu zorlu şartlarda 
bile güzel limana taşıdıkları görülmüştür. Bunun için okul müdürleri sorumlulukların yerine getirme noktasında 
gideceği yolu iyi bilen birer kaptan olmalıdır. 
“Motive Edici Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü” bu kategoride öğretmenler tarafından en az belirtilen 
tema olmuştur. Okul müdürlerinin öğretmenleri motive etme noktasında eksik olduğu savunulabilir. Bu açıdan Yalçın 
ve Erginer’in (2012), çalışmaları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. 
“Acınacak Temasına Göre Yönetici Olarak Okul Müdürü” bu kategoride öğretmenler, okul müdürlerini her şeyden 
sorumlu olduğu için durumlarını acınacak halde görmektedirler. Okulların her şeylerinden müdürler sorumlu olup 
karşılığının olmaması da öğretmenler tarafından müdürlük yapılmayacak bir iş olarak algılanmaktadır.  

4.2. Sonuç 

✓ Bu çalışma neticesinde 126 katılımcının bakış açısından Yönetici Olarak Okul Müdürü kavramına ilişkin 69 farklı 
metafor ortaya atılmıştır. 

✓ Bu metaforlar 14 farklı temada toplanmıştır.  
✓ Bu metalarda toplanan öğretmen algıları görev yapan okul müdürlerinin benimsemesi gereken liderlik özellikleri 

bakımından yol haritası oluşturmada örnek teşkil edecektir. 

✓ Bu metaforlar ve temalar yorumlanması sonucunda araştırmacılar, uygulayıcılar ve politika geliştiriciler için 
olumlu öneriler geliştirilmiştir. 

4.3. Öneriler 

Bu çalışma ile öğretmenler okul müdürlerinin babacan, anlayışlı, kucaklayan, gözetip kollayan, rollerinden 
etkilendiği görülmüş olup bu rollerinin liderlik özelliklerini kendinde toplayarak yönlendiren okul müdürü olarak 
devam etmesinin uygun olabilir. 

Gelecekte idareci olmak isteyen veya halen devam eden idarecilerin bu metaforlardan yola çıkarak olumlu kabul 
görmüş özelliklerin benimsenmesi noktasında örnek teşkil edebilir. 
Örnek olan olumlu müdür davranışlarının gelişmesi için gerekli çalışmalar yapılabilir. Ayrıca bu araştırma öğretmen 
algıları dikkate alınarak yapılmıştır. Aynı çalışma okullarımızın ana paydaşlarından öğrenci ve velilerin gözünde 
müdür algısı çalışması yapılabilir. 
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Sürecindeki Etkilerinin Araştırılması 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, pandemi döneminde Covid-19’a yakalanıp iyileşen insanların geçmiş yaşantılarında 
egzersiz yapmanın Covid-19 geçirme süreçlerindeki etkisini incelemektir. Araştırmaya Isparta ilinde Covid-

19’a yakalanıp iyileşen 18-70 yaş arası 203 kadın, 173 erkek olmak üzere toplam 376 kişi katılmıştır. 26 

sorudan oluşan bir anket uygulanarak yapılan bu çalışma, hayatlarında sporu alışkanlık haline getiren, 
düzenli bir şekilde egzersiz yapan ve yapmayan insanların Covid-19 sürecinde ne şekilde etkilendiklerini 

tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında kişisel 
bilgi formu, Fiziksel Aktivite Alışkanlığını Değerlendirme Anketi (FAADA) kullanılmıştır. Verilerin analizi, 
SPSS 26 paket programı kullanılmıştır.  
Sonuç olarak, Covid-19'un risk faktörlerini azaltmak ve Covid-19'a karşı daha iyi vücut fonksiyonlarına izin 
vermek için bağışıklık ve solunum sistemlerinin işlevini iyileştirmek bakımından egzersizin önemli olduğu 
gerçeği vurgulanmıştır. Ayrıca egzersiz içerikli hayat tarzının benimsenmesi tavsiye edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Covid-19, Bağışıklık sistemi  

ABSTRACT 

The aim of the research is to examine the effect of exercising in the past lives of people who have been caught 

and recovered from Covıd-19 during the pandemic period, on the process of passing Covıd-19. A total of 

376 people, 203 women and 173 men, aged between 18-70 years, who caught Covıd-19 in Isparta province 

and recovered, participated in the research. This study, which was carried out by applying a questionnaire 

consisting of 26 questions, aims to determine how people who make sports habits in their lives, who exercise 

regularly and who do not, are affected by the Covıd-19 process. Scanning model was used in the research. 

Personal information form, Physical Activity Habit Assessment Questionnaire (FAADA) was used to collect 

data. Data analysis, SPSS 26 package program was used. 

As a result, the fact that exercise is important in terms of improving the function of the immune and 

respiratory systems in order to reduce the risk factors of Covıd-19 and allow better body functions against 

Covıd-19 has been emphasized. It is also recommended to adopt an exercise-based lifestyle. 

Keywords: Physical Activity, Covid-19, Immune System 

1. GİRİŞ 

Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan koronavirüs (Covid-19) on 

milyonlarca kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle yaklaşık 6.49 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti. Yeni koronavirüs 
hastalığına neden olan virüs şiddetli akut solunum sendromuna sebep olarak büyük bir küresel salgından sorumlu 
olmuştur (Leandro, e Silva & Lima-Silva, 2020).  Koronavirüs hastalığı, küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelen 
oldukça bulaşıcı bir enfeksiyondur (Yazdanpanah, Hamblin & Rezaei, 2020). COVID-19 enfeksiyonu hepimizi 

etkileyebilir. Çok kolay bulaşabilen, üst solunum yollarına yerleşen ve orada çoğalan oldukça bulaşıcı bir virüsle 

karşı karşıyayız. 
İnsanların bağışıklık sistemlerinin sağlam olması, süreci kolay geçirmesi ve virüse karşı bir koruyuculuğa sahip 
olması bakımından önemi vardır. Bağışıklık sistemi enfeksiyonun üstesinden gelmek için tek başına önemli değildir. 
Aerobik kapasitenin artırılması bağışıklık fonksiyonlarını, solunum fonksiyonlarını Covid-19’a karşı bir koruma 

sağlayabilir. Ayrıca  bu süreçte Covid-19’un şiddetini azaltabilir. Tüm önlemlere rağmen enfekte olursak, sağlık ve 
fiziksel uygunluk açısından optimal seviyede olmak son derece önemlidir (Bloch, Halle & Steinacker, 2020).  

İnsanlarda ve hayvanlarda yapılan birçok çalışma, egzersizin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu açıdan önemli bir 
etkisi vardır (Mohamed & Alawna, 2020).  

Düzenli olarak kısa süreli (yani 45 dakikaya kadar) orta yoğunlukta egzersizin özellikle yaşlı yetişkinlerde ve kronik 
hastalıkları olan kişilerde konakçı bağışıklık savunması için yararlı olduğu konusunda genel bir fikir birliği vardır 

(Simpson, Campbell, Gleeson, Krüger, Nieman, Pyne & Walsh, 2020).  

 Fiziksel aktivite, sağlıklı yaşamın ana bileşenlerinden biri olarak kabul edilir. Fiziksel egzersiz, viral patolojiler dahil 

bulaşıcı hastalıkların azaltılmasında potansiyel bir faydası olduğundan sıkça önerilmektedir (da Silveira, da Silva 

Fagundes, Bizuti, Starck, Rossi & e Silva, 2020).  

Bununla birlikte, fiziksel aktivitelerin kardiyovasküler sistemin egzersiz kapasitesini koruduğu ve akciğerlerin 
havalandırılmasını teşvik ettiği şüphesizdir. Bu da Euler-Liljestrand refleksi aracılığıyla perfüzyonu iyileştirir ve 
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bağışıklık yeterliliğini artırır. Özellikle eğitimsiz ve yaşlı insanlar için egzersiz, Covid-19 enfeksiyonunun başarılı 
bir şekilde üstesinden gelmek için gerekli korumayı sağlayabilir (Bloch vd., 2020).  

Egzersiz, kritik bir hastalıktan sonra kas kütlesini, gücünü ve direncini iyileştirmek için özellikle önemlidir (Heyland, 

Stapleton, Mourtzakis, Hough, Morris, Deutz & Needham, 2016). Egzersiz, Covid-19'a yakalanan bazı kişiler için 
bir semptom olan kan pıhtılarının önlenmesine de yardımcı olabilir (Clerkin, Fried, Raikhelkar, Sayer, Griffin, 

Masoumi, & Uriel, 2020). Bağışıklığı düşük olan insanlar, Covid-19 olarak adlandırılan bu dünya salgınına daha 
yatkındır (Arshad, Khan, Sadiq, Khalid, Hussain, Yasmeen & Rehana, 2020).  

Covid-19'un ilerlemesi, büyük ölçüde bir bireyin ilk sağlık durumuna ve enfeksiyon tarafından tetiklenen bağışıklık 
tepkisine bağlıdır. Düzenli olarak orta-şiddetli egzersiz nöbetleri, akciğer fonksiyonu üzerinde doğrudan ve olumlu 
etkilere sahiptir ve solunum yolu enfeksiyonları veya hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur (Simpson vd., 2020).  

2. MATERYAL METOD 

Çalışma Isparta ilinde Covid-19 geçirmiş farklı yaş ve cinsiyetteki 377 kişi üzerinde yapıldı. 26 sorudan oluşan bir 
anket uygulanarak yapılan bu çalışma, hayatlarında sporu alışkanlık haline getiren, düzenli bir şekilde egzersiz yapan 
ve yapmayan insanların Covid-19 sürecinde ne şekilde etkilendiklerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. COVİD-19 

geçirmiş insanlar telefonla, e-postayla veya resmi olmayan ve profesyonel ağlarımızı kullanarak 25 Mart 2021 
çevrimiçi olarak başlattığımız web tabanlı bir anketi tamamladılar. Anket yaklaşık 30 gün çevrimiçi kaldı ve 
tamamlanması yaklaşık 5 dakika sürdü. Veriler, anonim olarak toplanmıştır. Çalışma Sağlık Bakanlığı 2020-07-

07T15-17-22 sayılı izni ve Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Etik Kurulu'nun 01.06.2021 tarihli ve 
51/3 sayılı kararı alınarak yürütüldü. Toplanan veriler, SPSS 26 paket program ile tanımlayıcı istatistik ve Spearman 

Korelasyon testi ile analiz edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
 Sayı Oran % 

 

Cinsiyet 

Erkek 203 54,0 

Kadın 173 46,0 

 

Medeni Durum 

Bekâr 128 34,0 

Evli 248 66,0 

 

 

 

Eğitim Durumu 

İlkokul 2 ,5 

İlkokul 1 ,3 

Lise 40 10,6 

Okuryazar 2 ,5 

Ortaokul 3 ,8 

Yükseköğrenim 328 87,2 

 

 

 

 

 

 

Meslek 

Akademisyen 30 8,0 

Diğer 22 5,9 

Emekli 9 2,4 

Ev hanımı 12 3,2 

İsçi 16 4,3 

Memur 33 8,8 

Mühendis 18 4,8 

Öğrenci 61 16,2 

Öğretmen 43 11,4 

Özel sektör 35 9,3 

Sağlık personeli 97 25,8 

Sigara İçme Alışkanlığı Evet 94 25,0 

Hayır 282 75,0 

 

 

 

Kan Grubu 

ABrh- 1 ,3 

ABrh+ 32 8,5 

Arh- 22 5,9 

Arh+ 131 34,8 

Brh- 7 1,9 

Brh+ 64 17,0 

O- 19 5,1 

O+ 100 26,6 

 

 

Yaş 

15-30 122 31,0 

31-45 175 44,4 

46-60 84 21,3 

61-75 3 ,8 

76 ve üstü 1 ,3 
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Vücut Ağırlığı 

40-55 49 12,4 

56-65 82 20,8 

66-75 94 23,9 

76-85 74 18,8 

86 ve üstü 86 21,8 

Tablo 1 incelendiğinde, Covid-19 geçiren katılımcıların % 75’inin sigara içmediğini ve bu sonuca göre de sigara 

içmenin geçerli bir sebep olmadığını söyleyebiliriz. Kan gruplarına baktığımızda, Covid-19 geçirenlerin kan 
gruplarının Arh+ %34,8 ve O+ %26.6 oranları ile daha fazla değere sahip olduğu belirlenmiştir. 
Tablo 2. Katılımcıların Hastalık ve Spor Özgeçmişleri  
 Sayı Oran % 

 

Kronik Hastalığınız Var mı? 

Var 58 15,4 

Yok 318 84,6 

Korona virüs Salgını Süreci Öncesinde 

Yaptığınız Egzersiz Var mı? 

Evet 257 68,4 

Hayır 119 31,6 

 

 

Ne Sıklıkla Spor Yapıyorsunuz? 

Arada bir 110 29,3 

Haftada 2-3 kez 105 27,9 

Haftada 4-5 kez 35 9,3 

Haftada bir 35 9,3 

Her gün 18 4,8 

Hiç 73 19,4 

 

 

Ne Kadar Süredir Spor Yapıyorsunuz? 

0-6 ay 49 13,0 

1-3 yıl 42 11,2 

3 yıldan uzun süredir 136 36,2 

6 ay - 1 yıl 50 13,3 

Hiç yapmadım 99 26,3 

 Lisanslı Olarak Spor Yaptınız mı? Evet 102 27,1 

Hayır 274 72,9 

 

 

 

 

Spor Yapmanızda Etkenin Ne 
Olduğunu Düşünüyorsunuz? 

Alışkanlık 9 2,4 

Diğer  19 5,1 

Gitmek zorunda 

olduğum için 
gidiyorum 

4 1,1 

Kendimi daha iyi 

hissettiriyor 

59 15,7 

Kilo almak 3 ,8 

Kilo vermek 47 12,5 

Kilomu korumak 8 2,1 

Sağlıklı yaşamak 227 60,4 

Ailenizde Aktif Spor Yapan Var Mı? Var 104 27,7 

Yok 272 72,3 

Tablo 2 incelendiğinde, %84,6 oranında geçmişte kronik hastalığı olmadığını, geçmişte %72,9 oranında lisanslı 
olarak spor yapmadıklarını fakat farklı zaman dilimleri içinde spor yaptıklarını belirtmişlerdir. Spor yapanların %60,4 

oranında sağlıklı yaşamak düşüncesiyle yaptıklarını, katılımcıların %19,4 oranında hiç spor yapmadıkları 
görülmektedir. 
Tablo 3. Katılımcıların Covid-19 ve Sonrası Dönem İle İlgili Görüşleri 

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların %63,6’sının Covid-19 geçirme sürecinde çeşitli bölgelerinde ağrı 
hissettiklerini, spor alışkanlığı olmasının ve geçmişte spor yapmanın bu süreçte faydasına inananların %75,3 oranında 

 Sayı Oran % 

Korona Virüs Salgını Sürecinde Herhangi Bir Ağrınız 
Var mıydı? 

Var 239 63,6 

Yok 137 36,4 

Covid-19 Geçirme Sürecinde Spor Yapmanın Faydasına 

İnanıyor musunuz? 

Evet 

 

283 75,3 

Hayır 93 24,7 

Diğer Covid-19 Geçiren İnsanlarla Karşılaştırıldığında 
Spor Yapmanın Faydasına 

İnanıyor musunuz? 

Evet 285 75,8 

 

Hayır 91 24,2 

Covid-19 Hastalığı Süresini Genel Değerlendirmeler 
Dikkate Aldığınızda Kolay Geçirdiğinizi Düşünüyor 
musunuz? 

Evet 274 72,9 

 

Hayır 102 27,1 

Spor Yapmanın Covid-19 Geçirme Sürecinde 
Faydasının Olduğunu Düşünüyor musunuz? 

Evet 275 73,1 

                 Hayır                                101                                              26,9 

Covid-19 Geçirdikten Sonra Düzenli Spor Yapıyor 
musunuz? 

Evet 112 29,8 

Hayır 264 70,2 
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olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların başka Covid-19 geçirenlerle kendilerini kıyasladıklarında %75,8 oranında 
spor yapmanın faydasına inandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların %72,9’unun bu süreci kolay geçirdiği 
görülmüştür. Katılımcıların %73,1’inin bu süreçte sporun faydasına inandığını buna rağmen %70,2’sinin bu süreçten 
sonra düzenli olarak spor yapmadıklarını tespit edilmiştir. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yapılan çalışmada, sigara içmenin belirgin bir şekilde Covid-19’a yakalanma konusunda etkili olmadığını, geçmişte 
spor yapan ve bunu alışkanlık haline getiren insanların Covid-19 sürecini rahat atlattıklarını tespit edilmiştir.  Spor 

alışkanlığı olan bireylerin bağışıklık sistemlerinin de geliştiği gerçeği bu süreci kolay bir şeklide atlatılmasını 
sağladığı düşüncesi ağır basmaktadır. Ön kanıtlar, Covid-19 ile ilişkili semptomların ciddiyetinin ve bu virüsle 
enfekte olmanın nihai sonucunun, bireylerin enfeksiyondan önceki sağlık durumuyla ilişkili olduğunu ileri sürdü. 
Hastaneye yatış ve ölüm riskinin artmasıyla bağlantılı faktörler arasında aşırı kilo ve obezite, insülin direnci ve 
diyabet gelmektedir. Hareketsiz davranış kalıpları, zayıf beslenme alışkanlıkları ve fiziksel egzersiz eksikliği ile 
desteklenen bu yaşam tarzıyla ilgili hastalıklar, kronik düşük dereceli iltihaplanma ile karakterizedir. Fiziksel 

aktivite, hem sporcuların hem de sıradan vatandaşların hem kendilerinin hem de etrafındakilerin sağlığını korumak 
için izlenerek yöntemlerin başında gelmektedir (Scudiero, Lombardo, Brancaccio, Mennitti, Cesaro, Fimiani & 

Frisso, 2021). 

Spor alışkanlığının Covid-19 sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve bu sürecin geçirilmesinde pozitif 
anlamada etkili olduğu tespit edilmiştir. Düzenli fiziksel aktivitenin bağışıklık ve bulaşıcı hastalık riskinde rolü çok 
önemlidir. Ayrıca hastalıkların geçirilme sürecinde vücudun karşı koyması ve hafif atlatılması için de 
önemsenmelidir. Düzenli fiziksel aktivitenin insan hayatında bulaşıcı hastalıklara karşı direnci arttırdığını ortaya 

koymaktadır. Toplum kaynaklı enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık ölüm riskini azaltmak, bağışıklığı güçlendirmek ve 
pandemilerin etkisini azaltmaya yardımcı olmak için genel popülasyonda düzenli fiziksel aktivite teşvik edilmelidir 
(Chastin, Abaraogu, Bourgois, Dall, Darnborough, Duncan & Hamer, 2021). Orta doz egzersizin birçok hastalık 
durumuyla ilişkili belirli immün belirteçler üzerindeki olumlu etkileri vardır (Zbinden‐Foncea, Francaux, Deldicque 
& Hawley, 2020).  

Geçmişte yapılan egzersizlerin de Covid-19 geçirme sürecinde hem psikolojik hem de fiziksel olarak bireyleri güçlü 
tuttuğunu ve süreci olumlu geçirme anlamında katkı yaptığını söyleyebiliriz. Düzenli fiziksel aktivitenin Covıd-19 

riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu desteklemektedir. Henüz spesifik bir tedavi belirlenmediği göz önüne 
alındığında, dengeli beslenme ve egzersiz ile birlikte doğru beslenme, pandemide hepimizin güvende olmasına 
yardımcı olacak önemli faktörlerdir (Khoramipour, Basereh, Hekmatikar, Castell, Ruhee & Suzuki, 2021).  

Belli dönemlerde spor yapmış ve devam etmekte olan insanların Covid-19 geçirme sürecinde hiç spor yapmamış 
insanlara kendilerini mukayese ettiklerinde süreci kadar kolay atlattıklarını söyleyebiliriz. Fiziksel aktivite 

uygulaması, bağışıklık sistemini güçlendirerek viral bulaşıcı hastalıklara yanıtta bir fayda olduğunu 
düşündürmektedir. Bu nedenle, Covid-19 için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve hazırlanmasında yardımcı bir 
araç olarak yeterli yoğunluğun düzenli olarak uygulanması önerilmektedir (da Silveira vd., 2020). Fiziksel 

egzersizlerin uygulanması, bağışıklık sisteminin bir modülatörü olarak işlev görmektedir (Yazdanpanah, Hamblin & 

Rezaei, 2020). Fiziksel egzersiz kapasitesi ciddi enfeksiyon hastalıklarından kurtulmak için önemlidir (Bloch vd., 
2020). Pandemiye karşı koymak için spor kuruluşları, güven ve direnç oluşturmak, yaşlıları ve diğer savunmasız 
grupları korumak ve her düzeyde spor katılımını korumak için ulusal halk sağlığı kurumları ile işbirliği yapmalıdır 
(Timpka, 2020). Ayrıca genetik olarak tahmin edilen fiziksel aktivitenin şiddetli Covid-19 olasılığını düşürmede 
güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Li & Hua, 2021). 

Covid-19'un risk faktörlerini azaltmak ve Covid-19'a karşı vücut fonksiyonlarını güçlendirmek, bağışıklık ve 
solunum sistemlerinin işlevini iyileştirmek için eve kapanma döneminde insanların aerobik kapasitesinin artırılması 
gerekmektedir (Mohamed & Alawna, 2020). Kendiliğinden izolasyon sırasında düzenli fiziksel aktivite yapmak, 
yerleşik bir yaşam tarzı nedeniyle gelecekteki kronik sağlık koşullarının önlenmesi için önemlidir (Jakobsson, Malm, 

Furberg, Ekelund & Svensson, 2020).   

Covid-19 karantinadaki insanların yaşam tarzlarını önemli ölçüde değiştirdiği için, insanların parklar ve meydanlar 
gibi açık alanlara ve hatta spor salonları gibi kapalı alanlara erişimi engellemiştir. Bundan dolayı kendi mekânlarında 

fiziksel egzersiz yapmaları ve bunu alışkanlık haline getirmeleri gerekmektedir (Furtado, Letieri, Caldo‐Silva, 
Sardão, Teixeira, de Barros & Bachi, 2021).  Covid-19 pandemisinde uzun süre evlerinde kapalı kalan yaştaki ve 

spor yapmayan insanlar için programlanmış fiziksel aktivite egzersizlerinin bireylerin bağışıklık sistemini 
güçlendirerek fiziksel, zihinsel, psikolojik ve ruh sağlıklarını olumlu bir şekilde etkileyecektir (Özkan, A. (2021). 
Covd-19 süreci boyunca fiziksel olarak aktif kalarak bu süreci en az hasarla atlatmak amaç olmalıdır. Aktivite 

planlamasını kişisel özelliklere göre planlayıp, bunları hayatın bir parçası olarak görmek ve alışkanlık biçimine 
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getirmeliyiz (Arslan & Ercan, 2020). Sonuç olarak; günlük hayatımızın içerisine kattığımız düzenli spor 

alışkanlığının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve Covid-19 geçirme sürecinde pozitif anlamada etkili olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca Covid-19 geçirme sürecinin az hasarla, psikolojik olarak güçlü ve hastalığın hafif atlatılması 
konusunda etkisinin olduğu görülmüştür. 
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ÖZET 

Sanat yazının icadından önce bir dil olarak kullanılmış olsa da geçmişten günümüze üzerine yüklenen ve 
içerdiği anlam çok daha derindir. Sanat tarihi verilerine göre en eski sanat biçimi olan resim ve sonrasında 
heykel sanatı, eser sahipleri için bir sanat eseri olmaktan ziyade ihtiyaçlar doğrultusunda meydana getirilmiş 
nesneler ve görsellerdi. Zaman içerisinde zanaatkârlar sanatçı olmuş, sanat eserleri içerik ve biçim olarak 
ifade ettiği düşünceye, tavır ve hareket doğrultusunda yönlendirilmiştir. Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle 
birlikte sanatçının esin kaynakları, kullandığı yöntem ve malzemeler de değişmiş, gelişmiştir. Bu sanat akımı 
içerisinde bir bilim dalı olan psikolojik analiz yönteminin, eser üretimiyle birlikte gerçeküstücü nesne 
tasarımda kullanımı yer almaktadır. Makale kapsamında bir döneme ağırlığını koyan ve etkilerini birçok 
alanda hissedilen “Gerçeküstücülük” çalışılmıştır. Araştırmada bu hipnoz, halüsinasyonla birlikte 
otomatizm, oneirik ve baskı tekniği olarak dekalkomani araştırılmış, etnografiğe bakış olarak fotoğraf ve 
egzotik masklara da yer verilmiştir. Çalışmanın amacı, gerçeküstücülerin eser üretimlerinde kullandıkları 
disiplinlerarası yaklaşım olarak yararlandıkları bilim dalları ve yöntemleri inceleyerek gelecek 

araştırmacılara katkı sağlamaktır.  
Anahtar Kelimeler: Gerçeküstücülük, Gerçeküstücü Nesne, Salvador Dali, Disiplinlerarasılık 

ABSTRACT 

Although art was used as a language before the invention of writing, the meaning that has been loaded and 

included from the past to the present is much deeper. According to the data of art history, painting, which is 

the oldest art form, and later sculpture, were objects and visuals created in line with needs rather than being 

a work of art for the owners. Over time, craftsmen became artists, and works of art were oriented in the 

direction of thought, attitude and action expressed in terms of content and form. With the advancement of 

science and technology, the artist's sources of inspiration, and the methods and materials he used have also 

changed and developed.  In this art movement, there is the use of the psychological analysis method, a branch 

of science, in surrealistic object design and the production of works. Within the scope of the article, 

"Surrealism", which weighs on a period and whose effects are felt in many areas, has been studied. In the 

research, this hypnosis, automatism with hallucination, decalcomania as a print technique and oneiric were 

investigated, and photography and exotic masks were also included as an ethnographic view. The study aims 

to contribute to future researchers by examining surrealists' disciplines and methods as an interdisciplinary 

approach in their production. 

Keywords: Surrealism, Surrealist Object, Salvador Dali, Interdisciplinary 

1. GİRİŞ 

İnsanoğlunun mağarada yaşadığı günden beri kullandığı en önemli iletişim aracı resim olmuştur. Sanatın evrensel 
dilini ustaca kullanan insan, rönesansla birlikte resim ve heykel sanatında yetişmiş ustaların kullandıkları malzeme, 
teknikle beraber temadaki değişikliklerin de yüzyıllar içerisinde katlanarak artmış olduğunu, tarih yazınlarından 
anlamaktayız. Sanatın tarihine baktığımız zaman bu artışın nedenini on dokuzuncu yüzyılın yarısından itibaren 
yirminci yüzyılın içerisinde sanat akımlarında yaşanan patlamadan anlıyoruz. Sanatçının sanat pratiğini etkileyen en 
önemli dinamiklerden birinin de yaşanan travmaların etkisidir. Sanat akımlarının ortaya çıktıkları dönem içerisinde 
yaşanan toplumsal ya da sanatçıların yaşadığı trajedik olayların katkısı büyüktür.  

Dünya tarihine baktığımız zaman birinci ve ikinci dünya savaşı arası ard arda Realizm ve sonrası da Empresyonizm 

ve devamında Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm, Konstrüktivizm, Süprematizm ve Dada’nın ortaya 
çıkışıyla sanat ve sanatta ifade, rönesanstan o güne kadar bambaşka bir biçim aldığını da söyleyebiliriz. Sürrealizme 

esin kaynağı olan Dada’nın yanı sıra batılı olmayan kültürlerle ilişkisi, grupta yer alan André Breton, Louis Aragon, 
Wolfgang Paalen ve Max Ernst gibi sanatçılar vasıtasıyla gerçekleşir. Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Paskalya 
Adası ve Amerika’nın Kuzeybatı Sahili'nden Okyanus ve Pasifik'ten maskeler, kabartmalar ve figürlerin 

toplanmalarıyla 1920'lerin başlarında, Batılı olmayan halkların köleleştirilmesine karşı ilk isyan edenler arasında 

gerçeküstücülerin olmalarıydı. Bunu halkların boyun eğdirilme biçimlerinde bir miktar ılımlılık çağrısında bulunarak 
değil, sömürgeciliğin koşullarının radikal bir şekilde kınanması çağrısında bulunarak yapıyorlardı (Dorléac, 2006, s. 
1).   
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Kullanılan bu nesnelerin gerçeküstücü hareket için derin önemini, Breton, "Sürrealizmin başlangıçtaki gelişimini, 

Okyanus sanatının gözlerimizde sahip olduğu baştan çıkarma ve büyüleme gücünden ayrılamaz.' Diyerek açıklıyordu 

(White, 2007, s. 2). Dadadan hareketle kullandıkları otomatizm, rüyaların yorumu ve ilişkisiz nesnelerin bir aradalığı 
ya da egzotik mask ve heykellerin, gerçeküstücülüğün temsili hakkındaki geniş perspektifiyle ilgili fikir kaynağı 
olmamızı da sağlar. Ayrıca, genel olarak baktığımız zaman akım, gerçekten de İkinci Dünya Savaşı sonrası eleştirel 
teorinin kaynaklarından birisiydi. Sigmund Freud, Ferdinand Saussure, Jacques Lacan ve Claude Levi-Strauss'un 

düşünceleri gerçeküstücülerin, hümanist ve hümanist olmayan bakış açıları arasında gidip gelmekteydi ve Avrupa 

gerçeküstücü hareketi, sanat, psikanaliz ve cinsellik, Pasifik'in çeşitli kültürleriyle kültürel alışverişi yoluyla 

dönüştürülmüştü (White, 2007, s. 1). Birbirinden farklı yöntem ve psikoloji, felsefe gibi bilim dalları yanı sıra, ready-

made, baskı, kolaj teknikleriyle, nesne tasarımı, resim, heykel, sinema, mimarlık gibi sanat disiplinlerinden 

yararlanan gerçeküstücülük, sanat tarihinin en önemli ve etkili akımlarından biri olmuştur. 

 2. YÖNTEM 

Araştırma, yöntem olarak nitel araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma içerisinde çeşitli veri toplama 
teknikleriyle seçilen örnekler betimleme analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Alan yazı çerçevesinde literatür 
çalışması yapılmış, yayın etiği dikkate alınmıştır. Metin içerisindeki alıntılar bilim etiğine uygun ve atıf kuralları 
doğrultusunda hareket edilmiştir. Ayrıca, İntihal programında taranan çalışmada kaynaklar, kaynakçada usule göre 
verilmiştir. 

3. BULGULAR 

Bu çalışma kapsamında sanat akımlarından biri olan Gerçeküstücülük akımı ile ilgili literatür çalışması yapılmış 
olup, bu kapsamda sanatçıların ürettikleri eserler ve birbirinden farklı psikanalitik yöntemler kullanarak tasarladıkları 
gerçeküstücü nesneler irdelenmiştir. 

3.1. Gerçeküstücülük  

Gerçeküstücülük (Sürrealizm) akımı iki dünya savaşı arasında gelişen bir sanat akımıdır. Temelde sanat karşıtı olan 
dadacıların akılcılığı yadsıyan eserleri üzerinden meydana gelen bu akımın (Gerçeküstücülük, 2022) Fransa’daki 
sanatçılar tarafından mantıksız, rastlantısallık ilkelerine dayalı, akıldışı olan eserlerine yolculuk yapmak isteği hızla 
artıyordu (Krausse, 2005, s. 101). Yüzyılın en etkili ve en önemli sanat hareketlerinden biri olan bu akım, Avrupa’nın 
hayata bakış açısını değiştirdi. Hatta sürreal, yani üst gerçeklik kelimesi günlük konuşma diline girdi (Ed. S.Farthing, 

2012, s. 426). 

 Akımın ilk manifestosu 1924 yılında André Breton tarafından yazıldı. En önemli esin kaynakları Sigmund Freud’du. 

Freud, insanın kendi kendini aldatma duygusunu psikolojik çözüm yoluyla açıklamış ve bilinçliliğin gerisinde 
bilinçdışı eyleminin tüm bilinçli düşüncenin, bilinçdışının içeriğini oluşturan güdüleri örten bir saydam örtü 
niteliğinde olduğunu ileri sürmüştü (Hauser, 2006, s. 373). Freud’dan etkilenen Breton, bilinçdışının insanın gerçek 
dünyasının iz düşümü olduğu varsayımıyla, cinsel, sapkın imgeleri geliştirmek için otomatik yazı yöntemini 
kullanarak birkaç sürrealist sanatçıyla birlikte deneyler yaptı.  İnsanın kendi kendini tanımasını ve çözümlemesini 
sağlayan deneylerde araç olarak sanatın kullanılmasıyla, sanatın yol gösterici tarafı da keşfetmiş oluyordu 

(Gerçeküstücülük, 2022).    

Freud’un yüz yılın başında yüzyıla ait olacak olan mantıksızlıklarla uğraşmaya başladığı araştırma konuları; tutku, 
içgüdü ve düşlerdir (Hauser, 2006, s. 375) ve görünen dünyanın insanın bilinçdışında var olduğu ve bu dünya’nın 
halüsinasyon, düşler vasıtasıyla açığa çıkarılabileceği gerçeğiyle hem resim sanatında hem de diğer sanat dallarında 
ortak noktada buluşulmuş olundu. Akıma öncülük eden sanatçılar arasında, Joan Miro, Max Ernst, René Magritte, 
Frido Kahlo ve Salvador Dali vardı. Dali, Gerçeküstücü sanatçıların arasına 1928 yılında katılmıştı. Dali 

resimlerinde, izleyiciye her türlü mantık dışı deneyim yaşatırken, kendisini düş fotoğrafçısı olarak tanımlamış, 
açıklanması imkânsız imajlar vasıtasıyla izleyiciyi nesnel dünyaya yabancılaştırmıştır (Klingsöhr-Leroy, 2004, s. 

102). Gerçeküstücülerin kullandıkları bir başka teknik ise, dekalkomanidir. Sürrealist sanatçı Oscar Deminquez 
tarafından kâğıt üzerine alınan bir baskı tekniği (Görsel 13) pürüzsüz bir yüzeye boya sürülüp üzerine kâğıt, tuval 
v.b malzemelerin bastırılıp çekilmesiyle ortaya çıkan şeklin, sanat eseri gibi düzenlenip değerlendirilmesiyle birlikte 

gerçeküstücü mitos gerçekleşir. Bu, diğer resim ve baskı teknikleriyle ilişkili olan yeni teknik sanatçının bilinçli 
müdahalesi olmadan da gerçekleşemezdi. (Klingsöhr-Leroy, 2004, s. 24). 
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Görsel 13 Aslan-Bisiklet, Oscar Deminquez, Dekalkomani baskı tekniği Kağıt üzerine guaj boya, 1936 

Kaynak: http://www.thesurrealists.org/-scar-dom-nguez.html 22.09.2021 16:35:00 

Alman ressam, heykeltraş, grafiker ve şair olan Max Ernst, Dada ve gerçeküstülüğün (sürrealizm) önemli 
temsilcilerinden biridir. Resim, baskı ve kolajlar yapan sanatçı sürekli birbirinden farklı teknikler kullanarak deneysel 
çalışmış, 1925 yılında nesne üzerine konulan kâğıt parçası üzerine kalem veya başka malzeme kullanılarak dokuyu 
kopyalama üzerine olan ‘frotaj tekniği’ni bulmuştur (Max Ernst, 2015). Yalnızca kullanılan tekniklerde bir yenilik 
yoktur aynı zamanda bir kültüre ait olanın bu akımla sentezlenip temsili de yenidir. Amerikalı sanatçı Man Ray’in 
gerçeküstücülere iştiraki bir sergiyle gerçekleşir. Afrika sanatıyla ilk kez 1914'te Alfred Stieglitz'in 291 Galerisi'ndeki 
ufuk açıcı bir Afrika heykel sergisinde tanışan sanatçı, 1926'da çektiği Noire et blanche adlı fotoğrafı daha sonra 
Modernist fotoğrafçılığın simgesi olur (Grossman, W.& Bonnell, L., 2009, s. 72-81) .  

Paris'teki Galerie Surréalist Mart 1926’da düzenlenen ‘Man Ray’in tabloları ve adalardan objeler’ başlıklı sergiyle 
açılır ve sergide, Ray'in çalışmaları, Hawaii, Yeni Gine de dahil olmak üzere Pasifik bölgesi ülkelerinden sanatçıların 
bir dizi çalışmalarıyla yan yana getirilir (White, 2007, s. 2). Ray’in fotoğrafları, çağının ruhunu nasıl yakaladığına ve 
desteklediğine dair yeni bir bakış açısı sağlar. Afrika estetiğinin New York'ta ilk keşfinden daha sonra 1920'lerde ve 
30'larda Paris'te yaptığı yenilikçi fotoğraflara kadar Afrika sanatının modernist bir sanat formu olarak Afrika 
sanatının yeni anlamlar kazanma şeklini gösterir (Grossman, W.& Bonnell, L., 2009). Man Ray'in 1930'larda bir 

Aztek doğum figürünün fotoğrafı, Sürrealizm'in Amerika'nın yerli sanatlarıyla ilişkisinin bir bölümüne tam anlamıyla 
ve mecazi olarak yeni bir ışık tutar (Grossman, 2008, s. 114) . 

3.2. Gerçeküstücü Nesne 

Modernizmle birlikte Gerçeküstücülük (Sürrealizm) akımı 1924 yılında André Breton’un Sürrealist manifesto 
yayınlamasıyla çıkış sağladı. Manifestoda insan mantığının insan üzerindeki hükmünü eleştirel bir dille bahsedilmiş, 
o’na göre baskıcı toplumların karşısına mantıkdışı kullanılarak yapılan bir çıkışla ancak dik durulabilinirdi. 

Dolayısıyla Breton, düş gücünün derinliklerinde saklı duranı insan keşfettiği zaman, yüzeyde olanı aşabileceğinden 
bahseder. (Butler, 2013, s. 98-99) Gerçeküstücü akımının sanatsal üretimini üç temel kaynakla tanımlanır.  

✓ Otomatizm. 

✓ Rüyaların Yorumlanması. 

✓ İlişkisiz nesnelerin yan yana gelmesi. 

Daha öncesinde var olan Dada hareketinden ilhamla Otomatizm ve ready-made katkıda bulunur (Küçükler Daldaban, 
2006, s. 26). Sözlük anlamı özdevinim olan Otomatizm, önyargı, ilke, kural olmaksızın bilinçsizce yapılan sanatsal 
çalışmadır. Özellikle gerçeküstücü sanatçılar tarafından sergilenen davranış biçimidir (Otomatizm, 2012). Bu saf 

otomatizmle birlikte sanatta yeni buluşların ortaya çıkışı; bedensel yorgunluğun, uyuşturucunun ve açlığın, düşlerin, 
akıl hastalarının bilim vasıtasıyla kullanımı sağlanır. Eugene Jolas, 1938 yılında yazdığı yazıda, gerçeküstücü akımı 
anlatmaktadır ve şu soruları sorar;  

✓ Son zamanlarda gördüğünüz en ilginç rüya ya da gündüz düşü ya da yarı uyanık bir anda beliren sanrı neydi? 

✓ Ortak bilinçdışınızda hiç kadim mitler ya da semboller gözlemlediniz mi? 

✓ Zihniniz geceleri yaşadığı deneyimleri ifade edebilmek için hiç farklı bir dile gereksinim duydunuz mu? (Butler, 

2013, s. 100) 

Luis Bunuél ve Salvador Dali birbirlerine anlattıkları rüya deneyimlerinden yola çıkarak birlikte çektikleri ‘Bir 
Endülüs Köpeği’ filmi onlar için tam bir gerçeküstücüdür. Ahşap bir çanta (Görsel 1.)   etrafında şekillenen olaylar 
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dizisinde zaman ve mekân kavramı iç içe geçmiştir ve mantıksal olan burada yoktur (Görsel 2). Kendi kültürel 
geçmişini barındırmayan düş yansımalarının temel amacı şaşırtmaya yöneliktir. (Butler, 2013) Günlük yaşantısını 
yirmi iki saatini düşlerde geçirdiğini söyleyen Bunuél gibi Salvador Dali’nin de yaklaşımı benzer şekildedir 
(Klingsöhr-Leroy, 2004, s. 18). Hatta Dali, bir gün gittiği bir restaurantta ıstakoz siparişi vermiş ve sonra pişmiş bir 
telefonun servis edildiğini görmediğini düşünmüştür. Ardından Istakoz telefonu üreten sanatçı, eserden beş renkli 
altı da beyaz versiyon hazırlamıştır (Görsel 3), (Görsel 4) (Salvador Dali Arıyor, 2017). Dali amacının kargaşayı 
sistematize ederek gerçeklik dünyasını yok etmek olduğunu dile getirmiş ve resimlerinde kendi iç dünyasının 
sapkınlıklarını, fobilerini ve düşlerini keşfetmeğe amaç edinmiştir. 1931 yılında gerçeküstücü heykel fikrini 
tartışmaya açarak, nesneleri başka nesnelerle kolajlayarak sıradan yeni nesneler üretiyordu. Bu nesneleri, pratik 
açıdan anlamsız fakat fantazilere ilham veren eserler olarak tanımlıyordu  (Ed. S.Farthing, 2012, s. 429).  

Gerçeküstücü nesne olarak tanımlanan tasarımlar için Dali, bilinçsiz edinimlerden gerçekleşen bu tasarımların 
hayaller üzerine temellenirken, mekanik olarak da işlevselleştirilmeye elverişli olduğunu söylüyordu (Batur, 2002, 

s. 340). Nesnenin “zihnin ve dış dünyanın rekabet eden gerçeklikleri arasında aracılık ettiği, ikisini diyalektik olarak 
uzlaştırdığı anlaşıldı. Bu, bir rüya imgesinden doğan bir fikirdi, omurgası bozulmuş bir kitap ve kalın siyah yünden 
yapılmış sayfalar… Nesne, hayali bir nesne, estetik açıdan hoş, antropolojik veya etnografik bir örnek, bir adanmışlık 
nesnesi veya harikalar için bir katalizör olabilirdi; ya da bunların hepsi aynı anda. 1930'larda ve sonrasında sürrealist 
yayınlar ve sergiler aracılığıyla, bir araştırma noktası olarak nesne olağanüstü hale geldi. 1936 tarihlerinde Charles 
Ratton Gallery'de düzenlenen Sürrealist Nesneler Sergisi, sürrealist nesneye odaklanmanın en iyi bilinen 
örneklerinden biri oldu (Davis, K. J., 2014, s.16) . 

                 
Görsel 1. Endülüs Köpeği, Salvador Dali, Louis Bunuél, 1928       Görsel 2. Endülüs Köpeği, Salvador Dali, Louis Bunuél, 1928  
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=XCk2g7QM5Ck       Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=XCk2g7QM5Ck  

1.08.2022 14:34:58                                                                           1.08.2022 14:15:58 

                                
Görsel 3. Istakoz Telefon, Salvador Dali, 1936                                         Görsel 4. Istakoz Telefon, Salvador Dali, 1936      

Kaynak: http://masadergi.com/istakoz-telefon-salvador-dali/                     Kaynak: https://en.artsdot.com/@@/8XYVKC-Salvador-Dali-Lobster-

Telephone 1.08.2021 15:32:56                                                                  1.08.2021 15:38:50              

1929 yılında yayınlanan ikinci bildirgede Breton gündelik yaşamda kullanılan nesnelerin simgesel yaşamlarının açığa 
çıkarılması üzerinde durur. 1936 yılında Paris’te açılan ‘Nesnelerin Gerçeküstücü Sergilenmesi’ sergisiyle (Görsel 
7) Gerçeküstücü sanatçılar, yarattıkları nesnelerini izleyicilere sunarlar. Birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan bu nesneler 
herhangi bir düzenleme olmaksızın yan yana sergilenir (Klingsöhr-Leroy, 2004, s. 19). Bu sergide yer alan “Objets 
mobiles et muet, Nesneleri taşıma ve sessize alma” isimli eskizinde (Görsel 5) yer alan eserlerden biri de Alberto 

Giacometti’ye aittir. İsviçre asıllı olan sanatçı, Miro, Balthaus, Picasso gibi 1930-35 yılları arasında Gerçeküstücülük 
akımına dahil olur ve (Alberto Giacometti, 2022) sergide, Salvador Dali’nin ‘Afrodizyak Ceket’(Görsel 10) , Marcel 

Duchamp’ın ‘Şişe Askılığı’(Görsel  11), Andre Breton’un (Görsel 8) ‘Nesne Sandığı’(Görsel 9) isimli tasarımları yer 

alır. 
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Görsel 5. Objets mobiles et muet, Alberto Giacometti                        

Kaynak:https://www.amazon.com/Alberto-Giacometti-original-lithograph-mobiles/dp/B00IZOAZT4,1.08.2022 13:31:59                                           

 

 
Görsel 6. Askıya AlınmışTop, Alberto Giacometti, 1931  

Kaynak: https://exposition-virtuelle-71.webself.net/oeuvres-modernes 15.09.2021 17:00:08 

 
Görsel 7. Sürrealist Objeler Sergisi, Galeri Charles Ratton, Paris 1936 

Kaynak: https://tr.khanacademy.org/humanities/art-1010/dada-and-surrealism/xdc974a79:surrealism/a/surrealist-exhibitions 15.09.2021 

17:28:32 
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Görsel 8. Nesne Sandığı, André Breton,1938                                                       Görsel 9. Nesne Sandığı, André Breton,1938 

Kaynak:https://www.ubugallery.com/img/anon_5_wr_anonymous52.jpg 

Kaynak:https://szurrealizmus.wordpress.com/2020/08/17/dreamed-windows-1/ 17.09.2021 15:37:10 

                                                          
Görsel 10. Afrodizyak Ceket, Salvador Dali, 1936                                                 Görsel 11.Şişe Askılığı, Marcel Duchamp, 1914 

Kaynak:  https://fi.pinterest.com/pin/201465783315745908/                                 Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/371124825534545631/  

15.09.2021 17:45:55                                                                                                15.09.2021 17:35:57 

Gerçeküstücülüğün yararlandığı bir diğer kaynak ise; Freud’un çalışmaları olan hipnoz ve halüsinasyon 
kullanımlarıdır. (Küçükler Daldaban, 2006, s. 26) Robert Desnos, René Crevel, Max Morise gibi aktör, yazar ve 
sanatçının bulunduğu bir grup araştırmacı ‘hipnotik uyku’dalışı yapmışlardır. (Butler, 2013)  

 
Görsel 12 Rüyada Uyanma Seansı, Sürrealist Sanatçı Grubu; Max Morise, Roger Vitrac, Jacques-André Boiffard, André Breton, Paul Éluard, 
Pierre Naville, Giorgio de Chirico, Philippe Soupault, Jacques Baron, Robert Desnos, Simone Kahn Breton.(1924) 

Kaynak: https://www.pinterest.fr/pin/410249847284976438/ 15.09.2021 14:59:15 

Sanatçının yeni nesne yaratımı, oneirik fantazyasından çıkışlıdır. Oneirik, sözlük anlamı rüyaya benzeyen, rüyaya ait 
olan, düşsel olandır (Oneiric, 2022). Bu fantazyada sıradan herhangi bir nesneye yeni anlamlar yüklenir, 
‘gerçeküstücü nesne’ ile mantık yıkılır (Küçükler Daldaban, 2006). Salvador Dali bu nesneler için 
mekanikleştirilmeye elverişli olduklarını ayrıca bilinçsizce gerçekleştirilen eylemlerin düşler ve tasarımlarımlar 
üzerinden dönüştürülebilir olduklarını söyler. Dali, müzelerin nesnelerle dolup taşacağını hatta bu yararsız nesnelerin 
büyüklükleri ve kapladıkları hacim yüzünden çöllerde bu nesneler için kuleler yapılacağını, zamanlar bu kulelerin 

mailto:journalofsocial.com
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kapılarının yok olacağından ve musluklarında inek sütünün sürekli akacağından, kızgın kumun ise bu sütleri 
yutacağını söyler (Batur, 2002, s. 340). 

André Breton ‘Gerçeküstücü nesne’ üretiminde tamamen düşsel olan nesnelerin somutlaştırılmasını amaç olmaktan 
ziyade araç olmasını tasladığını dile getirmiştir. Yalnızca ‘düş’ durumunda değil ‘uyanık’ olma durumunda da 
sanatçının nesnelleştirme isteğinin oluşumu Salvador Dali tarafından 1931 yılında sağlanmış olur (Batur, 2002, s. 

341). Dali’nin yaratmış olduğu sembolik işlevli nesnelerdir. ‘Dalinian Objects’ olarak bugün isimlendirilen bu 

nesneler, uzun bacaklı filler, melekler, karıncalar, yumurta, eriyen saatler, salyangoz, ahşap strüktürler, dikenleri 

temizlenmiş deniz kestanesi, deniz kabuğunun dışındaki dikenlerle kaplı yüzeyi (dış yapısı), ekmek, çekmece, milo 

venüsü gibi nesnelerdir. Bu nesnelerin her birinin sembolik anlamları vardır. Arnold Hauser’in Sanatın Toplumsal 
Tarihi isimli kitabında Gerçeküstücülük akımının ilk olarak dil sorunu çevresinden ortaya çıktığını söyler. Mantık 
dışı olanı temel olan bu sanat akımının her ne kadar bünyesinde Dadacılar olsa da Dadaistlerin sanata 

yaklaşımlarından farklı olarak reddettikleri sanatın kurtulmasını beklemek ve psikanalitik yöntemle kendiliğinden 

ortaya çıkan fikirlerin, hiçbir şekilde estetik kaygı, mantık, ahlak olmaksızın oluşturulması ve bazen de 

tasarlanmasıdır (Hauser, 2006, s. 386).  

Jung’un analitik psikoloji kuramının temelleri psikanaliz kuramının üzerine kurulu olduğu için id, ego ve 

süperegonun yerine bilinç, kişisel bilinçdışı ve kolektif bilinçdışı olarak üç boyutlu bir yapı kabul edilmiştir. Kişisel 
bilinçdışı bireyin oluşturduğu bir bilinçdışıyken, kolektif bilinçdışı ise, genler vasıtasıyla atalardan gelen ortak bir 
bilinçdışıdır (Jung, 2017, s. 17-18). Dolayısıyla Jung’a göre, kolektif bilinçdışı dinsel ritüellerde ve mitlerde kendisini 
gösterir. Bu doğrultuda, birbirinden farklı kültürlerin ortak özellikleri yalnızca kültürel etkileşimden meydana gelmez 

(Aktulum, 2021, s. 256), genler vasıtasıyla kitlelere aktarılan verilerin katkısı büyüktür. İnsanın doğuşuna uzanan 
arkaik belleğindeki peri, cadı, şeytan, büyücü gibi figürlerin tamamı birikerek ortak bilinçaltını oluşturur. Oluşan bu 
imgeler, yaratıcı bellek tarafından soğurularak insanlar tarafından üretilen en yetkin sanat eserlerine dönüşürler 
(Aktulum, 2021).Birçok sanat alanında etkisi gösteren arkaik bellek, sürrealist sanatçıların eser üretiminde sanat 
disiplini içerisinde gösterdikleri bilinçli tutumla farklılık yaratır. Freud’a hasta yatağında ziyarete giden Dali’ye, 

Freud bu tutumla ilgili görüşlerini şu sözleriyle aktarmıştır. “Sizin sanatınızda beni ilgilendiren bilinçdışı değil, 
bilinçtir” der. (Soby, J.T, 1946, s. 26) aktaran: (Hauser, 2006, s. 386).  

4. SONUÇ 

Araştırma içerisinde birbirinden farklı literatür kaynaklarından elde edilen görsel ve yazısal veriler kapsamında 

gerçeküstücülük (sürrealizm), 1925 yılındaki bildirilerinde sürrealizmin, edebiyat değil devrim olduğunu ilan ederler. 
Bilim akılla gerçekleşirken, sanat ancak bilinçdışıyla gerçekleşir. Bu yaklaşımla gerçeküstücüler, bilinçdışının 
derinliklerindeki şeyi yüzeye çıkarabilmek için aklın derinliklerindekileri aramaya koyulurlar (Gombrich, 1986, s. 

471).  Freud’un psikanaliz yöntemlerinden faydalanan sanatçılar hayalde olma durumu içerisinde çalışmalarını 
sürdürdüler. Bilinçdışında gerçekleşen yolculuk ancak bilinç durumunda aksettirilebiliyordu. Psikoloji ve sanatın 
birlikte olduğu disiplinlerarası yaklaşımın en iyi örneklerinden biri olan Gerçeküstücülük (sürrealizm) sonuç olarak, 
her ne durumda olursa olsun, gerçekleştirilen düşsel seyahatler iki dünya savaşı arasında peşinde birçok sanatçıyı 
sürüklemiş, üretilen gerçeküstücü eserler ve tasarlanan nesneler, kendinden sonra gelen akımlara, sanatçılara, 
sinemacılara, edebiyatçılara, tasarımcılara ve de mimarlara esin kaynağı olmuş ve olmaya da devam etmektedir. 
Bu makale ile “gerçeküstücülük” disiplinlerarası yaklaşım açısından literatürel olarak derinlemesine araştırılmış ve 

psikolojik ve kültürel bağlantıları ortaya konulmuştur. Makalenin bu alanda çalışacak olan araştırmacılara bir kaynak 

olması hedeflenmektedir. Araştırmanın sınırlarının genişletilerek ikinci dünya savaşı sonrasından günümüze 
gerçeküstücülük ve digital sanat boyutlarında ilişkilendirelerek çalışılması konunun genişlemesine katkı sunacaktır.  
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Televizyon Dizilerinde Gösterişçi Tüketim Anlatısında 
Kadın1  

Woman in the Conspicuous Consuption Narrative in Television Series  

Esra Erdoğan    Asuman Banu Hülür   

Yüksek Lisans Öğrencisi., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim ABD, Bolu, Türkiye 

Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bolu, Türkiye 

ÖZET 

Televizyon içerikleri bakımından en çok izlenen yapımlardan biri olan diziler, gösterişçi tüketim pratiklerini 
izleyicilere belirli simgelerle sunarken kadının metalaşmasına ve popüler tüketim kalıplarının devamlılığına 

da katkıda bulunmaktadır. Televizyon dizilerinde gösterişçi tüketim unsurlarının kadın merkezli olarak 
kullanılması, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise gösterişçi tüketim 
unsurlarının televizyon dizilerinde ne şekilde sunulduğunu ve dizilerde yer alan kadın temsillerinin, 
izleyicilerin ilgi alanlarına hitap eden içerikler ve kadın bedenini metalaştıran söylemler aracılığıyla 
gösterişçi tüketim kalıplarını ne şekilde desteklediğini incelemektir. Çalışma, gösterişçi tüketim unsurlarının 

televizyon dizilerinde yeniden üretimini ortaya koymak amacıyla 2008-2010 yılları arasında yayınlanmış 
Aşk-ı Memnu, 2017-2018 yılları arasında yayınlanmış Ufak Tefek Cinayetler ve 2018 yılında yayına 
başlayan ve halen devam eden Yasak Elma dizileri, amaçlı örnekleme tekniği kullanılarak Betimleme Amaçlı 
Niteliksel İçerik Çözümlemesine tabi tutulmuştur. Ele alınan dizilerdeki ana karakterler ile dilsel, görsel ve 
mekânsal göstergeler çözümlenmiştir. Bu dizilerin lüks ve gösterişli bir yaşam tarzını olumlarken; dişilik, 
güzellik, fiziksel çekicilik, modernlik ve fit görünüş gibi içerikler kullanarak tüketim kültürünü ve gösterişçi 
tüketimi desteklediği sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Gösterişçi Tüketim, Tüketim Toplumu, Televizyon Dizilerinde Kadın Temsili 

ABSTRACT 

TV series, one of the most watched productions in terms of television content, while presenting conspicuous 

consumption practices to the audience with certain symbols, they also contribute to the commodification of 

women and the continuity of popular consumption patterns. The use of conspicuous consumption elements 

in television series in a woman-centered manner is the subject of this study. The aim of the study is to examine 

how cunspicuous consumption practices are presented in television series and how the representation of 

women in TV series support conspicuous consumption patterns through content that appeals to the interest 

of the audience and discourses that commodify the female body. The study aims to reveal the reproduction 

of conspicuous consumption practices in television series, Aşk-ı Memnu, which were aired on TV between 
2008-2010, Ufak Tefek Cinayetler which was published between 2017-2018, and Yasak Elma, which started 

broadcasting in 2018 and still contiuning, by using purposeful sampling technique. Subjected to Purposeful 

Qualitative Content Analysis. The main characters and linguistic, visual and spatial indicators in the TV 

series were analyzed. İt is thought that these serials support the consumption culture and conspicuous 
consumption by using content such as femininity, beauty, physical attractiveness, modernity and fit 

appearance, and affirming a luxurious and ostentatious lifestyle. 

Keywords: Conspicuous Consumption, Consumption Society, Representation of Women in Television 

Series 

1.  GİRİŞ 

Sanayileşme ve teknoloji çağının en önemli sonuçlarından birisi, kitle iletişim araçlarının yaygın ve etkin 
kullanımıdır. Medya endüstrisi, belli davranış kalpılarına girme eğiliminde olan bireylerin popüler kültürü 
benimsemesine alan yaratmaktadır. Görsel unsurların etkili bir biçimde yansıtılmasına aracılık eden televizyonun,  
geleneksel medya içerisinde hem göze hem de kulağa hitap etmesi, insana dair her alanda kolaylıkla bulunması ve 

gün boyunca  kesintisiz yayın yapması, onu gündelik hayatın bir parçası haline getirmiştir. Televizyon içeriklerinde 
özellikle 2000’li yıllardan itibaren kadın öğesinin, kadınların ön planda olduğu gösterişçi tüketim pratiklerini 
yansıtan dizilerde meta haline gelmesi, kadının toplumsal konumu ve önemi açısından dikkat çekici bir yöne 
evrilmeye başlamıştır. Dolayısıyla modern çağda göze çarpan unsurlardan bir tanesi de bireyi tüketime yönlendiren 

en önemli enformasyon kaynağı olan medya içeriklerinin kullandığı kadın bedeninin, hazcı ve sembolik tüketim 
kalıplarının en önemli ögesi haline gelmiş olmasıdır. Türk televizyon dizilerinde gösterişçi tüketim unsurları ekrana 
yansıtılırken kadının ve kadınla ilgili olanın ön planda kullanılması ve bunun gösterişçi tüketim pratiklerini 
beslemesi, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 
Tüketim kültürü; zaman, teknoloji, iletişim, medya, psikoloji ve sosyoloji gibi insana ve topluma dair pek çok alanla 
ilgili bir kavramdır. Tüketim kültürü, kitle iletişiminden beslenen ve buna bağlı olarak bağımlılık yaratan modern bir 
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özellik göstermektedir. Modernlik, ihtiyaçtan çok popüler olanın öne çıkması ve yayılması, gösteri ve gösteriş, 

tüketim toplumunun temel özelliklerini oluşturmaktadır.  

Endüstri devriminin anahtar kavramı olan üretim ile endüstriyel üretimin tüketici bireyleri yaratması  ve tüketim 
olgusunun kitlelerce benimsenmesinin bir sonucu olan hızlı tüketim olgusu, hayatın her alanında hissedilmektedir. 
Küreselleşen dünyada bir ürünün kabul görmesinin ardında yatan temel neden kalite, fiyat veya işlevsellikten çok 

bunun kitlelere ne şekilde sunulduğudur. Bu perspektifte gösterişçi tüketim pratiklerini belirleyen ana unsurlardan 

birinin, sayıları gittikçe artan ve yüksek oranda izleyici kitlesine sahip olan televizyon dizileri olduğunu söylemek 
mümkündür. Günlük televizyon dizilerinin takipçisi olan bireyler bu dizilerde yer alan kurgulanmış hikayeler 
aracılığıyla popüler kültür ürünlerinin gerçekliğini kabul etme eğilimi göstermektedir. Gerçekliği yeniden üreten 
gösteri, bireyi simüle ederek ve gerçeğin yerine taklidini koyarak kültür endüstrisini beslemektedir. Bu çalışmada 
daha çok kadına dair gösterişçi tüketim unsurlarının televizyon dizileri aracılığıyla nasıl sunulduğu ortaya 
konulmaktadır. Bu yönüyle çalışma, televizyon dizilerinde toplumsal yaşam alanında önemli bir olgu olan gösterişçi 
tüketim unsurlarının ve pratiklerinin dizilerdeki temsiller aracılığıyla nasıl inşa edilip pekiştirildiğine dikkat çekmek 
bakımından önemlidir.  

Televizyon dizilerinde, gösterişçi tüketim yansıtılırken kadın bedeni ve kadına dair unsurları kullanması, bu 

çalışmanın temel vurgusunu oluşturmaktadır. Buradan hareketle çalışmanın evreni gösterişçi tüketimi temsil eden 
Türk televizyon kanallarından Kanal D’de 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu, Star TV’de 2017-

2018 yılları arasında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler ve 2018’de Fox Tv’de yayın hayatına başlayan ve halen 
devam eden Yasak Elma dizileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise bu dizilerde incelenen kesitler 

oluşturmaktadır.  

1.1. Televizyon ile Değişen Tüketim Algısı 
Toplumsal yapıdaki köklü değişikliklerin ve insana dair yaşamsal pratiklerin gözle görülür bir biçimde boyut 
değiştirmesi durumu “toplumsal değişim” olarak ifade edilmektedir. Özellikle ekonomik alanda beliren ve zaman 
içerisinde toplumları oluşturan kültür, sanat, bilim ve teknoloji gibi temel alanlara etki eden değişimlerin bireysel 
yönde yansımaları, toplumların geçirdiği dönüşümlerden de anlaşılmaktadır. Herbert Spencer toplumsal evrim 

sürecinin belirleyici unsurunun “endüstrileşme” olduğunu vurgular (Demirkaya & Güler, 2015: 24-25). Ona göre 
toplumsal evrim süreci, endüstrileşme ve bireysel eylemler arasında denge olduğunda tamamlanabilecektir. Talcott 

Parsons’un ortaya koyduğu “Sistem Modeli” ne göre ise; toplumsal değişme birbirine bağlı olarak gelişen makro, 
orta ve mikro düzeyde sosyal süreçleri içerisinde barındırmaktadır (Bahar, 2009: 15). Aynı zamanda Organizmacı 
Yaklaşımın temsilcilerinden olan Parsons’un ifade ettiği gibi; toplumu oluşturan tüm birimler adeta bir insan vücudu 
gibi birbirine bağlı çalışır ve toplumun herhangi bir biriminde meydana gelebilecek en ufak bir değişimde toplumun 

diğer birimlerinin de kademeli olarak etkilenmesi beklenir.  

Endüstrileşme sonucunda meydana gelen toplumsal değişme süreci olan modernleşme, özellikle 20. yüzyıldan 
itibaren toplumun her alanında hissedilen, günümüzde de hala varlığını sürdürmekte olan “Kapitalist” akımın da 
başlangıcı olarak kabul görmektedir (Beaud, 2018: 286). Modern toplum bireysel aktivitelerin enformasyona bağlı 
olduğu, bireyleri kontrol etmek adına geliştirilmiş denetim sistemlerine sahip eşgüdümlü, politik örgütlenme biçimi 
ulus-devlet olan yapıları temsil etmektedir (Durmaz, 2015: 133-136). Modern toplum aynı zamanda kapitalist 
döngünün biçimlendirdiği, bireyselciliğin ön planda olduğu, üretimden çok tüketime yönelik unsurları içeren bir 
toplum yapısına işaret etmektedir. 

Kapitalist döngü içerisinde bireyin ve toplumsal değerlerin hangi yöne evrildiği ve bu değişim olgusunun birey 
tarafından ne şekilde algılandığı toplumsal değişmeyi anlamak açısından önem taşır. Modern hayatın dayattığı 
tüketim olgusunun, toplumun her alanında meydana getirdiği değişimlerin bir sonucu olarak sanat ve estetik 

olgularının da evrildiği görülür. Topluma değer katan geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturan, kendini 

yenileyerek gelecek nesillere örnek teşkil eden yapıtlar ve değerler, tüketimin hipergerçekliği içinde kaybolmuştur. 
Günümüz medya içeriklerinde bireyi tüketime yönlendiren gösterişçi tüketim olgusunun yarattığı davranış kalıpları, 
taklit edilen hayatlar, popüler kültürün ürünü olan sözde oyuncular, şarkıcılar, “influencer” olarak tabir edilen sosyal 
medya etkileyicileri ve stereotipler (Gürer & Gürer, 2020: 636) gibi sanal kanaat önderleri ve simülasyonların yer 
aldığı görülmektedir. Televizyon dizilerinin yarattığı karakterlerin de yine birey bazında birer etkileyici olmaları söz 
konusudur. Son yıllarda televizyon dizilerinde vurgulanmakta olan zenginlik ve prestij, güzellik ve estetik gibi 

unsurları yansıtan kadın karakterlerin dizilerde kullandığı tüketim nesnelerinin, dizi karakter isimleriyle talep 
gördüğü bilinmektedir. Artık günümüzde izleyicilerin televizyon dizilerinde gördükleri tüketim nesnelerine 
kolaylıkla erişebilecekleri birçok internet satış sitesi mevcuttur. Buradan hareketle televizyon dizilerinin yarattığı 
sektörler içerisinde televizyon dizilerine sponsor olan tedarikçi internet sitelerinin sayısında da yine gözle görülür bir 
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artış söz konusudur. Bu durum aynı zamanda günümüz toplumunun tüketim eylemi boyutundaki değişimine de işaret 
etmektedir. 

Toplumu var eden sanat olgusu, güzellik ve estetik anlayışının değişmesiyle değer kaybetmiştir. Geleneksel 
medyanın yaşadığı değişim ve gelişimlerin teknolojik açıdan ne şekilde gerçekleştiği dolayısıyla birey ve toplum 
perspektifinde ne tür değişikliklere sebep olduğu, toplumsal değişimi meydana getiren en önemli unsurlardan biridir. 
Geleneksel medya araçlarının yerini alan yeni medya araçlarının bireyi dönüştürdüğü insan profili, artık üretmekten 
çok tüketen ve kendi varlığını ortaya koymada yeni medya kanallarını kullanarak ve yeni simgeler üreterek modern 
çağın mitlerini belirleyen bir yöne evrilmiştir (Altunay, 2015: 420). Televizyonun bu yeni alışveriş olgusuna entegre 

olması, bireylerin bugün birer tüketici haline gelmesinde önemli bir paya sahiptir. Televizyon içeriklerinin anlamdan 
çok bireyi simüle etmeye yönelik yapısı, televizyon dizilerinin de örüntüsünü oluşturmaktadır. Jean Paul 

Baudrillard’ın deyişiyle; “Modern çağda anlam yoktur, bunun yerine varoluşun maddi boyutla eşdeğer olduğu 
toplumsal bir yapı vardır” (Hatipler, 2017: 38-39).  

1.2. Tüketim Toplumu 

Tüketim, üretilen veya yapılan şeylerin harcanması kullanılması veya tüketilmesi anlamlarına gelmektedir. Tüketim 
ideolojisi ise; bireylerin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların hiyerarşisini belirleyen ideolojidir. Bu ideoloji bireylerin istek, 
algı ve bilinçlerini çeşitli yollarla etkilemektedir. Televizyon tüketim ideolojisinin bireyleri etkilerken kullandığı en 
yaygın araçlardan birisidir (Tan, 2019: 200-204). Tüketim kültürü kavramı; birey perspektifinde ontolojik, toplum 
perspektifinde epistemolojik ve aksiyolojik açılar ile tarihsel, kültürel ve teknolojik değişim ve gelişimlerin yanı sıra, 
ürün ve nesnelerin prestij kazandığı kültürel bir boyuta işaret eder. Bu boyutun bir sonucu olarak ürün, hizmet ve 
enformasyon bolluğunun hâkim olduğu toplumsal yapı “Tüketim Toplumu” olarak ifade edilir. Jean Paul Baudrillard 

(1929-2007) tüketim toplumunun var olmak için nesnelere ihtiyaç duyduğuna dikkat çeker (Senemoğlu, 2017: 68). 
Ürünün bolluğu yalnızca sonsuz tüketim arzusunu doğurmayıp aynı zamanda nesnelere duyulan gereksinime bağlı 
olarak bir değerler sisteminin de doğmasına neden olmaktadır. 
Tüketim toplumunda yanılsamanın ihtiyaçlar üzerinden yapılması söz konusudur. Bunun nedeni tüketim toplumunda 
ihtiyaçların aslında sistemin birer ürünü olmasıdır.  Bir süre sonra tüketimin haz duyma ile olan bağlantısının da açığa 
çıkmasıyla yalancı mutluluklar yaşayan ve ihtiyaç dışı alışveriş yapan bireylerin varlığı, üretimin yerine tüketimin 
geçtiğinin de en önemli göstergesi haline gelmektedir. 

Tüketim olgusuna eleştirel yaklaşımlarıyla dikkat çeken Frankfurt Okulu düşünürleri, ağırlıklı olarak Marx’ın 
ekonomi-politik, meta fetişizmi ve yabancılaşma kavramlarının gündelik hayatta iktidar ve medya tarafından nasıl 
tekrar üretildiğine dikkat çekmişlerdir. Eleştirel kuramla özdeşleştirilen “Kültür Endüstrisi” kavramı ilk kez 1947 

yılında Theodor Adorno ve Max Horkheimer tarafından “Aydınlanma’nın Diyalektiği” eserinde ortaya atılmıştır. 
Buna göre hayatın her alanı kültür endüstrisi tarafından metalaştırılmakta, dolayısıyla hedef kitleyi oluşturan bireyler 
mevcut ideolojinin yeniden üretim zincirinin birer halkası olmaktadır. Bireyi edilgen bir kültür tüketicisi konumuna 
getiren kitle kültürü; sanat, eğlence, dinlenme, spor, boş zamanları değerlendirme gibi yaşam pratiklerini birer 
tüketim eylemine dönüştürmektedir (Kulak, 2016: 50-55). Eleştirel düşüncenin temel konularından olan tüketim ve 
birey ilişkisinin televizyon ve medya perspektifinde eleştirel kuramcılar tarafından oldukça fazla incelendiği 
görülmektedir. 
Tüketim toplumunun en tipik özelliği nesnelerin kişiler arası ilişkileri birey yönüne çevirmesidir. Geleneksel 
toplumlarda eylemlerin yönü egemen toplumsal değerlere, modern toplumlarda ise önceden belirlenmiş hedeflere 
yönelik olmakta iken, yine tüketim toplumunda eylemlerin, mal ve hizmet tüketimi ile bunların bir sonucu olarak haz 
ve tatmin duygusuna yönelik olduğu görülmektedir. Tüketim kültüründe nesnelere ihtiyaçtan çok sembolik bir değer 
biçilmesi, ortak kültürel değerlerle bütünleşmesine sebep olmakta ve yine bu bütünleşme aynı zamanda kişiler arası 
ilişkilerin de boyutunun değişmesine neden olmaktadır. Nesnelere yüklenen sembolik anlamın medya tarafından 
göstergeler aracılığıyla pekiştirilmesi, görüneni değerli kılan bir toplumsal yapıyı yansıtmaktadır. Günümüz 
toplumlarının anlamdan çok gösteriye önem vermesi söz konusudur. Gösteri Toplumu Kuramında Guy Debord’un 
(1967) ifade ettiği gibi; “Gösteri, metanın toplumsal yaşamı bütünüyle işgal etmeyi başardığı andır” (Duman, 2016: 
28). Guy Debord’a göre günümüzde fiziksel ve toplumsal gerçekliğe ait tüm olgular kitle iletişim araçları aracılığıyla 
gösteriye dönüşmüştür. 
Modern yaşam pratiklerinin bireyi tüketime yöneltmesi ve bunu bir yaşam tarzı olarak dayatması, kapitalist döngü 
içerisinde bireylerin var olma mücadelesinin de yönünü değiştirmiştir. Üretimin olmadığı modern dünyada hafta arası 
kazandığını, hafta sonu harcayan tüketiciler giderek kendine yabancılaşmaktadır. Öte yandan tüketim olgusu 
yüzyıllardır insanlığın en önemli faaliyeti olmuştur. Paranın henüz icat edilmediği dönemler de dahil olmak üzere 
toplumlar ve insanlar arası alışverişin var olduğu bilinmektedir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre 
insanoğlunun fiziksel ve duygusal olduğu kadar, sosyal açıdan da çeşitli tüketim faaliyetlerine ihtiyacı vardır 
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(McLeod, 2007: 1-18). Dolayısıyla bireyin tüketim eylemini gerçekleştirirken toplumsal prestij kazandıran tüketim 
nesnelerine yönelmesi söz konusudur. Modern çağda bireyin toplumsal statüsünü belirleyen tüketim nesnelerinin 
sağladığı prestijdir. Günümüzün en önemli olgusu olan tüketim eyleminin bir ihtiyaç mı yoksa ihtiyaçtan öte bir şey 
mi olduğu ve bunun bir sorun olarak görüldüğü konusunda birçok görüş ortaya atılmıştır. Üretici bireylerin tüketici 
bireylere evrilmesi sonucunda gelinen nokta, gösterişçi tüketim pratiklerinin hayatın her alanına nüfuz etmiş 
olmasıdır. 
Günümüze kıyasla avcı-toplayıcı toplumların yaşam tarzına bakıldığında oldukça basit ve pratik olduğu, kullanılan 
nesnelerin sayıca azlığı, sadece hane halkına yetecek kadar üretildiği görülmektedir. Yine o dönemlere ait elde edilen 
bulgularda nesnelerin yalnızca kullanım değerine sahip olduğu ve ihtiyaç dışı hiçbir şeyin hanede bulundurulmadığı 
bilinmektedir. Endüstri devriminin gelişi bireyin sade ve mazbut hayat akışını değiştirmiş ve tüketim anlamında yeni 
bir devrin de kapısını aralamıştır. Endüstrileşmeyi temsil eden en belirgin kavramlar fabrikalaşma, proleterya (Marx, 
1948) ve Fordist üretim iken, bu kavramlara artı değerin sebep olduğu tüketim ve tüketici kavramları eklenmiştir 
(Ollman, 2015: 12-17). Dünya pazarını yönlendiren büyük şirketlerin varlığının ön plana çıkması, örgütsel ilişkilerin 
formelleşmesi, iletişim ve ulaşım ağlarının teknolojik gelişimi, tüketim olgusunu her geçen gün biraz daha 
beslemektedir. Bu hareketlilik içerisinde bireyin toplumsal konumunun belirlenmesi ve davranışsal açıdan tüketim 
faaliyetinin altında yatan sebeplerin ortaya çıkarılması sonucunda da bireylerin kendine yabancılaşmasının önüne 

geçilmesi büyük önem arz etmektedir. Nitekim üretici olmayan ve sadece ithal edilen ürünleri tüketen toplumların 
yeniden üretime geçmeye teşvik edilmesi, dünya üzerinde hemen her ülkenin istihdam açığını da ortadan kaldırmaya 
yönelik olumlu bir adım olabilir. 

Modern hayatın ışıltılı ve büyülü atmosferine eklemlenen simülatif unsurların varlığı bireylerin tüketim nesnelerine 
yöneliminde son derece etkili olmaktadır. Modern çağda anlamın yerini gösteri almıştır (Baudrillard, 1998: 150-155). 

Hedef kitle olay ve olguları anlamlandırmak yerine gösteriyi tercih eder. Birçok düşünür ve kuramcı tarafından 
modernizmin etkilerinin tamamen kaybolduğu günümüz çağı; “Post-modern Çağ” olarak adlandırılmaktadır. Post-
modern çağda nesneler anlamını yitirmiştir ve medya aracılığıyla her şey bir gösteriye dönüşmüştür (Tosun, 2000: 
30). Modern dünyada bireylerin devamlı hareket halinde olması, kitle iletişim araçları tarafından iletilen mesajlara 
maruz kalmaları anlamına gelmektedir. Modern yaşamın bir getirisi olarak bireylerin sürekli bir koşuşturma 
içerisinde olmaları dolayısıyla her an her yerde hedef kitle haline gelmeleri söz konusudur. Sonuç olarak bireyleri 
etkisi altına alan televizyon reklamları, sosyal medyada kullanıcıların sürekli ve planlı olarak karşısına çıkan ürün 
tanıtımları, son teknoloji akıllı telefonların barındırdığı yapay zeka sayesinde ihtiyaç duyulan hizmetlerin saptanıp 
bireye direk sunulması gibi uygulama ve faaliyetler bireylere kendilerini özel hissettirmekte, gerçekte olduklarından 
daha farklı biriymiş algısı yaratmakta, popüler kültürün empoze ettiği her şeye sahip olabileceklerini vadetmekte ve 

bireyi buna inandırmaktadır. Buradan hareketle simülasyonlarla kandırılan bireylerin tüketim çılgınlığı akımına 
kapılması karşısında ne gibi çözümlerin üretilebileceği önemle üzerinde durulması gereken konuların başında 
gelmektedir.  

1.2.1. Meta Fetişizmi 
 Modern çağda nesnelerin kendilerinden çok taşıdığı anlam ön plana çıkmaktadır. Kullandığımız eşyadan, yalnızca 
ulaşım için ihtiyaç duyduğumuz arabaya, gittiğimiz güzellik salonundan, spor salonuna kadar her şey artık bir prestij 
aracına dönüşmektedir. Toplum içerisinde bireyin varlık göstermesinin bir gereği olarak  nesnelere ihtiyaç duyması, 
sosyal statü ve rollerin bu nesneler aracılığıyla gerçekleştirilmesinin bir sonucudur. Kişiler bir gösteri için 
yaşamasalar da parçası oldukları sistem onları buna zorlamaktadır. Örneğin son yıllarda popüler olan “zumba/pilates” 
gibi spor ve egzersiz grupları, kıyafetleri, müzikleri ve kazandırdığı aidiyet duygusu ile ilginç bir tüketim şekli olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak normalde herhangi bir spor kıyafetle de yapabilecek spor dalları, nesnelerin 
metalaşması sebebiyle bir sektör haline gelmiştir. Tüketim nesnelerini bir “meta” haline getiren popüler kültürün, 
belirgin kavramlarından bir tanesi “meta fetişizmi”dir (Özkantar, 2019: 23).  Meta fetişizmi kavramsallaştırması 
Marksist Teori’nin tüketim ve köleleşme ile ilgili ortaya attığı fenomenolojik  bir yaklaşımdır. Meta fetişizmi malların 
değişim değeri kullanım değerinin üzerinde olduğu durumlarla ilgili ortaya atılmış bir kavram olup, satın alınan 
ürünlerin sağladığı prestije göndermede bulunur. Yalnızca “çok ünlü bir markaya ait” olduğu için değerinin çok 
üzerinde paralar ödenen malların sağladığı üstünlük ve bunun bir getirisi olarak da yine sınıfsal farklılıklara dikkat 
çeker ve genelleştirilmiş özneyi hedef alır. En önemlisi de tüketimin bireysel olduğunu vurgular. Sırf marka diye 
satın alınan mallar, logosu veya temsil ettiği marka uğruna yapılan alışverişler gösterişçi tüketimin en belirgin 
davranış kalıplarını oluşturmaktadır. 

1.2.2. Tüketimde Hedonik Etkiler 

Felsefede hedonizm veya hazcılık, mutlak anlamda iyi kabul edilir ve insan eylemlerinin haz ve mutluluk üzerine 
planlanması gerektiğini savunur. Hedonizm ilk olarak Yunan düşünürlerinden Aristippos (M.Ö: 435-355) tarafından 
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ortaya atılmış ve daha sonra Epikuros tarafından geliştirilmiş felsefi akımdır. Yunanca “Hedone” kökünden gelen 
hedonizm; “İnsan için en üstün iyilik hazdır” der (Özcan, 2015: 131-134). Günümüz toplumlarında tüketim eyleminin 
hemen her boyutunun “haz alma” ilkesi ile yakından ilişkisi bulunmaktadır. Toplumsal değişme fikri ile ilgili 
sosyolojik teoriler içerisinde Daniel Bell’in sanayi sonrası toplum ve kapitalizm çözümlemesi yapısal-işlevselcilik 
perspektifinde ele alınmış üretim ve tüketim alanları arasında bir ayrışma olduğu ileri sürülmüştür. Bu görüşe göre 
üretim, çalışma etiğine ve tatminin ertelenmesi ilkesine dayandırılırken tüketim, hazcılığa (hedonizm) ve kişisel 
tatmine dayanmaktadır (Arslan, 2018. 154).  

Bireysel hazcılık ve kişisel tatmin alanları denildiğinde ilk olarak akla batı tarzı büyük ölçekli alışveriş merkezleri 
gelmektedir. Modern dünyanın bireyi tüketime yönlendiren simülatif unsurlarının hedonik ve faydacı tüketime olan 
etkilerini konu alan çalışmalardan elde edilen bulgular göz önünde bulundurulduğunda ve buna bağlı olarak 
tüketicilerin demografik özelliklerine bakıldığında, bireylerin batı tarzı büyük ölçekli tüketim mekanlarını neden 
tercih ettikleri konusu araştırmaya değerdir. İncelenen çalışmalarda tüketicilerin ortalamanın üstünde bir oranda 
faydacı ve hedonik alışveriş eğiliminde oldukları görülmektedir. Alışverişte rasyonel davranan ve faydacı tüketim 
eğiliminde olan tüketicilerin oranı da yine ortalamanın üzerindedir (Babekoğlu, 2000). Planlı veya plansız olsun satın 
alma duygusunun bireyde hedonik etkiler bıraktığı ve bireyin bu iki unsur arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
kurduğu görülmektedir. 
Özellikle batıyı anımsatan ve ona özendiren yerlerin ve nesnelerin bireylerde yarattığı hedonik etkilerle oluşturulan 
alışveriş ortamlarında gösterişçi tüketim unsurları göze çarpmaktadır (Antonetti & Maklan, 2014: 117-134). Bireye 
kendini “sanki yurt dışındaymış” gibi hissettiren her tür ihtiyacını karşılayabileceği mekanların gün geçtikçe daha da 
fazla rağbet görmesi durumu, bu ilginin altında yatan asıl nedenin “modern çağın bireylere dayattığı tüketim olgusunu 
meydana getiren ve bireyleri tüketime iten kişisel değer yargılarının değişimi” olduğu aşikardır (Karalar & Kiracı, 
2010: 79-106). Günümüz post-modern toplumları için anlamdan ziyade gösterişin önemli olması, malların kullanım 
değerinin gösterge değerine evrilmesi sonucu tüketilen her ne olursa olsun önemli olan şey, bireye sağladığı prestijdir 
(Babaoğul & Buğday, 2012: 79). Günümüzde bireyin yaşam tarzını yansıtan, nerede yemek yediği, nereden giyindiği, 
evinin dekorasyonu için nereden malzeme aldığıdır. Toplumun zengin kesiminin yaptığı gibi son derece pahalı 
markaları alamasa da artık muadillerine kolayca ulaşabileceği birçok seçeneğe sahip bireyler, durdurulamayan bir 
tüketim davranışı sergilemektedir. Buradan hareketle gösterişçi tüketim pratiklerini en çok kullanan içerikler olarak 
televizyon dizilerinin birey üzerindeki etkisi gözle görülür boyutta günlük tüketime yansımaktadır. 

1.2.3. Gösterişçi Tüketim  
 Mülkiyetin temel sebebi rekabet olduğundan sosyal gelişime etkisi maddi varlığın beraberinde getirdiği onurdur. 
Gösterişçi tüketim kavramına dikkat çeken ünlü düşünür Thorstein Veblen, onur ile mülkiyet sahipliği arasındaki 
artan oranlı ilişkinin adil olmadığını söyler ve bu ilişkinin günümüzde halen varlığını sürdürmekte olduğundan 
bahseder (Patsiaouras & Fitchett, 2012: 154-176). Başka bir deyişle günümüz modern tüketim anlayışının bireye 
kattığı prestij, bireyin tüketim nesnelerine yönelmesinin altında yatan sebeplerden birisidir. Thorstein Veblen 

1899’da ortaya koyduğu The Theory Of The Leisure Class “Aylak Sınıf Teorisi” eserinde, tüketimin ihtiyaçtan çok 
gösteriş amacıyla yapılan bir eylem olduğunu ve bunun bir sonucu olarak ekonomik boyutta toplumsal 
sınıflaşmaların ön plana çıktığını belirtmiştir. Veblen’e göre gösterişçi tüketim olgusunun çıkış noktası; üst sınıflar 
ve onlara benzemeye çalışan diğer sınıfların yaptığı gösteriş amaçlı alışverişlerdir (Veblen & Galbraith, 1973).  
Gösterişçi toplumun ihtişamı karşısında yoksulluğun sadeliği son derece düşündürücüdür. Ortaya konan tek bir 
tabaktan yemek yenen sofralar artık yerini porselen tabaklarla donatılan sofralara bırakmıştır. Modern hayatın bir 
getirisi olarak her bir bireyin kendi önündeki tabaktan yemek yediği, birçok yemek çeşidinin bulunduğu sofralar 
zenginlik göstergesi olarak kabul edilmektedir. 
Veblen, toplum ve ekonomi arasındaki ilişkiyi sınıfsal farklılıklara dayandırmıştır. Ona göre gösterişçi tüketim, üst 
sosyal sınıfları taklit eden bireylerin yaptığı bir alışveriş eylemidir. Veblen, emeğin ve endüstriyel gücün saygınlıktan 
yoksun oluşuna şu örneği verir; “Avcı-toplayıcı toplumlarda erkek öldürdüğü avı asla eve getirmez,  bu değersiz 
görev kadına düşer. O halde gelişim çizgisinde, kadına verilen değersiz işler, erkeğin idare, din, savaş ve siyaset 
alanlarındaki hâkimiyeti ile oluşan “aylak sınıf “ayrımlarına işaret eder. Bir sonraki aşama ise özel mülkiyettir.  
Mülkiyetin ilk örneği kadının toplumun güçlü erkeklerince sahiplenilmesiyle başlar. Erkek hem aylak sınıfın bir 
üyesi hem de mülkiyet sahibidir. Mülkiyet beraberinde edinilen malların, sağladıkları faydayı ölçmeyi 
gerektirmiştir.” (Trigg, 2001: 100-101). Thorstein Veblen, ekonomik gelişimin seyri içinde kadının görevinin evin 
reisine vekaleten tüketim yapmak ve bu amaç doğrultusunda dış görünüşüne özen göstermek olduğu saptamasında 
bulunmuştur. On dokuzuncu yüzyılda kadınlar sosyal yaşamlarının merkezine pahalı giyim eşyalarını ve yiyecek 
maddelerini koymuş, erkekler ise kadınları zenginliklerini sergileyecek birer vitrin olarak görmeye başlamışlardır. 
Günümüz zenginlik ve gösteriş unsurlarını içerisinde barındıran televizyon dizilerinde kadının ön planda olduğu ve 
erkeğin zenginliğinin bir göstergesi olarak, gösterişçi tüketim pratiklerini yansıttığı görülmektedir. 
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Günümüz toplumları artık nesnelerin, mal ve hizmetlerin çoğalması sonucunda tüketim ve bolluk toplumu haline 
gelmiştir. Bireyler tüketim nesneleriyle adeta kuşatılmış durumdadır. Bireylerin yaptığı alışveriş eylemini belirleyen 
ise güncel unsurlardır. Birey gösterge nesnesine yöneldikçe tüketim bir var olma modu haline dönüşmektedir. 
Tüketim nesneleri üzerinden bireylere neyi, nerede, ne zaman ve nasıl tüketecekleri çeşitli şekillerde, mesajlar 
yoluyla aktarılırken ekonomi-politikten uzaklaşılmakta, kültürel ve ideolojik boyut ön plana çıkmaktadır. Artık 
malların değişim değeri yerine gösterge değeri önem kazanmaktadır (Metin & Karakaya, 2017: 112). Günlük 
alışverişten lüks tüketime, bedenin inşasından cinselliğe, reklamlardan sanata, bireysel spor ve dinlenme 
aktivitelerine kadar tüm yönleriyle bir tüketim çılgınlığı söz konusudur.  
Tüketimin ihtiyaçtan çok bir prestij aracı olması günümüzde bireyler arasında tüketime bağlı bazı moda akımlarının 
da yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Doğum günü, “baby shower” yani bebek hoş geldin partisi, bebek cinsiyeti 
öğrenme partisi, bekarlığa veda partisi, gelinlik teslim partisi ve  bunun gibi zenginlik göstergesi olan batı özentisi 
kutlamaların yaygın olması bu tarz tüketim alanlarına ait sektörlere de her gün bir yenisinin eklemlenmesine sebep 
olmaktadır. 
Eski çağlardan beri kadının erkeğin zenginliğinin vitrini olması durumunun sadece şekil değiştirmiş halini modern 
toplum içerisinde yeniden görmekteyiz. Günümüzde özel hayatın mahremiyetine verilen önemin yerini, gösteriş 
almıştır. Her şeyin herkesle paylaşıldığı, mahremiyetin yok sayıldığı modern çağda ve  özel yaşamını gözler önüne 
sermenin popüler olduğu, hatta kazanç kapısı sayıldığı tüketim toplumunda değerler ve mitler değişim ve dönüşüme 
uğramıştır. Özellikle televizyonun ve sosyal medyanın empoze ettiği bu batı tarzı yeni tüketim kültürü unsurları tüm 
toplumsal olayları da içine alarak yeni bir sektöründe oluşmasına alan yaratmaktadır. Son yıllarda Batı toplumlarında 
yaygın bir biçimde görülen önemli gün ve haftaları gösterişli kutlama alışkanlığının Türkiye’de de kabullenilmiş 
olduğunu görülmektedir. 
Antik çağlarda gündelik yaşam pratiklerinin gösterişten uzak halini belki de en iyi yansıtan şey araştırmalar sonucu 
bulgulardan elde edilen gündelik yaşam pratiklerine ait birtakım eşyalardır. Kullanılan araç gereçlerin azlığı ve 
sadeliği yanında günümüz gösterişçi tüketim pratiklerinin göz kamaştırıcı yönü dikkate değerdir. Günümüzde ise 
ihtiyaçtan çok zenginlik göstergesi olan tüketim malzemelerinin bireye kattığı prestij ve statü göz ardı edilemez 
boyuttadır. Geleneksel medya ve yeni medyanın birbirine entegre yapısı, teknolojik ilerlemeler sonucunda birey 
bazında medyaya erişimin kolaylığı sonucunda, bireye her yerde her an dayatılan gösterişçi tüketim unsurları göze 
çarpmaktadır. Bireyi hedef alan tüketim döngüsü, gösterişçi tüketimin sağlayacağı prestij üzerinden empoze 

edilmektedir. 

1.3. Televizyon Dizileri ve Tüketim  
Televizyon dizileri, yerel ve küresel olarak önemli bir izleyici kitlesine sahip yapımlardır. Televizyon dizilerinin 

sinema yapımları ve tiyatro oyunlarının aksine evden çıkmadan oturduğunuz yerden kolaylıkla ulaşılabilir ya da bir 
başka deyişle kumandanın ucunda olması ve yine senaryo içeriklerinin merak uyandırıcı, diğer bir yönüyle de  hayatın 
içinden olması, her kesimden izleyiciye hitap etmesi, kurgusu, ışıltılı ve lüks yaşam tarzına ait unsurları içermesi ve 
bu unsurlara zıt yaşamları da yansıtması, iyi-kötü, güzel-çirkin, zengin-fakir gibi tezatlıklar içermesi izleyicide ilgi 

ve/ya bağımlılık yaratmaktadır. İzleyicilerin dizilerdeki karakterlere duydukları hayranlığın yakınlık, benzerlik veya 
ortak yönler boyutuna ulaşması sonucunda, bireylerin onlar gibi davranma, onlar gibi giyinme kısacası onlar gibi bir 
yaşam sürme eğilimi göstermeleri, dolayısıyla “parasosyal İlişkiler” kurmaları söz konusudur (Batıgün & Sunal, 

2017: 52-54). Televizyon dizilerinin sıkı takipçisi olan bireylerin dizilerde kullanılan tüketim nesneleri ile 

oyuncuların kullandığı makyaj malzemeleri, giysi ve takı gibi tüketime özendiren tüm unsurlardan derinlemesine 
etkilendikleri bir gerçektir. Yine dizilerin çekimlerinin gerçekleştirildiği mekanlar ile iletişim ve ulaşım araçlarının 
da izleyici üzerinde tüketime yönlendirici etkileri olduğu görülmektedir. Dizi karakterlerinin izleyiciler tarafından 
giyim tarzından saç stiline kadar taklit edilmesi, tüketim toplumuna ait  en belirgin davranış kalıplarından birisidir. 
Eğlence, eğitime erişim, haber alma hakkı ve bilgilendirme aracı olan ve  geleneksel kitle iletişim araçları içerisinde 
gündemde kalmayı başaran  televizyon içerikleri; küreselleşmeyle birlikte  egemen söyleme hizmet eder olmuş, 
bireylerin katılımcı rolü ve yönü görmezden gelinerek televizyon, toplumu tüketime yönlendiren bir yapıya 
dönüşmüştür. Bölüm sayısı, içeriği ve görsel tasarım unsurları açısından hızla tüketilen dizilerin yerini her gün bir 
yenisi almaktadır. Televizyon programları incelendiğinde yemek, çocuk, sağlık, güzellik ve bakım, ev dekorasyonu, 
evlendirme ve aile sorunları gibi konuların işlendiği program içerikleri yanında, televizyon dizilerinin kapitalist 

sistem içerisinde kitle iletişimini arttırdığı ve bunun bir sonucu olarak izleyici bireyleri tüketime yönlendirdiği 
bilinmektedir. Televizyon dizilerinin program içerikleri arasında başı çekmesinin nedeni olarak, kurgulanan 
içeriklerde kadının ve kadın bedeninin ön planda yer alması, bir başka deyişle ana aktör olarak verilmesi ve yaratılan 
kurmaca dünyada bir tüketim nesnesi haline gelmesinin ardında yatan asıl konunun gösterişçi tüketim unsurlarının 
kullanılması olduğu görülmektedir. 
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1980’lerden itibaren tüketim kavramı büyüleyici yönüyle karşımıza çıkmıştır. Modern tüketim kültürünün ortaya 
çıkmasında kapitalizm, serbest piyasa ekonomisi ve kitle iletişim araçlarının bireye yansımaları olduğu bilinmektedir. 
Modern çağda hayatın anlamı tüketilen nesnelerde aranmakta ve tüketim olgusu bireyin mutluluk arayışına karşılık 
gelmektedir. Günümüzde tüketim olgusu her alana yansımış durumdadır. Örneğin yüzyıl önceki sağlık algısıyla 
günümüzdeki sağlık algısı arasında teknolojik anlamda büyük bir fark olduğu görülmektedir. Modern toplumlarda 

bireyin tüketimi arzulaması ve deneyimlemek istemesi toplumsal yapının da değişmesi anlamına gelmektedir. Son 
yıllarda güzellik algısının değişmesiyle plastik cerrahiye yönelik ilgi son derece artmış durumdadır. Bunun sebebi 
özellikle televizyon ve sosyal medyada sıklıkla tekrarlanan güzellik algısı ve bunu destekleyen davranış kalıplarıdır. 
Medyanın yarattığı stereotiplerin sürekli göz önünde olması bireyleri “onlara benzeme” ye itmektedir. 
Tüketim toplumunun ölçütleri arasında en önemli olanlarından birisi de kitle iletişim araçlarından iletilen mesaj 
içerikleridir. Medyada tüketilen şey, günlük medya içeriklerinin evrenselliğidir. Medya içerikleri politik, tarihsel veya 
kültürel olsun, bir şekilde dönüştürülerek güncelleştirilir, görsel anlamda dramatikleştirilir ve böylece asıl amacından 
uzaklaştırılarak göstergelere   indirgenir. Tüketim toplumunun bir mensubu olarak ise birey, medyadan kendisine 
iletilen simge, imge, ileti ve gösterge gibi uyarıcıları anında tüketir. Medya yarattığı içerikleri ve kurgulamış olduğu 
gerçekliği bireye sunarken güven veren söylemler sayesinde bir tüketim praksisi yaratır. Tüketim praksisi bireyde 
merak uyandıran göstergeler sayesinde kendini anlamlandırır ve tüketim toplumunu tanımlayan davranışları betimler 
(Sarup, 2010: 158). Bu sayede betimlenen davranışlar birer davranış kalıbına dönüşür. 

Tüketimin ihtiyaçtan isteğe evrilmesi ise bu çelişkiyi beslemektedir. Burada post-modernizmin öncü kuvveti olan 
kapitalizmin ihtiyaç dışı tüketimi besleyen en temel unsur olduğu görülmektedir. Post-modernizmin yanı sıra 
tüketimi besleyen unsurlar olarak popüler kültür ve medya da olağanüstü bir rol oynamakta ve bireyleri birer tüketici 
yaparken, büyük kitleleri de tüketim toplumu haline dönüştürmektedir. Tüm bunların yanında özellikle yine popüler 
kültür ve medya aracılığıyla her gün yeniden büyüyen ve güçlenen globalleşmenin kitleler arası iletişimde ve 
tüketimin yayılmasında en önemli unsur olduğu unutulmamalıdır. Popüler kültür ve medya birlikte hareket ederek 

tüketimi adeta günlük hayatın bir parçası haline getirirken, post-modernizme hayat vermekte, globalleşme ise tüketim 
unsurlarının küresel döngü içinde post-modernist yaşam tarzını dünya geneline hâkim kılmaya çalışan bir güç olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Şaylan, 2002: 127). Bu anlamda küresel sermaye günlük yaşamın her alanına nüfuz eder hale 
gelmiştir.  

1.4. Televizyonda Kadın ve Tüketim 

Modern hayatın ve iletişim teknolojilerinin bir getirisi olarak özellikle yetmişli yıllardan itibaren kadın ve kadın 
bedeni, televizyon ve medyanın görünen yüzü olmaya başlamıştır. Kadına dair güzellik algısının yarattığı sektörel 
güç, günümüzde televizyon dizilerinin geldiği boyutun da temelini oluşturan önemli unsurlardan birisidir. Bunun 
yanında toplumsal olay ve olguların yansıtılmasının en kolay ve en estetik yolu olan kadın ve kadın bedeninin medya 
ve televizyon gösterisinde kullanılması ve nesneleştirilmesi, post-modern anlamda görünür olanın değerli olmasından 
kaynaklanmaktadır. Popüler kültürü tetikleyen televizyon içeriklerinde kadının yer alma şekli post-modern toplumda 
kadın imgesinin ne olduğu hakkında önemli bilgiler vermektedir. Kadın bedeni, cinselliği çağrıştıran, erkeklere 
sunulan cazibesiyle erkekleri elde eden veya aileyi temsil eden, estetik ve dış görünüşün bir vitrinidir. Tüketilen 
nesne, kadın bedenidir (Bayrakdaroğlu ve Özbek, 2018: 3-4). Dolayısıyla kendini televizyondaki kadın karakterlerle 
özdeşleştiren kesim olan kadın bireylerin, tüketici tarafı temsil etmesi beklenen bir sonuçtur. 
Geleneksel toplumlara kıyasla beden olgusunun modern toplumlarda daha görünür olduğu göze çarpmaktadır. 
Modern toplum yaşantısı biyolojik olanla kültürel olanın çatıştığı nokta olup, bedenin toplumsal öneminin ve 
niteliğinin ön plana çıkmasına da sebep olmaktadır. Toplumsal yapı değiştikçe bireylerdeki beden algısının da 
değiştiği gözlemlenmektedir. Toplumsal etkileşimler bedeni şekillendirirken, bedensel alışkanlıklar ve dolayısıyla 
bedenin dış görünüşü  de değişmektedir. Bireyin kültürel özellikleri ile biyolojik özellikleri arasındaki bağlantı, 
toplumsal olanla biyolojik olanın bir arada bulunmasıyla ilgilidir. Bunun bir sonucu olarak toplum modernleşirken 
beden de modernleşir.  
Geleneksel değerlerin etkili olduğu toplumlarda geleneksel içerikli toplumsal cinsiyetlendirilmiş bedensel 
görünümler ön plandayken, modern toplumlarda daha çok toplumsal değerlerin farklılaşması ile geleneksel olanlara 
ilave olarak modern hayatın cisimleştirdiği tutum ve davranışlara sahip, toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedeni 

görünümleri karşımıza çıkmaktadır. Bu görünümler tüketim bazlı değerlerin toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın 
bedenine ilişkin yansımalarıdır (Köse, 2011: 76-86). Tüketim toplumunda tüketime dair tüm olgularda kadın 
bedeninin kullanımı ön plandadır. 

Modern yaşamın kadına dayattığı güzellik algısının bir getirisi olarak kadın bedeni, kültür endüstrisinin bir nesnesi 
haline gelmiştir. Artık kadın daha zarif, daha şık, daha zayıf olmak zorundadır. Bunun için  bir yandan sisteme ayak 
uydururken ve tüketirken, bir yandan da doğallığını ve özünü kaybetmektedir. Modern toplumda kadın geleneksel 
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toplumlarda olduğu gibi kendisine biçilen rolleri yerine getirmektedir ve modern yaşamın bir vitrini olma görevini 
üstlenmiştir. 

Tüketimle ilgili araştırmalarda kadınların bir değişken olarak yer alması genellikle iki şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Bunlardan birincisi “kadının tüketim nesnesi haline dönüştürülme süreci” ve “tüketen birey olarak kadının toplumsal 
varlığı”. Buradan hareketle kadının tüketim nesnesi ya da bir meta haline dönüştürülme süreci özellikle görsel 
medyadaki kadın imajıyla yakından ilişkilidir. Kadının tüketim, cinsellik, estetik ve güzellik gibi algılarla 
özdeşleştirilmesi popüler kültürün oluşum süreci içerisinde yer almaktadır. Kitle iletişim araçlarının da desteklediği 
bu süreç kadın imgesinin bu metinlerde tüketim nesnesine dönüşmesinden kaynaklanmaktadır. 
Post-modern çağın görüneni değerli kıldığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan popüler kültürün özellikle iyi görünmek 
adına dayattığı güzellik algısı bireylerde doğuştan gelen ve kendilerini rahatsız eden fiziksel özelliklerini değiştirme 
ihtiyacı doğurmaktadır. Bu ihtiyacı gideren sektörler olarak estetik cerrahi alanında müdahaleler yapan özel ve devlet 
hastaneleri yanında, güzellik ve estetik merkezi gibi çeşitli uygulamalarla ve oldukça yüksek ücretler karşılığında 
hizmet veren kurumların faaliyetleri bilinmektedir. Bu kurumların rağbet görmesinin sebebi televizyon ve medyada 
göz önünde olan ünlülerin bizzat kendilerinin yaptırdığı uygulamalar ile bu konuda yayınlanan televizyon 
programlarıdır. 

2.  YÖNTEM 

2.1. Çalışmanın Yöntemi 
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Seçilen televizyon 
dizilerinde, kadın bedenini ve kadını metalaştıran unsurları ön plana çıkaran gösterişçi tüketim içerikleri olduğu 

varsayımından yola çıkılmıştır. Çalışmada kadınlık temsilleri ile tüketimin gösterişçi ve hedonik yapılanmasını 
ortaya koymak amacıyla yayınlandığı sezonda rakip diziler arasında reytingleri yüksek olan Aşk-ı Memnu, Ufak 
Tefek Cinayetler ve Yasak Elma dizileri Betimleme Amaçlı Niteliksel İçerik Çözümlemesine tabi tutulmuştur. 
Çözümlemeler karakter çözümlemeleri, dilsel, görsel ve mekansal çözümlemeler olmak üzere dört boyutta 
yapılmıştır.  

2.2. Çalışmanın Örneklemi 
Bu çalışmada amaçlı örneklem yönteminin tercih edilme nedeni, incelenen konuya ilişkin tüm ayrıntıların ortaya 
konulmasının amaçlanmasıdır. Buradan hareketle araştırmanın örneklemi aynı zamanda elde edilmesi amaçlanan 
bulguların da evrenini oluşturmaktadır. Çalışmada, incelenen Aşk-ı Memnu, Ufak Tefek Cinayetler ve Yasak Elma 
dizilerinin tercih edilme nedeni, çalışmanın konusunu teşkil eden “gösterişçi tüketim pratikleri” ni içermesi ve bu 

pratiklerin kadın bedeni üzerinden verilerek, bireyleri tüketime teşvik ettiğinin düşünülmesidir. 

2.3. Veri Analizi 

Çalışmada veriler Betimleme Amaçlı Niteliksel İçerik Çözümlemesi yapılarak elde edilmiş, incelenen dizilerde 
toplam 12 kadın karakterin; karakter, dilsel, görsel ve mekansal çözümlemesi yapılmıştır. Betimleme Amaçlı 
Niteliksel İçerik Çözümlemesi, incelenen sosyal olguyla ilgili açığa çıkarılmayı bekleyen “ima” veya “işaret”ler 
üzerinden yapılması amaçlanan, betimsel analiz, içerik analizi ve bu analizlerden elde edilen bulguları yorumlama 
sürecidir (Karataş, 2015: 71-74).  

3. BULGULAR 

3.1. Çalışmada İncelenen Dizilerin Çözümlemeleri ve Bulguları 
3.1.1. Aşk-ı Memnu Dizisi Çözümlemesi 
Aşk-ı Memnu dizisinde, para ve güç ilişkilerinin her şeyin üstünde olduğu, sevinçte ve kederde maddi unsurların ön 
planda tutulduğu görülmektedir. Göz kamaştırıcı tüketim nesneleri, dadıyla büyüyen, piyano çalmayı bilen, eğitimine 
yurt dışında devam eden çocuklar, havuzlu lüks yalılar, yurt dışı seyahatleri gibi gösterişçi tüketim unsurlarının 
görsellerle desteklenerek, izleyiciyi tüketime yönlendirdiği sıklıkla göze çarpmaktadır. Buradan hareketle dizinin 

bölümleri arasında gösterişçi tüketim pratiklerini en iyi yansıttığı düşünülen sekanslar betimleme amaçlı niteliksel 
içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur. Çözümlemeler ana karakter çözümlemeleri, dilsel, görsel ve mekansal 
çözümlemeler olmak üzere dört boyutta yapılmıştır. 

Ana Karakter Çözümlemeleri 

Bihter Ziyagil: İnat uğruna yaptığı evlilikten umduğunu bulamayan Bihter, kısa bir süre sonra Adnan’ın yeğeni 
Behlül’e âşık olur. Lüks ve gösterişli yaşantısının ardında mutsuz bir profil çizen Bihter, dizide aynı zamanda 
güzelliğini tamamlayan giyim tarzı ve bakımlı haliyle de dikkat çekmektedir. Bihter saç, makyaj ve giyim stiliyle 
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dizinin çekildiği 2000’li yıllara ait bir tarzı yansıtmaktadır. Sportif görüntüsü, pahalı elbiseleri, lüks takıları ile elit 
mekanlarda varlık göstermesi, günümüz trendlerini yansıtması açısından örnek teşkil etmektedir. 

Firdevs Yöreoğlu: Firdevs, zengin bir hayat sürmek uğruna gerektiğinde en yakınlarını bile gözden çıkaracak kadar 

hırslarına yenik düşen bir kadındır. Beslenmesine, kilo kontrolüne ve güzelliğine dikkat eden,  sürekli güzellik, 
bakım, giyim, moda, yurt dışı gezileri gibi lüks yaşamı temsil eden söylemlerde bulunmayı ve bu hayatı yansıtan 
mekanlarla anılmayı isteyen ve bunu her fırsatta eyleme döken bir karakterdir.  

Nihal Ziyagil: Dizide Adnan Ziyagil’in kızını canlandıran Nihal annesinin ölümünden sonra kendini toparlayamamış, 

her istediği yapılan ama bir o kadar mutsuz, evin biricik kızıdır. Özel bir okulda eğitimine devam eden Nihal, 

çocukluğundan beri kuzeni Behlül’e aşıktır. Nihal geniş bir arkadaş çevresi olmayan, genellikle dadısı nam-ı diğer 
“Matmazel” ve evin diğer çalışanlarıyla vakit geçiren içine kapanık bir profil sergilemektedir. İlk başlarda zengin 

yaşantısının ve içerisinde yaşadığı modern toplum yapısının aksine, giyim tarzı ve tavırlarıyla dönemin genç kız 
imajını pek de yansıtmayan Nihal, ilerleyen bölümlerde toplumsal söylemlere karşı koyamayıp değişmeye başlar.  

Elif: Dizide Behlül’ün uzatmalı nişanlısını canlandıran Elif, zengin olma hırsıyla hareket eden ve genelde sosyetik 

ortamlarda vakit geçirerek bu hayaline kavuşmayı amaçlayan bir kadındır. Fit görünüşü, söylemleri, giyim tarzı ve  
makyajı ile günümüzün modern ve tüketen kadın çizgisini başarılı bir şekilde yansıtmaktadır. Varlıklı bir aileye 
mensup değildir. 

Dilsel çözümleme 

 
Sekans 1                                                                        Sekans 2 

Şekil 1. Aşk-ı Memnu Dizisinin Dilsel Çözümlemesi  

Sekans 1’de dilsel göstergelerin içerdiği mesajın asıl söylenmek istenen ifadeye karşılık geldiği görülmektedir. 
Düğüne hazırlık sahnesinde Firdevs, Bihter’e “Sadelikten öleceksin Bihter. Başka bir şey bulamadın mı giyecek.” 
ifadesinde bulunarak daha gösterişli bir kıyafet seçmesini istemektedir. Burada söylem içeriğinin gösterişçi tüketimi 
yansıttığı, dış görünüşün bir “zenginlik” ifadesi olduğu vurgulanmaktadır. Firdevs karakterinin her fırsatta gösterişli 
görünme arzusunun çevresine de yansıdığı görülmektedir. Firdevs’in kızları annelerinin tersine, kamusal alanda ve 
ev içi/özel alanda daha sade görünmeyi tercih etmektedir. 
Sekans 2’de Bihter’le tartışan Firdevs, Bihter’e Adnan’la aralarındaki yaş farkını öne sürerek evliliklerine razı 
olmadığını söylemektedir. Bihter ise; “Adnan hem zengin hem saygı değer. Her bakımdan kurtuluşum olacak benim.” 
derken, varlıklı yaşamını sürdürmenin yolunun Adnan’la evlenmek olduğunun dolayısıyla da para ve güç sayesinde 
prestijli bir hayat yaşayabileceğinin altını çizmektedir.  
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Mekansal Çözümleme 

 
Sekans 3                                                                         Sekans 4 

Şekil 2. Aşk-ı Memnu Dizisinin Mekansal Çözümlemesi 

Sekans 3’te Behlül’ün uzatmalı nişanlısı Elif’in Behlül, Bihter ve Firdevs’in gittikleri spor salonunda görüyoruz. 
Elif’in Behlül’ü, istediği zengin ve rahat yaşamı kendisine sağlayacak kişi olarak görmesi, dolayısıyla Behlül ve 
yakın çevresinin zaman geçirdiği mekanlarda boy göstermesi, zengin eş arayışının bir sonucudur. Varlıklı bir aileye 
mensup olmadığından bulunduğu mekanlarla ilgili aidiyet hissinden uzak bir görüntü verdiği görülmektedir. 

Dizinin mekân temsilleri ile temsil mekanlarını başarılı bir şekilde yansıtan Sekans 4’te, düzenlenen baloda ışıltılı 
sofralar, lüks yaşantıları anlatan giysiler, şık ve alımlı kadınlar ile gösterişçi tüketimin tüm unsurlarını görmek 
mümkündür. Dizide sıklıkla vurgulanan unsurlardan birisi de gösterişli hayatları sergilemenin en kolay yolunun 

kamusal alanda verilen davetlerde boy göstermek olduğudur. 

Görsel Çözümleme 

 
Sekans 5                                                                            Sekans 6 

Şekil 3. Aşk-ı Memnu Dizisinin Görsel Çözümlemesi 

Sekans 5’te Firdevs’in yalısının salonundan bir bölüm görülmektedir. Yerdeki halıdan duvardaki tabloya, abajurdan 
piyanoya ve hatta avizeler ve koltuk döşemelerine kadar antikalarla dolu olan bu salon zenginlik, gösteriş ve prestij 
göstergelerini başarılı bir şekilde yansıtmaktadır. 

Aşk-ı Memnu Dizisinde, zenginliğin bir göstergesi olarak sahip olunan çocukların dadı eşliğinde büyütülmesi, 
eğitimlerinin dadı tarafından verilmesi sıklıkla vurgulanan bir unsurdur. Sekans 6’da evin kızı Nihal dadısı 
Matmazel’den piyano dersi alırken görülmektedir. Evin salonunda piyano olması ve evin fertleri tarafından 
profesyonele yakın bir tarzda çalınması hatta zaman zaman evin fertlerine dinletilmesi, gösterişçi tüketim unsurlarını 
yansıtan görünümlerdir. 

3.1.2. Ufak Tefek Cinayetler Dizisi Çözümlemesi 
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde zenginliğin bir prestij aracı olması, yaşam alanlarının site içerisinde havuzlu 
villalardan oluşması, dadıyla büyüyen ve özel okula giden çocuklar, kadınlar arası güç savaşına dönüşen okul aile 
birliği toplantıları, partiler, kutlamalar, pahalı tüketim nesneleriyle rekabet gibi gösterişçi tüketim unsurlarının 
sıklıkla vurgulandığı görülmektedir. Dizinin bölümleri arasında gösterişçi tüketim pratiklerini en iyi yansıttığı 
düşünülen sekanslar betimleme amaçlı niteliksel içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur. Çözümlemeler ana karakter 

çözümlemeleri, dilsel, görsel ve mekansal çözümlemeler olmak üzere dört boyutta yapılmıştır. 
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Ana Karakter Çözümlemeleri 

Merve: Dizide Merve Sarmaşık Sitesi’nin ve kızlar grubunun lideri, tabir yerindeyse adeta bir ana kraliçedir. 
Kocasına düşkün, bir kız annesi, kontrol delisi bir kadını canlandırmaktadır. Çevresindekileri manipüle etme 
konusunda uzman, hırslı, rekabeti seven, hedefe giden yolda her şeyi mübah sayan, gözü kara bir kadındır. Giyim 

tarzı ile göz dolduran Merve, bakımlı ve alımlı, tutum ve davranışlarıyla özel ve kamusal alanda kendinden söz ettiren 
bir karakterdir. 

Oya: Oya, başarılı bir jinekologdur. Dik duruşu, sade yaşam tarzı, kendinden emin ve ciddi tavırlarıyla diğer üç ana 
karakterden ayrılan yönlere sahiptir. Sade ve şık giyim tarzını bulunduğu her ortamda yansıtan, bakımlı ve dikkat 
çekici bir kadındır. Ev hanımı olan Arzu, Merve ve Pelin,  boş zamanlarında alışveriş ve dedikodu yapan kesimi 
temsil ederken Oya daha çok toplum içerisinde çeşitli zorluklarla statü sahibi olabilmiş kadınları temsil etmektedir. 
Dizide çizilen kadın profili söz konusu olduğunda diğer üç ana karakterden farklı olduğu görülmektedir. 
Pelin: Pelin, Merve’nin yandaşı, kocasını kaybetmekten korkan, kıskanç ve zayıf karakterli bir kadını 
canlandırmaktadır. Bebek yüzünün ardında tehlikeli ve karanlık tarafını saklamaktadır. Kullandığı tüketim 
nesneleriyle ön planda olmayı seven, modayı takip eden, bakımlı bir kadındır. Merve’yi taklit ederek varlık gösteren 
ve kendi varlığını ortaya koyamayan, kolay yönlendirilebilen Pelin, zenginlik uğruna en yakın arkadaşı Merve’ye 
bile kötülük yapabilecek kapasitededir.  
Arzu: Kızlar grubunun içerisinde en aklı başında, mantıklı, yapıcı ve sadık, iki çocuklu bir kadını canlandıran ve 

kızlar grubuna ait geçmişe dayalı sırları çok iyi saklayan Arzu, dizide arkadaşları ve kocası tarafından ihanete 
uğradıktan sonra değişimiyle dikkat çekmiş, ev hanımlığını bırakarak iş hayatına başlamıştır. Dizide Arzu’nun 
ihanete uğradıktan sonra iş dünyasına katılması ve ev hanımlığından iş kadınlığına terfi etmesinden sonraki bakımlı 
ve özgüvenli hali sıklıkla vurgulanmaktadır. 

Dilsel Çözümleme 

 
Sekans 1                                                                           Sekans 2 

Şekil 4. Ufak Tefek Cinayetler Dizisinin Dilsel Çözümlemesi 

Sekans 1’de Merve’nin pilates hocası ve aynı zamanda Arzu’nun kocasının metresi olan Burcu karakterini tanıtması 
yer almaktadır. Dilsel anlamda Merve’nin Burcu’yu tanıtırken, “Tanıştırmayı unuttum. Arkadaşım Burcu. Kendisi 
pilates hocam olur, müthiş fiziğinden de anlaşıldığı üzere.” derken, kadınların fit ve güzel görünme takıntısına 
göndermede bulunmaktadır. 
Sekans 2’de eve erken gelen Merve’nin kocası Serhan, onları gündüz vakti şampanyalar ve kanepeler eşliğinde 
dedikodu yaparken yakalar. Alaycı bir tavırla, “Güzel güzel eğlenin, çok yoruluyorsunuz zaten, dinlenin.” diyerek, 
boş zamanlarını gereksiz ve faydasız şeylerle geçirdiklerini vurgulamaktadır. Burada Veblen’in “Aylak sınıf 
teorisi”ne gönderme yapılarak, varlıklı insanların boş zaman eğlenceleri ve onları taklit eden insanlara vurgu 

yapılmaktadır. 
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Mekansal Çözümleme 

 
Sekans 3                                                               Sekans 4   

Şekil 5. Ufak Tefek Cinayetler Dizisinin Mekansal Çözümlemesi 

Dizide kullanılan dekoratif ve modern mutfakların yemek yapmak yerine, gösteriş ve intikam için yapılan cheesecake 
ve smoothie için kullanıldığını görülmektedir. Sekans 3’te Merve’nin son model lüks tüketim nesneleriyle donatılmış 
mutfağı göze çarpmaktadır. 
Sekans 4’te Merve’yi her fırsatta taklit eden ekürisi Pelin, katılacağı bir davet için son yılların moda ikramlığı olan 
cheesecake yaparken görülmektedir. Pelin’in mutfağının da yine lüks tüketim nesneleriyle dekore edilmiş olduğu 
göze çarpmaktadır. 

Görsel Çözümleme 

 
Sekans 5                                                                Sekans 6 

Şekil 6. Ufak Tefek Cinayetler Dizisinin Görsel Çözümlemesi 

Sekans 5’te kadın dayanışması, kadın gücü ve kadının kadına düşmanlığı unsurlarının, gösterişçi tüketim unsurları 
aracılığıyla verildiği görülmektedir. Yukarıdaki görselde Merve maddi durumunu toparladıktan sonra sitedeki 
kadınları evine kabul ederken gerek yaptığı hazırlık gerekse giyimi ve tavırlarıyla “ben daha ölmedim, yine buraların 
kraliçesiyim” mesajını vermektedir. 

Sekans 6’da Merve’nin tarzı dikkat çekicidir. Genel anlamda “monokrom” giyim tarzıyla İngiltere Kraliçesi 
Elizabeth’e gönderme yapmaktadır. Merve giydiği kıyafetleri aynı rengin tonlarıyla kombinlemektedir.  Merve’nin 
net, kararlı, baskın karakteri yanında; gösterişli tarzını yansıtırken “buraların kraliçesi benim” mesajı verdiği 
görülmektedir. Merve hal ve tavırlarıyla söz konusu profili başarılı bir şekilde yansıtmaktadır. 

3.1.3. Yasak Elma Dizisi Çözümlemesi 
Yasak Elma dizisinde farklı karakterlere sahip iki kız kardeşten biri olan ve hayatı boyunca zenginlik hayali kuran 
Yıldız’ın aldığı tekliften sonra, hayatları değişen ve entrikalarla dolu kurtlar sofrasında mücadele veren kadınların 
öyküsü anlatılmaktadır. Yasak Elma dizisi gösterişli hayatların ve kadın karakterlerin ön planda olduğu, zenginlik, 
güç ve para uğruna bireysel ilişkilerin nasıl zedelendiğinin anlatıldığı bir yapım olarak göze çarpmaktadır. Dizinin 

bölümleri arasında gösterişçi tüketim pratiklerini en iyi yansıttığı düşünülen sekanslar betimleme amaçlı niteliksel 
içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur. Çözümlemeler ana karakter çözümlemeleri, dilsel, görsel ve mekansal 
çözümlemeler olmak üzere dört boyutta yapılmıştır. 

Ana Karakter Çözümlemeleri 
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Yıldız: Yıldız dizinin ilk bölümünden bu yana zengin olma ve rahat bir yaşam kurma hayallerini, aldığı ilginç teklif 
sayesinde gerçekleştirmiş, patronu Halit’le evlenmiştir. Orta halli bir ailenin kızı olan Yıldız ilk başlarda zorlansa da 
hızlı öğrenme yeteneği sayesinde sosyetik ve refah bir hayat tarzına uyum sağlamıştır. Bir çocuk annesi, lüks düşkünü 
Yıldız’ın hayatı çevresindeki entrikalar yüzünden çok da kolay geçmemektedir. Dizinin ilerleyen bölümlerinde 
Yıldız’ın değişimi ve gösterişçi tüketim pratiklerini başarıyla yansıttığı sahneler sıklıkla yer almaktadır.  

Ender: Ender kocası Halit’e kurduğu tuzağa kendisi düşmüş ve onu Yıldız’a kaptırmıştır. Halit’i geri kazanmak 
uğruna yaptığı planlar çerçevesinde gelişen dizinin ilerleyen bölümlerinde ilginç bir şekilde Yıldız’la dost 
olmuşlardır. Ender para ve güç uğruna her şeyi göze alabilecek, baskın ve kurnaz bir karakterdir. Dizide sıklıkla, 
güzelliği, giyim tarzı, tavırları ve söylemleriyle prestiji, gücü ve zenginliği vurgulamaktadır. Arada kullandığı 
İngilizce sözcüklerle kendine “Avrupai” bir hava katmaya çalışan, paraya bağımlı bir kadın profili çizmektedir. 

Şahika: Şahika dizinin kadrosuna sonradan dahil olan dikkat çekici bir karakterdir. Hayat amacı zengin ve güçlü 
olmaktır. Merhametsiz, zeki, iyi eğitimli, birkaç yabancı dil bilen, sosyeteden gelen ve elit ortamlarda boy gösteren 
bir karakterdir. Dizide elde etmek istediği bir şey olursa önünde hiçbir gücün duramadığı bir imaj çizen Şahika 

günümüzün modern, bağımsız, gösterişli ve tüketen kadınını başarılı bir şekilde yansıtmaktadır. 

Kumru: Eğlence olsun diye giriştiği ilişkide Yıldız’ı karşısına alan Kumru, narsist ve bencil bir kadını 
canlandırmaktadır. Varlıklı bir ailenin tek çocuğudur. Yüksek egosu, küçümseyen tavırları, giyimi ve yaşam tarzıyla 
modern, özgür ve gösterişli bir kadın profili çizmektedir. Özel alandan çok kamusal alanda gördüğümüz Kumru baba 

parasıyla etrafına hava atan tavırlarıyla dizide gösterişçi tüketimi en iyi yansıtan karakterlerden birisidir. 

Dilsel Çözümleme 

 
Sekans 1                                                                        Sekans 2 

Şekil 7. Yasak Elma Dizisinin Dilsel Çözümlemesi 

Sekans 1’de Kumru, Çağatay’ın kendisinden yemek yapmasını istemesi üzerine, “Ben yemek yapmayı bilmem, aşçı 
tutalım.” şeklinde bir ifadede bulunduğu görülmektedir. Dizide hizmetlilerin olduğu, lüks yalılarda yaşayan varlıklı 
ailelerin fertlerinden birini yansıtan Kumru, ev içi alana dair bilgisi olmamasının zenginliğin bir getirisi olduğunu 
vurgulamaktadır. 

Sekans 2’de Yıldız annesi Asuman’a, zengin komşusu Kumru ile arkadaşlık yaparsa, sosyeteye girebileceğini ve eşi 
Çağatay’ın da bu durumdan çok hoşlanacağını dile getirmektedir. Dizide sosyeteye mensup olmak, zengin kesimin 
gittiği mekanlarda boy göstermek, onlar gibi giyinmek, onlar gibi davranmak ve onlarla arkadaşlık etmek anlamına 
gelmektedir.                                                        

Mekansal Çözümleme 

 
Sekans 3                                                                       Sekans 4 

Şekil 8. Yasak Elma Dizisinin Mekansal Çözümlemesi 
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Yasak Elma dizisinde, zengin-fakir, zayıf-güçlü, güzel-çirkin gibi tezatlıkları barındırmaktadır. Sekans 3’te Ender, 

Yıldız ve arkadaşını giyim tarzları sebebiyle aşağılamaktadır. Lüks mekanlarda yalnızca zengin ve prestij sahibi 

bireylerin varlık gösterebileceği sıklıkla ifade etmektedir. Varlıklı bir geçmişe sahip olmadıkları için, bulundukları 
ortama uymadıklarını, rüküş ve basit göründüklerini ima etmektedir. Burada, “zengin ve rahat bir hayat sürmek için 
varlıklı bir ailenin mensubu olmak gerekir” vurgusu yapılmaktadır. 

Yasak Elma dizisinde kullanılan iç ve dış mekanların, gösterişçi ve zengin hayatları sıklıkla yansıttığı görülmektedir. 
Sekans 4’te Ender, Asuman ve Ender’in erkek kardeşi Caner’in İstanbul’un lüks semtlerinden Ortaköy’de bir kafede 
oturdukları görülmektedir. Arka planda Boğaz köprüsü ve Ortaköy Camisi, hemen önlerinde İstanbul Boğazı’yla 
görsel, izleyicisine lüks yaşam göndermesinde bulunmaktadır. 

Görsel Çözümleme 

 
Sekans 5                                                 Sekans 6 

Şekil 9. Yasak Elma Dizisinin Görsel Çözümlemesi 

Özel gün ve gecelerin Batıda yoğun bir şekilde kutlandığı bilinmektedir. Modern yaşamın ve tüketim toplumunun en 
belirgin özelliği, bireyi her fırsatta tüketime yöneltmesi ve bunun da bir sektör haline gelmiş olmasıdır. Yasak Elma 

dizisinde; baby shower, doğum günü, düğün, nişan, sevgililer günü, anneler ve babalar günü gibi özel günlerle gibi 

kutlamalara ait tüketim nesnelerinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Sekans 5’te  Yıldız’ın oğlu Halit Can için 
organize ettiği “baby shower” partisine ait tüketim nesneleri yer almaktadır.  

Sekans 6’da Yıldız’ın Halitle evlendikten sonra yaşadığı yalının salonundan bir bölüm görülmektedir. Yasak Elma 

dizisinde kullanılan iç ve dış mekanlar daha çok gösteriş yapmak, zengin hayatları gözler önüne sermek, prestijli bir 
çevre edinmek için kullanılmaktadır. Yine iç mekanlarda kullanılan gösterişli tüketim nesnelerinin zenginlik ve 
prestij malzemesi olarak kullanıldığı görülmektedir. 

4. SONUÇ  
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, toplumsal yaşamın çoğu alanında büyük yapısal değişikliklere neden 
olmaktadır. Tüketim temelli yaşam biçimi, evde, sokakta, yaşadığımız her ortamda karşımıza çıkmakta ve bizi kendi 

dinamikleriyle yönlendirmektedir. Tüketim ideolojisinin canlılığını sağlayan ve etkisini daha güçlü kılan en temel 
unsur ise medyadır. Modern ve post-modern yaşam tarzının bir simgesi olan tüketim kavramı, markalara yüklenen 
sembolik anlamların, ürünlerin tüketilmesi ile ulaşılan haz ve mutluluğun yanında bireylerin kullandıkları eşyalar ile 
gösteriş yaptıkları bir sürecin temsili haline gelmiştir. Tüketimin son derece farklı ve duygusal işlevlere sahip 
olmasının en önemli nedenlerinden biri, medyada kurgulanan gösterinin sunumudur. Medya araçları içerisinde 
televizyon içeriklerinin bireylerin duygusal yönlerine hitap ederek aktardığı mesajlar tüketimi desteklemektedir.  

Televizyon dizilerinde idealize edilen kadın bedenleri verilmek istenen mesajlar ile ilişkilendirilerek, mesaj ile beden 
arasında özdeşim kurularak insanlara hitap edilmektedir. Bu çalışmada, çalışmanın amacına uygun olarak seçilen üç 
televizyon dizisinde bulunan unsurlar; on iki kadın karakter üzerinden dilsel, görsel ve mekânsal açıdan 

çözümlenerek gösterişçi tüketimin desteklendiği ortaya çıkarılmıştır. Yapılan çözümlemeler sonucunda, televizyon 
dizilerinin sunduğu tek tip idealleştirilmiş beden algısı ve kadın bedeni üzerinden izleyenlere sunulan göstergelerin 
neler olduğu belirlenmiştir. Kadın bedeni, televizyon dizileri aracılığıyla ideal beden algısı vurgusuyla tüketim 
toplumunun önemli bir metası haline gelmiştir. Buradan hareketle incelenen dizilerde gösterişçi tüketim pratiklerinin 
kadın bedeni üzerinden verildiği belirlenen örnek sekanslarda yer alan göstergeler, ihtiyaç dışı ve gösteriş amaçlı 
tüketimle ilişkilendirilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen her üç dizide kullanılan tüketim nesnelerinin kadın 
bedeni üzerinden verildiği görülmektedir. Kullanılan mekanlarda kadın temsillerinin ön planda verildiği, dolayısıyla 
gösterişçi tüketim kalıplarının kadın temsillerinin yeniden üretiminde rol oynadıkları tespit edilmiştir.  
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Çalışmada ele alınan üç dizide kadınların idealize edilmiş bedenleri, tarzları, görünümleri, davranışları, kullandıkları 
ve tercih ettikleri materyaller, içinde bulundukları mekanlar ve kullandıkları sözlü dil unsurları gösterişçi tüketim 
açısından çözümlemeye tabi tutulmuştur. Refah bir hayatın önemi, gösterişçi tüketimin bireye kattığı prestij gibi 

algıların televizyon dizilerinde izleyicilere sunulduğu ve tüm bu anlatının kadını metalaştırdığı ve gösterişçi tüketimi 
desteklediği görülmektedir. Genç kadınların gösterildiği sahnelerde, ışıltılı dış mekânlar ve canlı renklerde gösterişli 
ve göz alıcı kıyafetler ve takılar kullanılmaktadır. Böylece “asi, özgür, varlıklı ve gösterişli, elit tabakaya mensup” 
kadın söylenleri sunulurken, aynı zamanda “toplumsal kalıp yargılarını ve ataerkil kültür ögelerini yıkmış kadın” 
imajı çizilmektedir. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde incelenen dört kadın karakterin, özgüvenli, maddi imkanları 
geniş ve kendini gerçekleştirmiş kadın çizgisinde oldukları görülmüştür. Yasak Elma dizisinde “istedikleri zenginlik 
ve gücü elde etmek için her şeyi göze alan”   kadın karakterler öne çıkmaktadır. Aşk-ı Memnu dizisinde incelenen 
kadın karakterlerinse “lüks yaşam ve zenginliğe düşkün tavırları” ön planda gösterilmiştir. Ele alınan bu üç dizideki 
ana karakterler ile dilsel, görsel ve mekansal unsurların çözümlemelerine bakıldığında bu dizilerde tüketime 
özendirmek, güzel ve gösterişli olmak, dişilik, çekicilik, tek düze olmamak, modernlik, özgürlük gibi birçok gösterişe 
yönelik mesajın sunulduğu görülmektedir. Televizyon dizilerinde, bireyi tüketime yönlendiren unsurları pekiştiren, 
çoğunlukla güzellik ve kadınlık algısı olarak öne çıkarılan kadınlık temsillerine yer verildiği, gösterişçi ve hedonik 
tüketim toplumu yapılanmasının da temelde bu tüketim göstergelerine dayandırıldığı sonucuna varılmıştır. 
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Ehl-İ Sünnet’in Bir Kısım Haberi Sıfatlara Dair 
Yorumları 1  

Interpretations of Ahl Al-Sunnah on Some Akhbar Al-Sifat  

Sadık Tanrıkulu     

Öğr. Gör. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Eskişehir, Türkiye 

ÖZET 

Allah’ın sıfatları meselesi, İslâm tarihinin ilk döneminden itibaren tartışma konusu yapılmış, en önemli 
meselelerden bir tanesidir. Allah’ın sıfatlarıyla ilgili kelâm etmeyen hemen hiçbir kelami mezhep 

bulunmamaktadır. Her mezhep kendi metoduna göre bu sıfatları yorumlamış, binaenaleyh konu etrafında 

farklı yorumlar ortaya çıkmıştır. İlk bakışta Allah’ın insanî özellikler taşıdığını düşündürten haberi sıfatlar, 
Allah’ın sıfatlarıyla ilgili tartışma konusu yapılan ilk meselelerdendir. Haberî sıfatlar hakkında ilk dönem 
ulemâ yorum yapmaktan kaçınmaktaydı. Fakat bu tarz sıfatları yorumlamada aşırıya giden ve taşıdıkları 
insanî hususiyetleri Allah’a nispet eden görüşlerin ortaya çıkmasıyla bu sıfatların İslâmî bir bakışla tevil 
edilmeleri zarureti hâsıl olmuştur. Ehl-i Sünnet ulemâ burada devreye girmiş ve söz konusu sıfatları Kuran, 

sünnet ve aklî ilkeler ışığında yorumlamışlardır. Böylece aşırı yorumların önüne geçilmiş ve insanların yanlış 

itikadi yönelimlere maruz kalmalarının önüne set çekilmiştir. Makalede Eş’ariler ve Matüridiler olmak üzere 
Ehl-i Sünnet kelamcıların söz konusu sıfatlara ne gibi yorumlar getirdiklerini ve bu yorumların istinat ettiği 
delilleri kronolojik bir şekilde incelenecektir.  

Anahtar kelimeler: Ehl-i Sünnet, Eş’ari, Matüridi, Sıfat, Haberî Sıfat, Tevil, Teşbih, Tecsim, Müteşâbih 

ABSTRACT 

The issue of the attributes of Allah (as-sifat Allah) is one of the most important issues that has been discussed 

since the first period of Islamic history. There is almost no mazhab kalam that does not speak about the 

attributes of Allah. Each sect (mazhab) interpreted these attributes according to their own method, thus 

different interpretations emerged around the subject. Akhbar as-sifat, which make us think that Allah has 

human characteristics at first glance, is one of the first issues that are discussed about as-sifat Allah. The 

early scholars avoided commenting on akhbar as-sifat. However, with the emergence of opinions that go to 

extremes in interpreting such attributes and attribute their human characteristics to Allah, it has become 

necessary to interpret these attributes with an Islamic perspective. Ahl as-Sunnah scholars intervened here 

and interpreted these attributes in the light of the Qur'an, Sunnah and rational principles. Thus, excessive 

interpretations were prevented and people were diverted from wrong orientations threatening their creed 

(etiqad). In the article, what kind of interpretations the Ahl as-Sunnah theologians, 

including Ash'aris and Maturidis, brought to these attributes and the evidences on which these interpretations 

are based will be examined chronologically. 

Keywords: Ahl as-Sunnah, Ash'ari, Maturidi, Attributes (As-sifat), Akhbar as-Sifat, Ta’wil, Tasbih, Tacsim, 
Mutashabih 

1. GİRİŞ 

İslam âlimleri, Allah’ın, insan idrâkini aşan zâtı etrafında konuşmak yerine sıfatlarını konu edinmiş ve bu yolla O’nu 
tanıyıp tanıtmayı amaç edinmişlerdir. ‘Allah’ın insanlarca bilinmesini sağlayan nitelik’ veya ‘Allah’ın zâtına nisbet 
edilen mana ve mefhûm’ diye tanımlanan İlâhî sıfatlar, manaları dikkate alınmak suretiyle farklı mezhepler tarafından 
sistemleştirilerek çeşitli gruplara ayrılmıştır. Öncelikle Mutezile mezhebinin, Allah'ın sıfatları konusunda ileri 
sürdüğü görüşler ve yaklaşımlar hem orijinaldir hem de kendilerinden sonra gelen tüm kelam mezheplerini etkilemiş, 
onların fikrî ve metodik olarak şekillenmelerinde önemli rol oynamıştır. İslam inançları sahasında ilk defa akla 
müracaat edilerek çözülmeye çalışılan konuların başında sıfat-ı İlâhiyye ve müteşâbihâtın te'vili konuları 
gelmektedir. Mutezile ekolünün akla verdiği önem ve kullandığı aklî yaklaşım ve yöntemler ise îzahtan uzaktır.  
Allah'ın sıfatları konusu “zâtî, subûtî, selbî, fiilî ve haberi” gibi çeşitli ana başlıklar altında geniş bir alanı içine 
almaktadır. Mutezile ve sonrasında ortaya çıkıp gelişen Eşarilik ve Matüridilik olarak Ehl-i Sünnet mezheplerinin de 

müteşâbih nasları, dolayısıyla da haberî sıfatları anlama konusunda etkin tutum benimsedikleri bilinen bir gerçektir. 
Bu mezheplerin önceki ve sonraki kelamcılarının birbirinden belirgin bir biçimde farklı yaklaşımlar sergiledikleri de 
yine bilinmektedir.  

Kur'ân’da ve hadis-i şeriflerde var olan, yalnızca işitme (sem') ve haber vasıtasıyla sabit olan ilâhî sıfatlara “haberi 

sıfatlar” denilmektedir. Başka bir ifadeyle haberi sıfatlar, varlıkları ancak nassların haber vermesiyle bilinebilen 

sıfatlardır. Haberi sıfatlar, zahirî (dış) anlamla Allah hakkında kullanıldığında benzerlik (mümâselet ve müşâhebet) 

 
1 Makale, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (2013) yapılmış olan Kâdî Abdülcebbâr’da Haberî Sıfatlar isimli yüksek Lisans 
tezinden türetilmiştir.   
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çağrıştıran sıfatlardır. İstivâ, yed, ayn, vech sıfatları gibi. Bunlardan bir kısmı Allah’ın zâtıyla ilgili olan, diğer bir 
kısmı ise fiilleriyle ilgili sıfatlardır.2 Bu bağlamda haberi sıfatlar konusunda Ehl-i Sünnet’in nasıl bir yorumlama 
tarzına sahip olduğu ve konuya nasıl yaklaştığı, Eş’ari ve Matûridî mukayesesi üzerinden ortaya konulacaktır.  
Sıfatlar meselesinde, Mâturîdî ve Eş’arî tercihler arasında bir takım ihtilaflar olmasına rağmen genel çerçevede ortak 

kabullere de sahip olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Hakkın sıfatlarının varlığı, sıfatların ne zatın aynı ne de gayrı olduğu; 
fiilî sıfatlar ve tekvin sıfatı hariç diğer sıfatların zatla beraber ezelî ve ebedî oldukları; Allah’ın her türlü noksandan 
tenzih edilip hakkında cevher, araz, cisim gibi ifadelerin kullanılamayacağı ve Kur’an’ın mahlûk olmadığı noktasında 
görüş birliği bulunmaktadır. Ehl-i Sünnet’in sıfatlar konusundaki itikadını yansıtan bu kabuller, ilk mütekellim olarak 
kabul edilen Ebû Hanife’nin düşüncesinde görülebilmektedir.3 Dolayısıyla haberi sıfatlar meselesinde, Ehl-i Sünnet 
itikadının iki önemli kolu olan Mâtürîdî ve Eş’arî mezheplerinin görüşlerinin mukayeseli bir şekilde ortaya konulması 
makalenin amacını teşkil etmektedir. Bu amaç için, öncelikle, Eş'arî ve Mâtürîdî kelamcıların görüşleri bu 
mezheplerin temel eserlerinden incelenip ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu amaca yönelik olarak Eş'arî ve 
Mâtürîdî'den başlamak üzere her iki İmamın müntesipleri olan kelamcıların temel eserleri haberî sıfatlar açısından 
târîhî sıralamalarına göre (kronolojik olarak) incelenilecek, görüş ve yorumları kısaca kaydedilecektir. 

2. HABERÎ SIFAT KAVRAMI 

Naslarda geçen, yalnız nakil ve haberle sâbit olup, hakîkî manalarını anlamak için akıl yürütülemeyen ve kendilerini 
idrâk etmek mümkün olmayan yed, vech, istivâ, ityân, mecî gibi müteşâbih lafızlara haberî sıfatlar denir. Haberî 
sıfatların bir kısmı sâdece Kur'an-ı Kerim'de, bir kısmı hem Kur'an hem sahîh hadîslerde, bir kısmı da sâdece sahîh 
hadîslerde geçmektedir.4  

Bir kısım araştırmacılar ''bu sıfat grubuna 'haberî' denmesinin sebebi, bunların sözlük anlamları îtibâriyle 
yaratılmışlık özelliği taşımalarıdır'' demektedirler 5 . Ancak başka kaynaklar bu isimlendirmenin sebebinin bu 
sıfatların sem' (işitme) ve haber yoluyla bilinmesi olduğunu ifade etmektedirler.6  

İzmirli İsmâîl Hakkı (ö. 1946) haberî sıfatlardan ayn, vech, yed gibi bir kısmının sıfât-ı zât; nüzûl, istivâ, mecî gibi 
diğer bir kısmının da sıfât-ı ef'âl olduğunu söylemektedir7 ki bu ayrımın aynısını İbnu Fûrek'in (ö. 406/1015), İmam 
Eş'arî'nin (ö.324/936) kelâmî görüşlerini açıkladığı Mücerredu Makâlâti'ş-Şeyh isimli eserinde de görmekteyiz.8      

Haberî sıfatlar esâsen tenzîhî sıfatlar içinde mütâlaa edilirler. Bu sıfatlar zâhir manalarıyla alındıklarında cismâniyyet 
ifade edip Yaratıcının kullara benzetilmesine kapı açtıkları için eğer âyet veya hadîslerle sâbit olmasalardı zât-ı 
ilâhiyye'ye izâfe edilmeleri düşünülemezdi.9  
Haberî sıfatlar; zâhirî manalarıyla anlaşıldığında Allah'a (c.c.) eczâ, âzâ, bir mekânda bulunma veya yer kaplama 
(tahayyüz) gibi mefhûmları izâfe edip teşbih, tecsim, temsil ve tekyif fikrine kapı açma ihtimalini taşıdığı için 
özellikle kelâm ekolleri ve âlimleri tarafından ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir.  
Haberî sıfatlar tâbirinin ilk kelamcılar tarafından kullanılmadığı, bu terime ilk defa İbn Teymiye (ö: 728/1328)'nin 
eserlerinde rastlanıldığı, dolayısıyla da daha sonraki devirlere ait bir terim olması gerektiği ifade edilmektedir.10 

Ehl-i Sünnet akaidinin oluşmasına tesir eden âlimlerin en önemlisi11 olan Ebû Hanife’ye göre bu sıfatlar keyfiyetsiz 

sıfatlardır. Bu görüş Ehl-i Sünnet’in görüşünü de yansıtmaktadır. Ona göre Allah'ın eli, yüzü ve nefsi vardır fakat 
Kur’an’da bu sıfatların nasıl olduğu açıklanmamıştır. Ebû Hanife, Allah’ın sıfatlarının var olduğunu, ancak 
mahlûkatın sıfatlarından farklı ve keyfiyetlerinin de bizler tarafından bilinemeyecek şekilde olduğunu söylemiştir. 
Ona göre Allah'ın ihtiyaç duymaksızın arş üzerine istivası ve istikrarı vardır, arşı ve diğer şeyleri korur. Eğer Allah'ın 
buna ihtiyacı olsaydı, yaratılmışlar gibi âlemi yaratma ve düzenlemeye gücü yetmezdi. Oturmak veya karar kılmaya 
ihtiyaç duysaydı arşın yaratılmasından önce Allah'ın nerede olduğu sorusu sorulabilirdi ki O bundan münezzehtir. 
Ebû Hanife haberi sıfatlar konusunda tenzihçi bir yaklaşım sergilemektedir. Ona göre Allah'ın eli, yüzü, gazabı, nefsi, 
rızası, arşa istivası vardır fakat bu sıfatların nasıl olduğu bilinmez. Bu sıfatlara Allah ve resulünün bildirdiğinden 

 
2 Ömer Aydın, Haberi Sıfatları Anlama Yolları, https://dergipark.org.tr/download/article-file/10075 Erişim tarihi: 09.08.2019 
3 Celal Büyük, Ebu Hanife’nin İlahi Sıfatlar Problemine Yaklaşımı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11 Sayı: 56, Nisan 2018. 
4 İbn Fûrek, Ebû Bekr Muhammed b. Hasan, Mücerredu Makâlâti'ş-Şeyh Ali b. İsmâîl el-Eş'arî, Dâru'l-Maşrık, Beyrût, 1987, 41; eş-Şâfiî, Hasan, el-Âmidî ve 
Ârâuhu'l-Kelâmiyye, Dâru's-Selâm, Kâhire, 1998, 335; Gölcük, Şerafettin- Toprak, Süleyman, Kelam, 2001, 222; Kılavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi 
ve Kelâm'a Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2006, 144, 145; Yurdagür, Metin, Allah'ın Sıfatları-Esmâü'l-Hüsnâ, Marifet Yy, İstanbul,1984, 235; İzmirli, İsmâîl 
Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası, İstanbul, 1339 H. II, 152; Özler, Mevlüt, İslam Düşüncesinde Tevhid, 167-185.   

5 Topaloğlu - Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 279. 
6  İbn Fûrek, Mücerredu Makâlâti'ş-Şeyh, 41; Huleyf, Fethullah, Fahruddîn er-Râzî, Dâru'l-Câmiâti'l-Mısriyye, İskenderiyye, 1976, (er-Râzî, Fahreddîn, 
Nihâyet'ul-Ukûl Fî Dirâyeti'l-Usûl'den naklen), 86, 87; et-Teftazânî, İlmu'l-Kelâm ve Ba'du Müşkilâtihî, 125; Kılavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi, 142. 
7 Hakkı, İzmirli İsmâîl, Yeni İlm-i Kelâm, II, 152. 
8 İbn Fûrek, Mücerredu Makâlâti'ş-Şeyh, 41. 
9 Topaloğlu- Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 279. 
10 Yurdagür, Metin, Haberî Sıfatları Anlamada Metod, EÜİFD, Sayı I, Kayseri, 1983, 251, 252.  
11 https://islamansiklopedisi.org.tr/ehl-i-sunnet Erişim tarihi: 09.08.2019 
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başka bir anlam yüklemek onları inkâr anlamına gelir. 12  Haberî sıfatları, Allah'ın zâtına uygun bir şekilde 
yorumlamanın, bunları zahirleri (dış anlamları) üzere bırakıp keyfiyetinin bilinemeyeceğini söylemekten daha 
yararlı, daha mantıklı ve tevhid inancına daha uygun olduğu söylenebilir.13 

3. HABERÎ SIFATLAR BAĞLAMINDA MÜTEŞÂBÎH KAVRAMI 

Haberî sıfatların anlam ve yorumunu ''müteşâbih'' kavramından uzak bir şekilde değerlendirebilmek mümkün 
değildir. Zîrâ haberî sıfatlara ilişkin âyetlerin müteşâbih olduğu konusunda kelâm ekolleri arasında ihtilaf yoktur14. 

Müteşâbih kavramı ise doğrudan muhkem ve te'vil kavramlarıyla ilintili olarak ele alınmaktadır. Zîra bu üç mefhum, 
Kur'an-ı Kerim'de bir arada zikredilmektedir. 
Konuya kaynaklık edip kelâm ilmi ile birlikte fıkıh usûlü, tefsîr, hadîs gibi ilimlerin erbabınca da değerlendirme ve 

yorumlara kapı açan15 nass Âl-i İmrân sûresi 7. âyetidir. Âyetin meâli şöyledir: ''Sana Kitâb'ı indiren O'dur. Onun 
(Kur'an'ın) bâzı âyetleri muhkemdir ki bunlar Kitâb'ın esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik 
olanlar, fitne çıkarmak ve onu te'vil etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Halbûki onun te'vilini 
ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise; Ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. Bunu ancak 
akıl sahipleri anlar.'' 

Âyet-i Kerîme'de geçen ''muhkem'' kelimesine sözlük anlamı îtibâriyle sözlüklerde şöyle mana verilmektedir: 
muhkem, ihkâm kelimesinden ism-i mef'ûldür. Yani bir şeyi sağlam bir şekilde yapmak kelimesinden türetilerek 
sağlam yapılmış, bozukluğu bulunmaksızın sapasağlam, muhkem ve metin şey demektir. Kelimeye verilen bu 
anlamların daha açık gösterilebilmesi için de, zayıflık, eksiklik ve noksanı bulunmayan, yıkılma ve taarruzlara karşı 
çok sağlam yapılmış ''bina'' ve binek hayvanını sağlam bir şekilde kontrol altında tutmasından dolayı ''gem'' örnekleri 
verilmiştir 16.  

''Müteşâbih'' ise kelime anlamı îtibâriyle iki aynı şeyin birbirine benzemesi anlamını ifade eder. Birbirlerine o kadar 
benzerler ki zihin ikisini birbirinden ayırt etmekten âciz kalır. Benzemek, benzeşmek, keyfiyetçe birbirinin aynı 
olmak (mümâselet), iki şeyin birbiri ile karıştırılması (müşkilât) demektir. Örnek olarak iştebeheti'l-umûru ve 
teşâbehet, yani işler birbirine benzediğinden dolayı karıştı demektir17. 

E-v-l kökünden masdar olan te'vil kelimesinin sözlük anlamı için sözlüklerin verdiği manalar ise; eğmek, 
meylettirmek, bir şeyi gerisin geriye sâhibine döndürmek (redd), dönmek (rucû'), bir şeyin aslına dönmesi, gerek ilim 
gerekse fiil olsun bir şeyin kendisi ile kastedilen maksadına döndürülmesi, açıklama, âkibeti gözetilen siyâset ve 
evvele'l-kelâme ve teevvelehû örneğinde olduğu gibi sözü ölçüp tartıp düşünüp değerlendirip hesaplayarak 
planlamaktır18.     

Muhkem kelimesinin ıstılâhî anlamı ise; lafız ve mana yönünden içinde şüphe barındırmayan söz,19 kendisi ile ne 

kast edildiği sağlam bir şekilde ortaya konulmuş olup te'vil yönünden sâdece tek bir manaya delâlet eden20, kısas-ı 
enbiyâ gibi, duyanın anlamak için tevile ihtiyaç hissetmeyeceği21, kendisi ile kast edilen murâdın tebdîl ve tağyîrden 
(yani tahsîs ve te'vilden) uzak bir şekilde sağlam olarak belirtildiği ifadedir. "Allah her şeyi bilir"22 örneğinde olduğu 
gibi Allah'ın zâtı ve sıfatlarına delâlet eden naslar muhkemdir, çünkü bunlar neshi kabul etmezler23. 

Müteşâbih kavramı ıstılâhî olarak, çeşitli manalara gelme ihtimali taşıması sebebiyle dinleyenin karıştırdığı, net 
olarak anlayamadığı şeydir. Gerek lafız gerekse mana olarak başkalarına benzemelerinden dolayı tefsîri karıştırılan, 
problemli olan demektir. Cenâb-ı Hakk'ın vasıfları mana yönünden müteşâbih olanlara dâhil edilmektedir. 
Kelamcılara göre müteşâbih, keyfiyyeti birbiri ile aynı olan demektir. Hakikatini bilmenin bir yolu ve imkânı 

 
12 Celal Büyük, Ebu Hanife’nin İlahi Sıfatlar Problemine Yaklaşımı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11 Sayı: 56 Nisan 2018, s. 941 
13 Ömer Aydın, Haberi Sıfatları Anlama Yolları, https://dergipark.org.tr/download/article-file/10075 Erişim tarihi: 09.08.2019 
14 Halîfe, İbrâhîm Abdurrahmân Muhammed, Müteşâbih, el-Mevsûatu'l-İslâmiyyetu'l Âmme, el-Meclisu'l-Âlâ li'ş-Şuûnil-İslâmiyye, Kâhire, 2008, 1240; Yavuz, 

Yusuf Şevki, Müteşâbih, DİA, İstanbul, 2006, XXXII, 205-206. 
15 Yavuz, Yusuf Şevki, Müteşâbih, 204-205; Başoğlu Tuncay, Muhkem, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2006, XXXI, 42-43.    
16 ez-Zemahşerî, Ebu'l-Kâsım Mahmûd b. Amr, Esâsu'l-Belâğa, Dâru'l-Fikr, Beyrût, 1994, 137; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 389; İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân – 

Tehzîbu Lisâni'l-Arab, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrût,1993, I, 280; el-Cevherî, Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd, es-Sıhâh, Tâcu'l-Luğa ve Sıhâhu'l-Arabiyye, 
Dâru'l-Hadîs, Kâhire, 2009, 270; er-Râğıb, Mu'cem,141-142; Ebû'l-Bekâ, el-Kulliyyât, 713; el-Cürcânî, et-Târîfât, 172; et-Tehânevî, Keşşâf, II, 1489.  
17 el-Cürcânî, et-Tâ'rîfât, 172; ez-Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, 320; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 863; İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân, I, 651; El-Cevherî, es-Sıhâh, 581; 

er-Râğıb, Mu'cem, 285; Ebû'l-Bekâ, el-Kulliyyât, 713; et-Tehânevî, Keşşâf, II, 1437. 
18 el-Cürcânî, et-Târîfât, 46; ez-Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, 25; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 863; İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân, I, 52; El-Cevherî, es-Sıhâh, 64; er-

Râğıb, Mu'cem, 38; Ebû'l-Bekâ, el-Kulliyyât, 217; et-Tehânevî, Keşşâf, I, 376; Halîfe, Müteşâbih, 1240. 
19 er-Er-Râğıb, Mu'cem, 38.  
20 Ebû'l-Bekâ, el-Kulliyyât, 713. 
21 el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 389. 
22 Enfâl, 75. 
23 el-Cürcânî, et-Târîfât, 172.  
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bulunmayan her şey müteşâbihtir denilmiş, örnek olarak da kıyâmetin kopma vakti, deccalın zuhûru ve sûre 
başlarındaki hurûf-u mukattaa kaydedilmiştir24.  

Ebu'l-Hasen el-Eş'arî ''muhkem, manayı bizzat kendisi açıklayan ibâredir, müteşâbih ise aynı anda bir şeyi ve zıddını 
taşıyan şüpheli ibâredir'' demektedir25.  

''Te'vil'' kavramı ile ıstılâhî olarak, bir şeyin nihâyetinde vardığı anlam, zorlayıcı bir delil sebebiyle lafzın zâhirî 
manasının asıl anlamından başka bir manaya taşınması, yorumlamak, bir lafzın anlamının o lafzın zâhir manasının 
dışında taşıdığı muhtemel manalardan bir tanesine Kur'an ve Sünnet’e uygun bir şekilde hamledilmesi kast 
edilmektedir26.  

Mücessime ve Müşebbihe mezhepleri Kur'an-ı Kerim'de vârid olan müteşâbih âyetleri zâhir manalarına göre anlayıp 
yorumlamışlardır. Ehl-i Sünnet ekolünde ise bu konuda genel olarak iki grup düşünce tarzı bulunmaktadır: Birincisi; 
selef-i sâlihînin yoludur. Müteşâbih nassların, olduğu gibi kabul ve tasdîk edilip te'vilinin Allah’a bırakılması, 
Allah'ın da zâtına lâyık olmayan vasıflardan tenzîh edilmesi şeklinde uygulanmıştır.   

İkinci tarz düşünce şekli ise halef/sonradan gelen ulemanın yöntemidir. Bu yönteme göre müteşâbih nasslar kabul 
edilirler. Ancak, kesin olarak Allah'ın murâdı budur denilmeksizin Arapçanın imkânlarına uygun ve Allah'ın zâtına 
lâyık bir şekilde te'vil edilirler.27 

Evzaî (ö. 157/774), Süfyân es-Sevrî (ö. 161/778), Mâlik b. Enes (ö. 179/795) ve İmâm Şâfiî'nin (ö. 204/819) yanı 
sıra muhaddisler ve Selefiyye'nin çoğunluğu te'vile meyletmeyen birinci gruba dâhildir. Hasan-ı Basrî'den 
(ö.110/728) îtibâren mütekaddim bâzı âlimler ile birlikte hemen bütün kelâmcılar ve müteahhirûn ise müteşâbihlerin 
belli usûl ve kâideler çerçevesinde te'vile tâbi tutulabileceğini kabul eden ikinci gruba girmektedirler.28    

Sıfatları te'vil etmekten uzak duranlar ( selef ) ve te'vili kabul edip uygulayanlar (halef) olmak üzere iki sınıftan 
bahsedilebilir. Bu genel tasnif içerisinde de bu sıfatlar hakkında yorum yapmak yerine onları oldukları gibi kabul 
edip keyfiyetlerini Allah'a havâle etme şeklinde icrâ edilen ''tevakkuf ve tefvîz'', Yaratıcıyı kullara veya kulları 
Yaratıcıya benzeterek tanımaya çalışan ''teşbih ve tecsim'', Allah'ı zâtına lâyık olmayan sıfatlardan tenzîh etmekte 
aşırı giden ''nefy ve ta'til'' ile sıfatları teşbih ve ta'tile düşmeden Cenab-ı Hakk'ın zâtına lâyık bir şekilde yorumlayan 
''isbât ve te'vil'' yöntemlerinin varlığı bilinmektedir. 
 ''Te'vilsiz ''tevakkuf ve tefvîz'' metodunu Ehl-i Sünnet'in selefi (selef-i sâlihîn), ''teşbih ve tecsim'' yolunu Müşebbihe, 
Mücessime, Kerrâmiyye, Haşviyye ve ğulât-ı Şîa, ''isbât ve te'vil'' yöntemini de Mutezile ve Ehl-i Sünnet'in halefi 
(Mâtürîdî ve Eş'arî kelamcılar) takip etmekle birlikte tenzihte aşırı gidip bâzı sıfatları nefyeden Cehmiyye, Mutezile 

ve islâm felsefecileri de ''nefy ve ta'til'' ehli olarak anılmışlardır.29 

4. EHL-İ SÜNNET’E GÖRE HABERÎ SIFATLAR 

Ehl-i Sünnet’in haberi sıfatlar konusunda sahip oldukları görüşler ve konuyla ilgili yaptıkları yorumlar tek tek ele 

alındığında şunlar söylenebilir: 

4.1. İstivâ  ) االستواء ( 
Doğru ve düzgün olmak anlamındaki s-v-y kökünden türemiş olan istivâ kelimesi için sözlüklerde; ''iki şeyin 
karşılıklı olarak birbirine denk olması, bir şeye yönelmek, bir şeyi hedeflemek, hayvan, yatak ve binek gibi şeylerin 
üzerinde doğrulmak, normallik (îtidal), istîlâ, istikâmet, doğruluk, düzgünlük, bir şeyin tamamına ve kemâline 
ermesi, tam ve kâmil olmak, bir yere veya bir şeye ulaşmak, bir şeyin üzerine oturmak ve yerleşmek, bir şeyin üzerine 
çıkmak, yükselmek'' gibi anlamlar kaydedilmektedir.30 

 
24 el-Cürcânî, et-Târîfât, 167; ez-Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, 320; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs el-Muhît, 863; İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân, I, 651; el-Cevherî, es-

Sıhâh, 581; er-Râğıb, Mu'cem, 38; Ebû'l-Bekâ, el-Kulliyyât, 713; et-Tehânevî, Keşşâf, I, 376. 
25 İbn Fûrek, Mücerredu Makâlâti'ş-Şeyh, 64.  
26 el-Cürcânî, et-Tâ'rîfât, 46. ez-Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, 25. el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 863. İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân, I, 52. El-Cevherî, es-Sıhâh, 64. er-

Râğıb, Mu'cem, 38. Ebû'l-Bekâ, el-Kulliyyât, 217; et-Tehânevî, Keşşâf, I, 376; Özervarlı, M. Sait, İbn Teymiyye'nin Düşünce metodolojisi ve Kelâmcılara 
Eleştirisi, İsam Yy, İstanbul, 2008, 98.  
27 es-Sâbûnî, Nûreddîn Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr, el-Bidâye fî Usûli'd-Dîn, Diyânet İşleri Başkanlığı Yy,  Ankara, 2000, 25. 
28 Türcan, Galip, Kelamda Kaynaklık Niteliği Bakımından Kitâb, İlâhiyât Yy, Ankara, 2012, 175-190. Yavuz, Müteşâbih, 206. 
29 Eş-Şarkâvî, Muhammed Abdullah, el-Îmân, Hakîkatuhû ve Eseruhû fi'n-Nefsi ve'l-Muctema'- Usûluhû ve Furû'uhû Muktedayâtuhû ve Nevâkıduhû, Dâru'l-
Ceyl, Beyrût, Mektebetu'z-Zehrâ, 1990, 183-187; et-Teftazânî, İlmu'l-Kelâm ve Bâdu Müşkilâtihî, 98-134; Abdülhamid, İrfan, İslam'da İ'tikadi Mezhebler ve 
Akaid Esasları, Terc. Mustafa Saim Yeprem, TDV Yy. Ankara, 2011, 208-219; Yıldırım, Suat, Kur'an'da Ulûhiyyet, 22-40; Kılavuz, Anahatlarıyla İslâm Akâidi, 
144, 145; Yurdagür, Metin, Allah'ın Sıfatları, 236-242; Özler, Mevlüt, İslam Düşüncesinde Tevhîd, 167-185; Gölcük- Toprak, Kelam, 211-221; Çelebi, İlyas, 
Sıfat, DİA, İstanbul 2009, XXXVII, 102, 103.   
30 ez-Zemahşerî, Mahmûd, Esâsu'l-Belâğa, 315; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 826; er-Râğıb, Mu'cem, 281; Ebû'l-Bekâ, 90; İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, VI, 442-447; 

Duğaym, Semîh, Mustalahâtu İlmi'l-Kelâm el-İslâmî, I, 114-115; Yavuz, Yusuf Şevki, İstivâ, Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2009, XXIII, 402; 
Toplaoğlu, Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, İsam, 168. 
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İstivâ kavramı, Kur'an-ı Kerim'de ''arş'' ile doğrudan bağlantılı olarak zikredildiği için bu kelimenin anlamı da 
incelenmelidir. Arş  )العرش( kelimesinin ise asıl anlamı ''yükseklik, yüksek yer ve yüksek şey'' dir. Arş kelimesi bu 
anlamlara bağlı olarak ''tavan, gölgelik, çardak, ev, çadır, direk ve sütun, ayağın parmaklara doğru uzanan yüksek 
kısmı, çatılar ve ağaçların tepeleri gibi eşyanın en yüksek ve en üst kısımları, su kuyusunun üstüne bina edilmiş olan 
taş yapı ya da direklerin tepesine yapılan tahtadan örtü, üzüm asmasının üzerine kurulan ağaçtan yapı, kuş yuvası, 
devenin üzerine kadınların oturması için yapılan tahtadan oturak, izzet, hükümranlık, mülk, saltanat, şan, şeref, dîvân 
ve taht''31 gibi manalara gelir.  

Kur'an-ı Kerim'de ''arş'' kelimesi hem kullara hem de Allah'a nisbet edilmektedir. Kullara nisbet edilerek ''üzerinde 
oturdukları taht'' anlamı kastedilmiştir.32 Arş kelimesi Kur'an'da ''Rabbu'l-arş''33 ve ''zü'l-arş''34 terkipleriyle de Allah'a 

nisbet edilmiş, Allah'ın arşının su üzerinde olduğu35, melekler tarafından taşındığı36, Allah'ın ona istivâ ettiği37 

bildirilmiştir. Arş kelimesinin Allah'a nisbet edilmesi ile ilgili ifadeler kelam bilginleri tarafından haberî sıfatlardan 
sayılmıştır.   

İstivâ kelimesi Kur’an-ı Kerim'de yedi âyette arşa, iki yerde de semâya yönelik bir fiil olarak Allah'a nisbet 
edilmiştir.38 Örnek olarak: ''Allah, gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra da arşa istivâ 
edendir'' (Secde, 32/4) ve ''Rahman arş'a istivâ etmiştir'' (Tâ-hâ, 20/5) âyetleri kaydedilebilir39. 

Haberî sıfatların keyfiyyeti bilinemez diyerek onları te'vil etmeyen İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe'ye göre kendisi arşın 
koruyucusu ve arştan başka bir varlık olan Allah, ihtiyaç duymaksızın göklerin üzerinde bulunan arşa istivâ etmiştir.40 

Evzaî (ö: 157/774), Mâlik b. Enes (ö: 179/795), Süfyân es-Sevrî (ö: 161/178) ve Leys b. Sa'd'a (ö. 175/791) müteşâbih 
âyet ve hadisler sorulduğunda hepsinin şu cevabı verdikleri ifade edilmektedir: ''Onları, keyfiyetsiz bir şekilde, 
geldikleri gibi kabul ediniz''41. 

İstivâ meselesinde İmam Mâlik'in sözü meşhurdur: ''istivâ ma'kûldur/ma'lûmdur, keyfiyyeti meçhuldür, onunla ilgili 
soru sormak bid'attir, ona inanmak vâcibdir''.42 İmam Şâfîî (ö.204/919) ile Ahmed b. Hanbel'in de bu görüşte 
oldukları bilinmektedir.43 İbn-i Küllâb el-Basrî ise (ö. 240/854) arş ve fevkıyyeti isbât etmiştir. Allah arşın ve her 
şeyin üstündedir, ancak cisim değildir44. Ebu'l-Abbas el-Kalânisî (ö. IX/X yy başları) de istivâyı, Allah'ın temassız 
olarak arş üzerinde olması olarak anlamıştır.45  

İmam Eş'arî ''arş'ın semânın üzerinde olduğu, Allah'ın da arş'a istivâ ettiği'' tarzında vâkî olabilecek bir suâli tartışıp, 

bu görüşü reddetmektedir. Eş'arî, istivâ'yı, keyfiyetsiz ve teşbihsiz olarak isbât edip46 ''Allah, keyfiyeti bilinmeksizin 

istivâ etmiştir'' demektedir.47 Eş'arî, istivâ'nın sıfat değil fiil olduğunu kabul etmektedir48. O'na göre Allah'ın istivâ 
etmesi Kaderiyye'nin iddia ettiği gibi ''istîlâ'' manasına değildir49. O, Mutezile, Cehmiyye ve Harûriyye'nin istivâ'yı 

 
31 ez- Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, 414; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 1072; el-Cevherî, es-Sıhâh, 752, 753; er-Râğıb, Mu'cem, 268, 269; İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, 

IX, 133, 134; Duğaym, Mustalahâtu İlmi'l-Kelâm el-İslâmî, I, 782; et-Tehânevî, Keşşâf, II, 1171; Yavuz, Yusuf Şevki, Arş, Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 
III, 406; Toplaoğlu-Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 29. 
32 Hz. Yûsuf'un ve Sebe' melikesi Belkıs'ın tahtı anlamında. Bkz. Yûsuf, 12/100; en-Neml, 27/23, 38, 41, 42.  
33 ''Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların vasıflandırmalarından yücedir, münezzehtir.'' (ez-Zuhruf, 43/82). 
34 ''(Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse, de ki: Allah bana yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben sâdece O'na güvenip dayanırım. O, yüce Arş'ın sâhibidir.'' (el-

Mü'minûn, 23/116). Ayrıca bkz: el-İsrâ, 17/42; Yûnus, 10/3; el-Furkân, 25/59; es-Secde, 32/4; Fussilet, 41/11; el-Hadîd, 57/4.  
35 Hûd, 11/7. 
36 el-Hâkka, 69/17. 
37 Yûnus, 10/3; er-Ra'd, 13/2; Tâ-hâ, 20/5. 
38 Yavuz, Yusuf Şevki, İstivâ, 402; Toplaoğlu - Çelebi, Kelâm Terimleri, 168.  
39 Ayrıca; er-Ra'd, 13/2; el-Bakara, 2/29; Yûnus, 10/3; el-Furkân, 25/59; el-Hadîd, 57/4; Fussilet, 41/11. 
40 Ebû Hanîfe, Nûman b. Sâbit, el- Vasiyye, 88, (İmâm-ı Âzam'ın Beş Eseri İçerisinde. İfav Yy, İstanbul, 1992); Beyâzîzâde, el-Usûlü’l-Münîfe, 50-52; el-Kârî, 
Molla Ali, Şerhu'l-Fıkhi'l-Ekber, Thk: Ali Muhammed Dendel, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrût, Ty, 67.    
41 el-Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn, el-Esmâ ve's-Sıfât, thk. Abdullah b. Muhammed el-Hâşidî, Mektebetu's-Sevâdî, Cidde, 1993, II, 304 vd.; Emîn, 
Ahmed, Duha'l-İslâm, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Lübnân, 2009, III, 16.   
42 el-Bağdâdî, Ebû Mansûr Abdülkâhir, Usûlu'd-Dîn, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrût, 1981, 113; eş-Şehristânî, Ebu'l-Feth Muhammed b. Abdülkerîm, el-Milel 

ve'n-Nihal, Thk: Muhammed Abdulkâdir el-Fâdılî, El-Mektebetu'l-Asriyye, Beyrût, 2010, I, 73; el-Beyhakî, el-Esmâ, 379; el-Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. 
Muhammed, el-İktisâd Fi'l-Îtikâd, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrût, 2004, 38; el-Âmidî, Ebu'l-Hasen Ali b. Muhammed b. Sâlim Seyfuddîn, Ebkâru'l-Efkâr F'î 
Usûli'd-Dîn, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrût, 2003, III, 364;  el-Kârî, Şerh, 70; Emîn, Ahmed, Duha'l-İslâm, III, 16.     
43 el-Beyhakî, el-Esmâ, II, 303-314; İbn Teymiyye, Ahmed b. Abdul-Halîm, Mecmûatu'r-Resâili'l-Kubrâ, Mısır, 1966, I, 206-207; Özervarlı, İbn Teymiyye, 102; 

Yurdagür, Allah'ın Sıfatları, 266-267.   
44 en-Neşşâr, Ali Sâmi, Neş'etu'l-Fikri'l-Felsefî fi'l-İslâm, Dâru'l-Maârif, Kâhire, 1995, I, 269 vd. 
45 el-Bağdâdî, Usûli'd-Dîn, 113. 
46 el-Eş'arî, Ebu'l-Hasen Ali b. İsmâîl, el-İbâne an Usûli'd-Diyâne, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrût, tsiz, 15, 46; el-Eş'arî, Ebu'l-Hasen Ali b. İsmâîl, Usûl-ü 
Ehli's-Sünne ve'l-Cemâa, Risâletu Ehli's-Sağr, Thk: Muhammed Seyyid Culeynid, el-Mektebetu'l-Ezheriyye li't-Turâs, Kâhire, 2013,140.  
47 el-Eş'arî, Makâlât,128. 
48 İbn Fûrek, Mücerredu Makâlâti'ş-Şeyh, 325. 
49 el-Eş'arî, Usûl-ü Ehli's-Sünne,140. 
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istîlâ, mülk (iktidar/saltanat) ve kahr (galebe) manasına alıp ona kudret anlamı yüklemelerini de reddeder. Eş'arî'ye 
göre Allah eğer arş'ı istîlâ etmiş olsa idi arz'a da semâya da otların ve efrâdın üzerine de istîlâ etmiş olurdu. Çünkü 
Allah bütün eşyâ üzerine kâdir ve müstevlîdir. Böyle olduğuna göre Allah'ın arş üzerine istivâsının bütün eşyâ üzerine 
olan istîlâ manasına olması câiz değildir. Dolayısıyla da istivâ sadece arş'a mahsustur.50 Ancak İmâm Eş'arî kendisi 
Usûl-ü Ehli's-Sünne ve'l-Cemâa, (Risâletu Ehli's-Sağr) isimli eserinde konuyu ehl-i ilmin istivâ'yı ''insanlar nerede 

bulunurlarsa bulunsunlar Allah'ın ilmi onları kuşatıcıdır/kuşatmaktadır'' şeklinde açıkladıklarını ifade ederek 
bağlamakta, bunun üzerine kendisi bir yorum da eklememektedir.51 

Bâkıllânî (ö. 403/1013) ise istivânın, hudûs emârelerinden uzak bir şekilde anlaşılıp Kur'an ve sünnette geldiği gibi 
kabul edilmesi gerektiğini ifade eder. Arş'ın Allah'ın karar yeri ve mekânı olmadığını, Allah'ın istivâsının da 
kullarınki gibi olmadığını belirtir 52 . Bâkıllânî, istivânın istîlâ, kudret ve kahr (galebe) olarak te'vil edilmesini 
reddeder. Gerekçe olarak da; ''Çünkü Allah, arşı yaratmadan evvel de Kâdir ve Kâhir idi'' der.53 

İbn Fûrek'e (ö.406/1015) göre istivâ Allah'ın gökte mekân tutması değildir. O, mekân îtibâriyle değil, hükümrânlık 
sıfatlarıyla, yani yaratıklarını hâkimiyet altına almak, işlerini idâre etmek ve yaratıklardan üstün olmak suretiyle 
yücelmiştir.54 

Abdülkâhir el-Bağdâdî (ö. 429/1037) ise Mutezile'nin, istivâyı ‘istîlâ’ şeklinde anlamasını bâtıl bir te'vil olarak 
değerlendirip böyle bir te'vilin Allah'ın arşa istivâ etmeden evvel orayı istîlâ etmemiş olması gibi bir manayı 
gerektirdiğini ifade eder. Kendisi ise istivânın doğru te'vilinin ‘mülk/hükümranlık’ manasına olması gerektiğini, 
âyetin manasının âdetâ ''mülkün/varlığın, Allah'tan başkasına mülk/memleket olmadığı'' şeklinde anlaşılması 
gerektiğini belirtir.55 

İmâmu'l-Harameyn el-Cüveynî (ö. 478/1085) haberî sıfatların mutlakâ te'vil edilmeleri gerektiğine kânîdir. Ancak, 
halef'in, müteşâbihlerin manalarını ta'yîn edip tafsilatlı bir şekilde te'vil ettiklerini, Selef'in te'vilinin ise özet olduğunu 
ifade etmektedir56. Cüveynî, istivâ'nın istikrâr şeklinde alınmasının tecsime götüreceğini belirtip idâreyi ele almak ve 
tam olarak hâkim olmak manasına kahr ve ğalebe olarak te'vil etmektedir57. Ayrıca Cüveynî, istivâ'nın İlâh'ın ‘arşta 
bir şeyi kast etmesi’ şeklinde anlaşılabileceğini de kabul edip bu görüşün Süfyân-ı Sevrî'ye âit olduğunu 
söylemektedir.58 

Gazzâlî (ö.505/1111) de istivâ'nın te'vil edilmemesi durumunda insanların zihin ve fikir karışıklığına ya da vehme 
düşebileceklerini ifade etmektedir59. Ancak avâmın müteşâbîhlerle meşgul olmaktan men edilmesi düşüncesinde olan 
Gazzâlî 60 , istivânın onlara anlatılmaması gerektiği, 61  bu konuyu sorduklarında fitne kapısının açılmaması için 
kendilerine İmâm Mâlik'in istivâ ile ilgili sözünün hatırlatılması gerektiği görüşündedir62. Gazzâlî istivâ'nın havâs 
tarafından Allah'ın kibriyâsına zıt olmayacak bir biçimde ve hudûs ve fenâ özelliklerinden uzak bir şekilde 
anlaşılması gerektiği kanaatindedir. Gazzâlî, istivâ'nın kahr ve istîlâ, hâkimiyyet ve galebe, itaat ettirme, olarak 
anlaşılması gerektiğini kaydeder.63 

Fahreddîn er-Râzî istivâ'dan murâdın arş üzerine ''istikrâr'' olmasının câiz olmadığını, dil kuralları gereğince 
istivâ'dan maksadın ''istîlâ, kahr, kaderin hükmünün nâfiz/geçerli, Allah'ın hükümlerinin cârî olması, mülk ve melekût 

 
50 el-Eş'arî, el-İbâne, 46-47. 
51 el-Eş'arî, Usûl-ü Ehli's-Sünne,140.  
52 el-Bâkıllânî, Kâdî,  Ebûbekir b. Tayyib, el-İnsâf Fîmâ Yecibu Îtikâduhu ve Lâ Yecûzu'l-Cehlu Bihî, Thk: Muhammed Zâhid el-Kevserî, el-Mektebetu'l-

Ezheriyye li't-Turâs, Kâhire, 2000, 39-40. 
53 el-Bâkıllânî, Kâdî,  Ebûbekir b. Tayyib, et-Temhîd fî'r-Reddi Ale'l-Mulhideti ve'r-Râfıdati ve'l-Havârici ve'l-Mûtezile, Thk: Richard Mac Harty el-Yesûî, el-
Mektebetu'ş-Şarkiyye,  Beyrût, 1947, 260, 262, 264. 
54 Öge, Ali, İbn Fûrek, Hayâtı ve Kelâmî Görüşleri, Kömen Yy, Konya, 2011, 79-80. 
55 el-Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, 112-114. 
56 Fevde, Saîd Abdüllatîf, el-Lemaât fi'l-Akâid Tehzîbu Lumai'l-Edille fî Akâidi'l-Mille li İmâmi'l-Harameyn el-Cüveynî, (Mesâilu'l-Hilâf beyne'l-Eşâira ve'l-
Mâtürîdiyye, İbn Kemâl Bâşâ, içinde), Dâru'l-Feth, Ammân, 2009, 106. 
57 el- Cüveynî, İmâmu'l-Harameyn Ebu'l-Meâlî, el-İrşâd ilâ Kavâtıi'l-Edilleti fî Usûli'd-Dîn, Thk: Es'ad Temîm, Müessesetu'l-Kutub es-Sekâfiyye, Beyrût, 1996, 
59-60; et-Tilmisânî, Şerefuddîn, Şerhu Lem'il-Edille li'l-Cüveynî, Thk: es-Seyyid Muhammed Seyyid Abdülvehhâb, Dâru'l-Hadîs, Kâhire, 2009, 131-135. 
58 el- Cüveynî, el-İrşâd, 59-60. 
59 el-Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, Ravdatu't-Tâlibîn ve Umdetu's-Sâlikîn, (Mecmûatu Resâili'l-İmâmi'l-Ğazâlî içinde), Dâru'l-Kutubi'l-

İlmiyye, Beyrût, 2006, 53. 
60 el-Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, İlcâmu'l-Avâm An İlmi'l-Kelâm, (Mecmûatu Resâili'l-İmâmi'l-Ğazâlî içinde), Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 
Beyrût, 2006, 49. 
61 el-Gazâlî,  el-İktisâd, 38. 
62 el-Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, Mişkâtu'l-Envâr, (Mecmûatu Resâili'l-İmâmi'l-Ğazâlî içinde), Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrût, 2006, 74. 
63 el-Gazâlî, el-İktisâd, 40; el-Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, İhyâu Ulûmi'd-Dîn, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrût, 1998, 104.  
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işlerinin tanzim ve idâresi'' olması gerektiği şeklinde görüş belirtir. Ardından da bu görüşüne muhâlif olarak 
gelebilecek itirazlara karşı istîlâdan maksadının kendisi ile çekişip, îtirâz edip mücâdeleye girişeni olmayan tam bir 
kudret olduğunu vurgulayarak cevap vermektedir.64 

İmam Mâtürîdî ise, istivâ kavramını ''hiç bir şey O'nun benzeri değildir'' 65  anlamındaki âyet çerçevesinde 
değerlendirmiş, teşbih ve tecsimi reddeder tarzda açıklamalarda bulunup tevakkuf ve tefvîd (bu konularda 
konuşmayıp te'vilini Allahâ havâle etme) yolunu tercîh etmiştir.66 

Matüridi mezhebinin sistemleşmesinde büyük pay sahibi Ebu'l-Muîn en-Nesefî (ö. 508/1115)'nin, Bahru'l-Kelâm 

adlı eserinde istivayı açıklarken selef metodunu müdâfaa ettiği görülmektedir67. Ancak O, Tabsiratu'l-Edille'sinde 

istivâ'ya istikrar, tamamlanma/kemâle erme, istîlâ, mekân îtibâriyle yükselme ve rütbe bakımından yücelme gibi 
anlamlar verildiğini kaydettikten sonra istivâ ile mahlûkâtın en yücesi olan arşa istîlâ manasının kast olunabileceğinin 
mümkün olduğunu ifade etmektedir. Bu anlamlardan yola çıkarak da Allah'ın, arşı zikredip her yönden bunun altında 
olan şeylerin tamamını istîlâ etmeyi kastetmiş olabileceğini söyler.68 

Sa’düddin Teftazânî (ö. 792/1290), haberî sıfatların mecazi ve temsili olduklarını ve hakiki manalarına 
hamledilmeyeceklerini ifade edip istivâ konusunda cumhurun görüşünün, onun istîlâdan mecaz ya da Allah’ın 
azametinin temsil ve tasviri olduğunu kaydeder.69 

Adudiddin el-İcî (ö. 756/1355) ile Seyyid Şerif el-Cürcânî (ö. 816/1413) ise çoğunluğun istivayı istila anlamında 
kabul ettiklerini ifade ettikten sonra ona semayı kast etmek, ona yönelmek/hedeflemek manasının verilmesini uzak 
bir durum olduğunu belirtmektedir.70 

Selef yolunu daha selâmetli, halef yolunu daha sağlam gören Nûreddîn es-Sâbûnî'ye (ö. 508/1184) göre ise Allah, 
arşa istivâ ettiğini belirtmek sûretiyle kendisini övmektedir.71 Ebu'l-Yusr el-Pezdevî (ö. 493/1099) istivâ'yı istîlâ ve 
kahr (galebe) olarak değerlendirirken72 Ebu'l-Berekât en-Nesefî (ö. 710/1310) ise onu yapılan işin tamama/kemâle 
ermesi ve arş'a istîlâ olarak değerlendirmektedir.73  

Buraya kadar yapılan incelemelerden anlaşıldığı kadarıyla Ehl-i Sünnet mezheplerinin ilk dönemlerinde istivâ ile 
ilgili olarak yapılan te'villerde bir çekince görünürken müteahhirîn diye isimlendirilen sonraki dönemlerde bu konuda 
daha rahat yorumlar yapıldığı gözlenmektedir.  
Yukarıda açıklandığı gibi, Ehl-i Sünnet kelamcılarının istivâyı; Allah'ın ilminin insanları kuşatması, yaratıklarını 
hâkimiyet altına alması, onların işlerini idâre etmesi, yücelmesi, idâreyi ele almak ve tam olarak hâkim olmak 
manasına kahr ve ğalebesi, arşta bir şeyi kast etmesi, istîlâ, itaat ettirme, kaderin ve O'nun hükümlerinin cârî olması, 
mülk ve melekût işlerinin tanzimi, kudret kabzasında bulunma olarak te'vil ettikleri görülmektedir. 

4.2. Vech  )وجه( 
Vech kelimesi için sözlükler; organ olan yüz, çehre, surat, her şeyin ön tarafı, kast, niyet, rızâ, yön/taraf, bir şeyin 
zâtı/kendisi, yönelmek, bir şeyin karşısı, karşısında bulunan, bir topluluğun reisi, önde gelen, zaman diliminin ilk 

başı, sözün maksadı, evin kapısının bulunduğu taraf anlamlarını kaydetmektedirler.74   

 
64 er-Râzî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer b. Hüseyn, Esâsu't-Takdîs, Müessetu'l-Kutubi's-Sekâfiyye, Beyrût, 1995, 117-120. 
65 eş-Şûrâ, 42/11. 
66 el-Mâtürîdî, Ebû Mansûr, Kitâbu't-Tevhîd, thk. Bekir Topaloğlu, İsam, Ankara, 2005, 105-115; el-Mâtürîdî, Ebû Mansûr, Te'vîlâtu Ehli's-Sünne, thk. Fâtıma 
Yûsuf el-Hamîmî, Müessesetu'r-Risâle, Beyrût, 2004, 283-285; el-Ğâlî, Belkâsım, Ebû Mansûr el-Mâtürîdî Hayâtuhu ve Ârâuhu'l-Akadiyye, Dâru't-Türkî Lin'-
Neşr, Tunus, 1989, 178-180; Koçar, Musa, Mâtürîdî'de Allah-Âlem İlişkisi, 195-205; el-Mağribî, Ali Abdullah, İmâmu Ehli's-Sünne Ebû Mansûr el-Mâtürîdi ve 
Ârâuhu'l-Kelâmiyye, Mektebetü Vehbe, Kâhire, 2009, 214-222.   

67 en-Nesefî, Ebu'l-Muîn Meymûn, Bahru'l-Kelâm fî Usûli'd-Dîn, Thk: Abdullah Muhammed Abdullah İsmâîl- Muhammed es-Seyyid Ahmed Şehâte, el-
Mektebetu'l-Ezheriyye li't-Turâs, Kâhire 2011, 208-212. 
68 en-Nesefî, Ebu'l-Muîn Meymûn, Tabsiratu'l-Edille fî Usûli'd-Dîn, el-Mektebetü'l-Ezheriyye li't-Turâs, Kâhire, 2011, I, 346-349.  
69 Teftazani, Mesud b. Ömer b. Abdillah Sadüddin, Şerhu’l-Mekasıd, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2001, III, 128. 
70 İcî, Abdurrahman b. Ahmed Adudiddin, el-Mevâkıf fi İlmi’l-Kelam, Âlemu’l-Kutub, Beyrut, ty., 119; Cürcânî Seyyid Şerif, Ali b. Muhammed, Şerhu’l-
Mevâkıf, el-Mektebetu’l-Ezheriyye li’t-Turas, kahire, 2011, X, 110.  
71 es-Sâbûnî, el-Bidâye fî Usûli'd-Dîn, 23- 25.  

72 el-Pezdevî, Ebu'l-Yusr Muhammed, Usûlu'd-Dîn, Thk: Hans Peterlans, el-Mektebetu'l-Ezheriyye li't-Turâs, Kâhire, 2003, 38. 
73 en-Nesefî, Ebu'l-Berekât, el-Îtimâd fi'l-Îtikâd (Şerhu'l-Umde fî Akîdeti Ehli's-Sünne ve'l-Cemâa), Thk: Abdullah Muhammed Abdullah İsmâîl, el-Mektebetu'l-

Ezheriyye li't-Turâs, Kâhire, 2012, 165,166. 
74 el-Cevherî, es-Sıhâh, 1230; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 1734; İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân, II, 719; Ebu'l-Bekâ, el-Külliyyât, 798; er-Râğıb, Mu'cem, 854; ez-
Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, 667. Yavuz, Yusuf Şevki, Vecih, Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2012, XXXXII, 585.     
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Vech kelimesi Kur'an-ı Kerim'de on bir âyette Allah lafzına, O'na râcî olan zamîre veya Rabb ismine muzâf 
kılınmıştır75. Örnek olarak şu âyetler kaydedilebilir:  

"Her şey helâk olucudur/olacaktır, Ancak celâl azamet ve kahır ve ikrâm sâhibi Rabb'inin vechi bâkî 
kalır/kalacaktır". (Rahmân, 55/27); "Doğu da batı da Allah'ındır, o halde her nereye yüzünüzü dönerseniz orada 
Allah'ın vechi vardır". (el-Bakara, 2/115); "O'nun vechinden başka her şey helâk olacaktır". (Kasas, 28/88); "Sabah 

akşam Rablerine, O'nun vechini dileyerek duâ edenlerle birlikte sebât et". (Kehf, 18/28); "Yüce Rabbinin vechini 
istemekten başka O'nun nezdinde hiçbir kimseye âit şükrânla karşılanacak bir nimet yoktur". (Leyl, 92/19-20) ve 

"Biz sizi Allah'ın vechi için doyuruyoruz". (İnsân, 76/9). Ehl-i Sünnet kelamcılarının vech kavramı ile ilgili görüşleri 
şöyledir: 
Eş'arî ''Allah'ın fenâ ve helâke ma'rûz olmayan bir vechi vardır'' diyerek vech'i keyfiyetsiz bir anlayışla 
ispatlamaktadır.76 Ancak Eş'arî'nin başka bir ifadesinde vech'i vücûd şeklinde te'vil ettiği de nakledilmektedir.77 

Bâkıllânî de Eş'arî gibi Allah'ın, kendisi hakkında vech'i isbatladığını ifade edip78 bunun organ olması iddiasını 
reddetmektedir.79 Abdulkâhir el-Bağdâdî'ye göre vechten maksat Allah'ın zâtıdır. O'na göre  ''Rabb'inin vechi kalır''   
 yani ‘Rabb'in kalır’ şeklinde olmalıdır.80 ''ويبقى ربُّك'' ibâresi ile kast olunan mana)ويبقى وجهُ ربك(

Cüveynî ile Teftazânî de vech'den maksat vücûd'dur demektedirler.81 Fahreddîn er-Râzî'ye göre ise, âyetlerde geçen 
vech'in uzuv ve organ olan yüz olması mümkün değildir. Bu kelime bâzan Allah'ın zâtından bâzan da rızasından 
kinayedir.82 

Âmidî'ye göre ise vech, zât ve sıfatlarının toplamı (mecmuu sıfât) şeklinde anlaşılmalıdır.83 Bir ifadesinde İmam 
Eş'arî, Cüveynî ve Teftazânî'nin vech'i, vücûd, Abdulkâhir el-Bağdâdî'nin, Allah'ın zâtı, Fahreddîn er-Râzî'nin, bâzan 
Allah'ın zâtından bâzan da rızasından kinaye, Âmidî'nin ise zât ve sıfatlarının toplamı (mecmuu sıfât) şeklinde te'vil 

ettikleri görülmüştür. 

4.3. Yed  )يد( 
Yed kelimesi Arapça'da; ''parmaklardan bileğe kadar el, dirseklere veya omuza kadar kol, mülkiyyet/sahiplik, 
saltanat, zenginlik, itaat, sıla (bağ/bağlantı), bereket, makam, vakar, yardım, birinin velîsi olma (velâyet), güç, kuvvet, 
kudret, tâkat, yardım etme, hâkimiyyet, zenginlik, nimet, ihsan, iyilik yapma, cemaat, kurtarma (imdât), zulmü 
engelleme, birinin borcuna kefîl olma'' anlamlarını ifade etmektedir.84 Yed kelimesinin Arap dilinde genel olarak 

organ anlamında kullanıldığı bilinmektedir. Ancak bu kelime Arapçada bu manaya kullanıldığından daha fazla bir 
şekilde çoğunlukla nimetlerle ilgili olarak kullanılmaktadır.85 

Kur'an-ı Kerim'de yed kelimesi sekiz âyette müfred (el), üçünde tesniye (iki el), birinde cemî' (eller) kalıbında olmak 
üzere Allah'a nisbet edilmiştir.86 Bir el için; ''Muhakkak ki sana bîat edenler ancak Allah'a bîat etmektedirler. Allah'ın 
eli onların ellerinin üzerindedir.'' (el-Fetih, 48/71); ''Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyâmet günü bütün 
yeryüzü O'nun kabzasındadır. Gökler O'nun eliyle dürülmüş olacaktır.'' (ez-Zümer, 39/67) âyetleri, iki el için; ''Ey 

iblîs! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir?'' (Sâd, 38/75); üç el için ise; ''Yahûdîler, Allah'ın 
eli bağlıdır (sıkıdır) dediler. Hay, dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilakis Allah'ın elleri açıktır.'' 
(el-Mâide, 5/64) ve ''Görmüyorlar mı ki, biz ellerimizin (kudretimizin) eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan 
yarattık. Bu sâyede onlar bunlara sahip olmuşlardır.'' (Yâ-sîn, 36/71) âyetleri zikredilebilir.  

Ashâbu'l-hadîs, el hakkında gelen âyetleri oldukları gibi kabul edip, te'vile tâbi tutmaksızın el'in varlığını keyfiyetsiz 
bir şekilde kabul etmişlerdir. Abdullah b. Kullâb (ö. 240/854), Allah tarafından bildirildiği için yed haberî 
sıfatlardandır demektedir.87 Kalânisî (ö. 555/1160) de yed'in sıfat olduğu görüşündedir.88  

 
75 Yavuz, Yusuf Şevki, Vecih, 585; Topaloğlu- Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 334. 
76 el-Eş'arî, el-İbâne, 51; el-Eş'arî, Makâlât, 128. 
77 el-Âmidî, Ebkâr, I, 358; el-Beydâvî, Kâdî Nâsiru'd-Dîn, Tavâliu'l-Envâr min Metâli'il-Enzâr, Thk: Abbas Süleymân, Dâru'l-Ceyl, Beyrût, 1991, 190; el-
Beydâvî, Misbâhu'l-Ervâh,166; el-İcî, el-Mevâkıf, VIII, 298; el-Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII, 111. 
78 el-Bâkıllânî, et-Temhîd, 258; el-Bâkıllânî, el-İnsâf, 23. 
79 el-Bâkıllânî, et-Temhîd, 259, 260. 
80 el-Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, 110. 
81 el-Cüveynî, el-İrşâd, 146, 148. et-Teftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, III, 128. 
82 er-Râzî, Esâsu't-Takdîs, 93, 94. 
83 el-Âmidî, Ebkâr, I, 358, 359; el-Âmidî, Ğâyetu'l-Merâm, 129.  
84 el-Cevherî, es-Sıhâh, 1276; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 1789; İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân, II, 719; Ebu'l-Bekâ, el-Külliyyât, 827-828; er-Râğıb, Mu'cem, 610; 

ez-Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, 711. Topaloğlu - Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 342.    
85 İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân, II, 769. 
86 Toplaoğlu- Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 342, 343. 
87 el-Eş'arî, Makâlât, 132. 
88 el-Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, 111. 
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Eş'arî, Allah hakkında yed/el'in varlığını kabul ve isbât edip onun selef mezhebinin görüşü üzere zât ve diğer sıfatlar 
üzerine zâid iki subûtî sıfat olduğunu kabul etmektedir.89 Eş'arî, yed kelimesinin organ, nimet ve kudret olarak te'vil 
edilmesini kabul etmemektedir. Bu şekilde bir te'vilin icmâ'a, kıyâs'a, akla ve Arapça'ya uygun olmadığını ifade edip 
bu tür te'vili kabul edenlerin bid'at ehli olduklarını söylemektedir. 90  Ancak, İbnu Fûrek, İmâm Eş'arî'nin yed 
kelimesine kudret manasını verdiğini söylemektedir. 91  Bâkıllânî ve Beydâvî (ö. 685/1286) de te'vile gitmeyip 

kelimeyi olduğu gibi kabul edenlerdendirler.92 

Eş'arî mezhebi imamlarının çoğunluğu yed kelimesini kudret ve nimet olarak te'vil etmişlerdir.93 Abdulkâhir el-
Bağdâdi, Âmidî ve Sa'duddin et-Teftazânî yed kelimesini kudret,94 Cüveynî ile Fahreddîn er-Râzî ise kudret ve nimet 
olarak te'vil etmişlerdir.95 İmâm Gazâlî ise İlcâmu'l-Avâm'da yed kelimesini cisim olarak anlamanın insanı kâfir 
edeceğini ifade edip bu kelimeyi cisim veya onun bir parçası olarak değil de Allah'ın zâtına uygun bir şekilde kabul 
edip te'viline de girilmemesi gerektiği görüşünü taşımaktadır.96  

Mâtürîdîlerden Ebu'l-Muîn en-Nesefî yed kelimesinin Mutezile'nin iddia ettiği gibi kuvvet, kudret ve nimet olarak 
anlaşılmasının uygun olmadığı görüşündedir. Nesefî'ye göre sıfât-ı ezeliyyeden olan yed kelimesi teşbih, tecsim, 
organ ve keyfiyet belirtilmeksizin anlaşılmalıdır. Nesefî, yed kelimesinin, Kur'an'da mülk, tasarruf ve minnet/lutûf 
anlamlarını ifade etmek üzere geldiğini düşünmektedir.97 

Ebu'l-Yüsr el-Pezdevî ise yed kelimesinin Allah'ın has/husûsî sıfatlarından olduğunu ve te'vil edilmemesi gerektiğini 
ifade etmektedir.98 Eş'arî mezhebi imamlarının çoğunluğu ile birlikte Mâtürîdîlerden Ebu'l-Muîn en-Nesefî yed 
kelimesini kudret ve nimet olarak te'vil ettikleri görülmektedir.   

4.4. Ayn  ) عين ( 
''Ayn'' kelimesi sözlüklerde; ''Göz, bakmak, bakış, kem göz, nazar değmesi, gözün büyüklüğü, pınar, su kaynağı, 
suyun akışı, öz, bir şeyin veya bir şahsın bizzat kendisi, zâtı, aslı, kişi, bir şeyin hakikati, taraf/yön/cihet, ekabir/ileri 
gelen kişiler, reis, gözcü/gözetleyici, casus, güneş, güneşin ziyası, bir adamın görünüşü, hane halkı, mal veya eşyanın 
en iyisi'' gibi anlamlara gelmektedir.99 

Kur'an-ı Kerim'de Allah hakkında zikredilen عين/göz kelimesi hem müfred, hem de cemî olarak gelmiştir. Ayn 
kelimesi ile ilgili olarak şu âyetleri kaydedebiliriz: 

''(Ey mûsâ!) Benim nezâretimde (gözüm önünde) yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim'' (Tâ-hâ, 39); ''Gemi, 

gözlerimizin önünde akıp gidiyordu'' (Kamer, 14); ''Sen, gözlerimizin önündesin'' (et-Tûr, 48); ''Gözlerimizin önünde 
ve vahyimiz (emrimiz) uyarınca gemiyi yap'' (Hûd, 11/37).  
İmam Eş'arî, Makâlat'ında Ehl-i Sünnet'in ayn kelimesini te'vilsiz ispatladıklarını ifade etmekte,100 Ashâbu'l-hadîs'in 
de kanâatinin bu yönde olduğunu belirtmektedir. 101  Ancak, ayn konusunda Eş'arî'nin iki görüşü olduğu 
nakledilmektedir. Bunlardan birine göre Eş'arî, selef ekolünde olduğu gibi ayn'ın Allah'ın nefsî sıfatlarından biri 
olduğunu söylemekte, diğerinde de ayn'ın basar/görmek manasına anlaşılması gerektiğini bilirtmektedir.102 Cürcânî 
ise, İmâm Eş'arî'nin bu ikinci görüşündeki basar/görmek anlamı ile birlikte ayn kelimesine koruyup kollamak 
manasını da verdiğini söylemektedir.103  Bâkıllânî de kendisinden öncekiler gibi, ayn'ın duygulardan bir duygu 
olmayıp organlara ve cinslere benzemediği görüşündedir. 104  Beydâvî de bu görüşün daha güzel olduğunu 
belirtmektedir.105 

 
89 el-Âmidî, Ebkâr, I, 359; el-Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII, 111. 
90 el-Eş'arî, el-İbâne, 51-55; el-Eş'arî, Usûl-ü Ehli's-Sünne, 138. 
91 İbn Fûrek, Mücerredu Makâlâti'ş-Şeyh, 44. 
92 el-Bâkıllânî, et-Temhîd, 258, 259. el-Bâkıllânî, el-İnsâf, 23. el-Beydâvî, Tavâliu'l-Envâr, 190; el-Beydâvî, Misbâhu'l-Ervâh,166. 
93 el-Âmidî, Ebkâr, I, 359. 
94 el-Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, 111. el-Âmidî, Ebkâr, I, 359; el-Âmidî, Ğâyetu'l-Merâm, 128. et-Teftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, III, 128.  
95 el- Cüveynî, el-İrşâd, 146; et-Tilmisânî, Şerhu Lem'il-Edille, 134. er-Râzî, Esâsu't-Takdîs, 98 - 102. 
96 el-Gazâlî, İlcâmu'l-Avâm,42, 43. 
97 en-Nesefî, Bahru'l-Kelâm, 199. 
98 el-Pezdevî, Usûlu'd-Dîn, 39.  
99 el-Cevherî, es-Sıhâh, 832; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 1168; İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân, II, 248; Ebu'l-Bekâ, el-Külliyyât, 541; er-Râğıb, Mu'cem, 397; ez-
Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, 443; Toplaoğlu - Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 32.    

100 el-Eş'arî, Makâlât, 128. 
101 el-Eş'arî, Makâlât, 132. 
102 el-Âmidî, Ebkâr, I, 361; el-İcî, el-Mevâkıf, 298. 
103 el-Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII, 112. 
104 el-Bâkıllânî, el-İnsâf, 23, 24. 
105 el-Beydâvî, Tavâliu'l-Envâr, 190; el-Beydâvî, Misbâhu'l-Ervâh,166. 

mailto:journalofsocial.com


 
Refereed & Index & Open Access Journal journalofsocial.com 2022 

 

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences 2022  8 (56) SEPTEMBER 
 

1160 

İbnu Fûrek, ayn kelimesini korumak ve görmek şeklinde te'vil etmiştir.106 Abdulkâhir el-Bağdâdî, Allah'ın eşyâyı 
görmesi (ru'yet) olarak te'vil etmiş,107 Cüveynî ise, zâhir anlamı ile değerlendirilmemesi gerektiği üzerine ittifak 
olduğunu ifade ettikten sonra kelimeyi, görmek (basar)108 ve koruyup kollamak şeklinde te'vil etmiştir.109  Fahreddîn 
er-Râzî, ayn kelimesinin çok şiddetli inâyet, yani ileri derecede koruyup kollayıp gözetleme ve önem verme'den 
kinâye olduğunu ifade etmiştir. 110  Seyfuddîn el-Âmidî de ayn'ı koruma ve kollama (hıfz ve riâyet) şeklinde 
anlamıştır.111   

Müteahhirînden Saduddîn et-Teftazânî ayn'ın görmekten (basar) mecâz olarak kullanılmış olduğu şeklinde 
anlaşılmasının hem İmâm Eş'arî'nin iki görüşünden birisi, hem de cumhûrun görüşü olduğunu kaydetmektedir. 
Teftazânî'ye göre, Kur'an'da geçen bu türden ifadeler aklî manaların hissedilebilir bir şekilde temsillleri ve 
tasvîrleridir. O'na göre kelimenin görmekten (basar) mecâz olarak anlaşılması teşbih ve tecsim kapısını sür'atle 
kapayacaktır.112  

Eş'arî ve Saduddîn et-Teftazânî'nin görmek (basar), Cürcânî, İbnu Fûrek ve Cüveynî'nin görmek anlamı ile birlikte 

koruyup kollamak, Fahreddîn er-Râzî ve Seyfuddîn el-Âmidî'nin ileri derecede koruma, kollama, gözetleme ve önem 
verme şeklinde te'v'il ettikleri anlaşılmaktadır. 

4.5. Sâk  )الساق( 
Sâk kelimesi sözlükte; bacak, diz ile ayak veya topuk arası, baldır, şiddetli durum ve nefis anlamlarına gelmektedir.113 

Cevherî es-Sıhâh'ta ''O gün (kıyâmet günü) sâk açılır''114  âyetindeki sâk kelimesine şiddetin ortaya çıkarılması 
anlamını uygun görmektedir. Cevherî ''Ve bacak bacağa dolaşır''115 âyetindeki sâk kelimesini ise dünyadaki şiddetin 
sonu, âhiretteki şiddetin ise başı olarak anlamaktadır.116   

Kur'an-ı Kerim'de iki âyette geçen sâk kelimesi doğrudan doğruya Allah'a nisbet edilmemiştir. Kelimenin geçtiği 
âyetler şöyledir: ''O gün (kıyâmet günü) sâk açılır ve secdeye çağırılırlar'' (el-Kalem, 68/42); ''Ve bacak bacağa 
dolaşır'' (el-Kıyâme, 75/29).  

Eş'arîlerden el-Cüveynî, el-Akîdetu'n-Nizâmiyye'sinde haberî sıfatların te'vil edilmeyip selef metodu üzere 
anlaşılması gerektiği görüşünü ortaya koyarken117 diğer eserlerinde ''O gün (kıyâmet günü) sâk açılır''118 âyetinde 
geçen sâk kelimesini kıyâmet gününde şiddet ve zorlukların ortaya çıkarılması olarak te'vil etmektedir.119 Fahreddîn 
er-Râzî ve Seyfuddîn el-Âmidî de sâk kelimesini bu manada te'vil edenlerdendirler.120 

İmâm Mâtürîdî, Te'vilâtu'l-Kur'an'da ''O gün (kıyâmet günü) sâk açılır''121 âyetinin tefsîri esnâsında sâk kelimesinin 
şiddetten kinâye olduğunu ifade edip kelimenin şiddet ve dehşetin ortaya çıkarılmasını ifade ettiğini söyler.122 Ebu'l-

Muîn en-Nesefî sâk kelimesine çok ağır ve zor durum manası verir.123 

Cüveynî, Fahreddîn er-Râzî, Seyfuddîn el-Âmidî, İmâm Mâtürîdî ve Ebu'l-Muîn en-Nesefî'nin de sâk kelimesini 
kıyâmet gününde şiddet ve zorlukların ortaya çıkarılması olarak te'vil ettiklerini anlıyoruz. 

4.6. Yemîn  )يمين( 
Sözlüklerde yemîn kelimesinin; sağ el, kuvvet, kudret, uğur/tâlih, mutluluk, kıymet, bereket, yemin etmek (kasem), 
sağ taraf ve mecâzî olarak da kıymetli ve değerli bir konuma sahip olmak anlamlarına geldiği ifade edilmektedir.124  

Yemîn kelimesi Kur'an-ı Kerim'de şu iki âyette Allah hakkında isbât edilmiştir: ''Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp 
bilemediler. Kıyâmet günü bütün yeryüzü O'nun kabzasındadır. Gökler O'nun eliyle dürülmüş olacaktır'' (ez-Zümer, 

 
106 Öge, İbn Fûrek,81.  
107 el-Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, 110. 
108 el- Cüveynî, el-İrşâd, 146, 147. 
109 et-Tilmisânî, Şerhu Lem'il-Edille, 134. 
110 er-Râzî, Esâsu't-Takdîs, 95-97. 
111 el-Âmidî, Ğâyetu'l-Merâm, 129; el-Âmidî, Ebkâr, I, 361. 
112 et-Teftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, III, 128, 129. 
113 İbnu Fâris, Ebu'l-Huseyn Ahmed, Mekâyîsü'l-Luğa, Dâru'l-Hadîs, Kâhire, 2008, 422; el-Cevherî, es-Sıhâh,573; İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân, I, 639, 640;   
114 el-Kalem, 68/42. 
115 el-Kıyâme, 75/29. 
116 el-Cevherî, es-Sıhâh,573. 
117 el-Cüveynî, el-Akîdetu'n-Nizâmiyye, 32-34. 
118 el-Kalem, 68/42. 
119 el- Cüveynî, el-İrşâd, 149. et-Tilmisânî, Şerhu Lem'il-Edille, 134. 
120 er-Râzî, Esâsu't-Takdîs, 108, 109; el-Âmidî, Ğâyetu'l-Merâm, 130; el-Âmidî, Ebkâr, I, 363. 
121 el-Kalem, 68/42. 
122 el-Mâtürîdî, Te'vîlât, V, 218. 
123 en-Nesefî, Bahru'l-Kelâm, 202, 203. 
124 İbnu Fâris, Mekâyîsü'l-Luğa, 422; el-Cevherî, es-Sıhâh,1281; İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân, II, 773; er-Râğıb, Mu'cem, 613; ez-Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, 
714; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 1795; el-Cürcânî, et-Târîfât, 218; et-Tehânevî, Keşşâf, II, 1814.  
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39/67); ''Eğer (Peygamber) bize atfen bâzı sözler uydurmuş olsaydı elbette onu kıskıvrak yakalardık'' (el-Hâkka, 
69/44-45).  

Fahreddîn er-Râzî, yemîn kelimesinin kuvvet ve kudretten ibâret olduğunu söyler. Bu görüşünü desteklemek için de 
iki delil kaydeder: birincisi; sağ elin insanın iki yanının en kuvvetlisi olduğu için yemîn diye adlandırılmasıdır. 
İkincisi de insanın bir fiili yapmaya ya da terk etmeye karşı azmini artırdığı için kasem etmenin yemin olarak 

adlandırılmasıdır.125 

Yemîn kelimesini Adudiddîn el-İcî, el-Mevakıf'ta yorumsuz bir şekilde kaydetmekle yetinmiştir.126 el-Mevâkıf'ı şerh 
eden Seyyid Şerîf el-Cürcânî ise yemîn kelimesinin te'vilinin apaçık bir şekilde tam bir kudret olduğunu belirtir.127 

Saduddîn et-Teftazânî de aynı görüştedir.128 Mâtürîdî mezhebinden Ebu'l-Muîn en-Nesefî de yemîn kelimesini mülk 
ve kudret olarak yorumlayanlardandır.129  

Zemahşerî, yemîn kelimesinden maksadın kabza veya sağ el olmadığını, Allah'ın azametinin tasviri ve göz 
kamaştıran kudreti olduğunu ifade etmektedir.130 

Eş'arîlerden Fahreddîn er-Râzî, yemîn kelimesinin kuvvet ve kudret, Saduddîn et-Teftazânî ve Seyyid Şerîf el-
Cürcânî, kudret, Mâtürîdî mezhebinden Ebu'l-Muîn en-Nesefî ise mülk ve kudret olarak yorumlamıştır.  

4.7. Kabza  ) قبضة ( 
Sözlüklerde kabza kelimesinin; almak, elde etmek, elinde bulundurmak, sahip olmak, avuca almak, tutmak, yummak, 

büzüşmek, mülkiyet ve tasarruf, yakalamak, acele etmek, bir şeyi sür'atle sevk etmek, bir şeye el ile eğilmek, bir çeşit 
yürüme biçimi, kinâye olarak ölüm gibi anlamlara geldiği belirtilmektedir.131  

Kabza kelimesi ilgili olarak; ''Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyâmet günü bütün yeryüzü O'nun 
kabzasındadır. Gökler O'nun kudret eliyle dürülmüş olacaktır'' (ez-Zümer, 39/67); ''Sonra onu (uzayan gölgeyi) yavaş 
yavaş kendimize çektik (kısalttık)'' (el-Furkân, 25746) ve ''bolluk veren de darlık veren de Allah'tır'' (el-Bakara, 2/245) 

âyetleri kaydedilebilir. 

İmam Eş'arî Allah'ın kabzasının bulunduğuna dâir Ehl-i Sünnet'in icmâı olduğunu belirtir. Bu kabza, mecâzî olarak 
değil hakîkî olarak mevcuttur ve sâbittir. Ancak kabzanın mâhiyeti ve nasıllığı hakkında İmam Eş'arî her hangi bir 
yoruma girmez. 132  Fahreddîn er-Râzî kabza kelimesinin eşyânın Allah'ın kudret ve tasarrufu dâhilinde olduğu 
şeklinde te'vil edilmesinin zorunlu olduğunu belirtir.133 Ebu'l-Muîn en-Nesefî kabza'nın mülkiyet ve kudret olarak 
anlaşılması gerektiği görüşündedir.134 

Kabza ve yemîn kelimelerine Zemahşerî, Allah'ın muhteşem kudreti anlamını verip bunların O'nun azametinin tasviri 
maksadıyla kullanıldıklarını söylemektedir.135 

Sonuç olarak, Fahreddîn er-Râzî’nin kabza kelimesini; eşyanın, Allah'ın kudret ve tasarrufu dâhilinde olduğu 
şeklinde te'vil ederken, Ebu'l-Muîn en-Nesefî de mülkiyet/sahiplik ve kudret olarak anlaşılması gerektiği görüşünü 
ileri sürdüklerini görüyoruz. 

4.8. Cenb  )جنب( 
Cenb kelimesi; yan taraf, insanın bir yarısı, yakınlık, hizâ, civâr, inanmak, bir şeyin büyük çoğunluğu, çatışma, 
sövmek, bir şeyin parçası, taraf/cihet, düşmek, ecel, emir ve itaat anlamlarına gelmektedir.136    

Cenb kelimesi Kur'an-ı Kerim'de; ''Allah'ın cenbinde (O'na karşı) yaptığım aşırılıklardan dolayı bana yazıklar olsun'' 

(ez-Zümer, 39/56) âyetinde geçmektedir.  
Eş'arîlerden İbn Fûrek, cenb/taraf kelimesini Allah'ın emri olarak yorumlamıştır.137 Cüveynî, cenb/taraf kelimesini 
Allah'ın emri ve bu emirlerin kaynakları (me'haz) şeklinde te'vil etmiştir. Cüveynî cenb kelimesinin aynı zamanda 

 
125 er-Râzî, Esâsu't-Takdîs, 104-105. 
126 el-İcî, el-Mevâkıf, 298;  
127 el-Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII, 113. 
128 et-Teftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, III, 129. 
129 en-Nesefî, Bahru'l-Kelâm, 202; en-Nesefî, Tabsiratu'l-Edille, I, 287.  
130 ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 138. 
131 el-Cevherî, es-Sıhâh,912; İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân, II, 348; er-Râğıb, Mu'cem, 437; ez-Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, 488; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 1282; el-
Cürcânî, et-Târîfât, 144.  
132 el-Eş'arî, Usûl-ü Ehli's-Sünne,138. 
133 er-Râzî, Esâsu't-Takdîs, 102.  
134 en-Nesefî, Bahru'l-Kelâm, 201. 
135 ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 138. 
136 İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân, I, 207; el-Cevherî, es-Sıhâh,203; er-Râğıb, Mu'cem, 112; ez-Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, 101; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 297.  
137 Öge, İbn Fûrek,81. 
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cenâb, yani Allah'ın yüce katı ve himâyesi şeklinde anlaşılmasının da ihtimal dâhilinde olduğunu belirtmiştir.138 

Seyfuddîn el-Âmidî cenb'i Allah'ın emri, yüce katı ve himâyesi olarak te'vil etmiştir.139 Adudiddîn el-İcî ve Seyyid 
Şerif Cürcânî de cenbi zâid bir sıfat olarak kabul edip Allah'ın emri ya da yüce katı ve himâyesi manasına 
anlamışlardır.140 Fahreddîn er-Râzî, cenbin Allah'ın vech'i141 olduğunu ifade eder. Vecih ise er-Râzî'nin anlayışına 
göre Allah'ın zâtı ve rızâsı olarak te'vil edilmektedir.142  

Ebu'l-Muîn en-Nesefî, cenb kelimesin ile kast olunabilecek anlamları sıralar. Bunlar; insanın yan tarafı, onun hizâsı, 
civârı, düşmek, ecel, emir ve itaattir. en-Nesefî, ''Allah'ın cenbinde (O'na karşı) yaptığım aşırılıklardan dolayı bana 
yazıklar olsun''143 âyetinde ifade edilmiş olan cenb kelimesinden maksadın organ olamayacağını ifade eder. Çünkü 
aşırılık organla ilgili olmaz, aksine Allah'a itaat ve O'nun emirlerinin gereklerini yerine getirme konusunda olur.144 

Kısaca Cenb kelimesi, bir kısım Ehl-i Sünnet kelâmcıları tarafından; Allah'ın emri, bu emirlerin kaynakları, cenâb, 
yani Allah'ın yüce katı, himâyesi, zâtı ve rızâsı olarak yorumlanmıştır. 

4.9. Kurb ve Maiyet )القرب والمعية(  
Kurb kelimesi sözlük anlamı olarak yakınlık, maiyyet ise beraberlik anlamına gelmektedir.145 Her iki kelime de 

Kur'an-ı Kerim'de farklı âyetlerde değişik anlamlarda kullanılmıştır. Râğıb el-İsfehânî'ye göre, kurb kelimesi 
Kurân'da; mekân,146 zaman,147 nisbet/yakınlık,148 îtibâr149, hem îtibâr hem yakınlık150 manalarını bir arada bulundurur 
bir şeklide yakınlık, koruyup gözetme,151  kudret152  ve kurban,153  anlamlarına gelecek şekilde değişik âyetlerde 
zikredilmiştir.154 Ebu'l-Bekâ ise Külliyyât'ında kurb kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de; icâbet,155 koruma,156 minnet/lütuf 
izhârı,157 ceza,158 hesaba çekme,159 itaat,160 rahmet161 ve kıyâmet162 gibi eylem ve gerçeklerin yakınlığı anlamlarına 
geldiği şeklinde farklı bir tasnif ortaya koymuştur.163 

Maa (beraber/lik) ifadesi, Kur'an'da değişik manalara gelecek şekilde yer almıştır. Bunlar; berâberlik,164 birilerine 

katılma,165 sonralık,166 yanındalık,167 gayrısı/başkası,168 ilim,169 takip etme,170 biri ile sûreten/cesetle birlikte olma 

hâli,171 biri ile kalben birliktelik,172 biri ile hem ceset hem kalple birlikte olma durumu173 ve birine yardım etme 
(nusret)174 gibi halleri ifade etmektedir.175  

Kurb/yakınlık kelimesi de Kur'an'da değişik âyetlerde Allah hakkında ifade edilmiştir. Bu konuda gelen belli başlı 
âyet-i kerîmeler şunlardır: ''Biz ona (insana) şah damarından daha yakınız'' (Kâf, 50/16); ''Kullarım sana, beni 

sorduğunda (söyle onlara) Ben çok yakınım'' (el-Bakara, 2/186) ve ''Allah'a secde et ve O'na yaklaş'' (Alak, 96/16). 

 
138 el- Cüveynî, el-İrşâd, 148, 149. 
139 el-Âmidî, Ebkâr, I, 362. 
140 el-İcî, el-Mevâkıf, 298; el-Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII, 112. 
141 er-Râzî, Esâsu't-Takdîs, 108. 
142 er-Râzî, Esâsu't-Takdîs, 94. 
143 ez-Zümer, 39/56. 
144 en-Nesefî, Tabsiratu'l-Edille, I, 287. 
145 er-Râğıb, Mu'cem, 446; Ebû'l-Bekâ, el-Kulliyyât, 609. 
146 el-Bakara, 2/35; el-En'âm, 6/153; el-İsrâ, 17/34, 32; et-Tevbe, 9/28; el-Bakara, 2/222. 
147 el-Enbiyâ, 21/1, 109. 
148 en-Nisâ, 4/7, 8, 33; el-Mâide, 5/106;  el-En'am, 6/152; el-Fâtır, 35/18.  
149 en-Nisâ, 4/172; Âl-i İmrân, 3/45; el-Mutaffifîn, 83/28; el-Vâkıa, 56/88; el-A'râf, 7/114; Meryem, 19/52. 
150 et-Tevbe, 9/99; Sebe', 34/37. 
151 el-A'râf, 7/56;  el-Bakara, 2/186. 
152 Kâf, 50/16; el-Vâkıa, 56/85. 
153 el-Mâide, 5/27; Âl-i İmrân, 3/183; el-Ahkâf, 46/28. 
154 er-Râğıb, Mu'cem, 446; Ebû'l-Bekâ, el-Kulliyyât, 609. 
155 el-Bakara, 2/186. 
156 Kâf, 50/16. 
157 el-Vâkıa, 56/85. 
158 el-Enbiya, 21/97. 
159 el-Enbiyâ, 21/1. 
160 Alak, 96/19. 
161 el-Arâf, 7/56. 
162 el-Kamer, 54/1. 
163 Ebû'l-Bekâ, el-Kulliyyât, 609. 
164 en-Neml, 27/44. 
165 el-Enbiyâ, 21/24. 
166 Yûsuf, 12/36. 
167 el-Bakara, 2/41. 
168 en-Neml, 27/63. 
169 en-Nisâ, 4/108. 
170 el-Müzzemmil, 73/20. 
171 el-Hadîd, 57/14. 
172 el-Bakara, 2/14. 
173 el-Feth, 48/29. 
174 et-Tevbe, 9/40; en-Nahl, 16/128. 
175 Ebû'l-Bekâ, el-Kulliyyât, 707, 708. 
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Allah'ın, yaratıklarına yakınlığını ifade eden maa/beraberdir kelimesi de Kur'an'da pek çok âyette geçmektedir. Örnek 
olarak; ''Nerede olursanız olun, O (Allah) sizinle beraberdir'' (el-Hadîd, 57/4); ''Allah sizinle beraberdir.'' 

(Muhammed, 47/35); "üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur (Allah'tır). Beş kişinin gizli 
konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur (Allah'tır). Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa 

bulunsunlar mutlaka O onlarla beraberdir" (el-Mücâdele, 58/7) ve "Allah takvâ sahipleri ve güzel amel edenlerle 
beraberdir." (en-Nahl, 16/128) âyetleri kaydedilebilir.   

 İmam Eş'arî, el-İbâne'de Allah'ın kullarına yakınlığını keyfiyetsiz bir şekilde kabul ve isbât etmektedir.176 Ancak O, 

Allah'ın beraberliği/maiyyet konusunu te'vîle tâbi tutmaktadır. Eşârî, maiyyet meselesini O'nun arş'a istivâsı177 ile 

ilgili olarak ele almaktadır. Eş'arî, istivânın, Allah'ın gizliyi de ondan daha gizli olanı da bildiğini, göklerde ve yerde 
hiçbir şeyin O'ndan gizli olmayıp âdetâ her şeyin yanında hazır ve onunla berabermiş gibi olduğunu ifade eder. 
Ardından da ''Nerede olursanız olun, O (Allah) sizinle beraberdir''178 âyeti ile Allah'ın bu manayı gösterdiğini söyler. 
Ehl-i ilmin de bu âyetteki maiyyeti/beraberliği 'insanlar nerede olurlarsa olsunlar Allah'ın ilminin onları kuşatıcı 
olduğu' şeklinde tefsir ettiklerini belirtir.179 

Bâkıllânî, maiyyeti "Allah takvâ sahipleri ve güzel amel edenlerle beraberdir"180 âyeti bağlamında ele alıp te'vil 
etmektedir. O'na göre; Allah bu âyette kullarının yanında bizzat kendi zâtı ile değil, koruma, yardım ve desteği (hıfz, 
nasr, inâyet) ile bulunduğunu ifade etmiştir.181 Seyfuddîn el-Âmidî de yakınlık ve beraberliğin Allah'ın koruma ve 
gözetmesi (hıfz ve riâyet) olduğunu söylemiştir.182 İbn Fûrek ise Allah'ın yakınlığının O'nun rahmetinin yakınlığı 
olduğunu görüşündedir.183 Cüveynî, Allah'ın beraberliğini, ''Nerede olursanız olun, O (Allah) sizinle beraberdir''184 

ve "üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlakâ O'dur (Allah'tır). Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı 
mutlakâ O'dur (Allah'tır). Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlakâ O onlarla 
beraberdir"185 âyetleri ile ilgili olarak te'vile tâbi tutmakta, bu âyetteki beraberliğin, Allah'ın gizli saklı şeyleri bilmesi 
olarak te'vil edilmesinin doğru bir te'vil olacağını ifade etmektedir.186 

İmam Gazzâlî de maiyyeti/beraberliği Allah'ın ilim ve kuşatıcılığı olarak yorumlayanlardandır.187 Fahreddîn er-Râzî 
ise Allah'ın kulları ile beraber ve onlara yakın olması ile kastedileni aklı başında her insanın O'nun ilim, kudret, 
koruma ve rahmet ile yakınlığı ve beraberliği olarak anlayacağını söylemektedir.188 

Mâtürîdîlerden Ebu'l-Muîn en-Nesefî, Allah'ın beraberliğini O'nun ilmi ve hiçbir şeyin kendisine gizli kalmaması, 
yakınlığını da hâkimiyyeti ve kudreti olarak te'vil etmiştir.189 

Ehl-i Sünnet kelamcılarının büyük çoğunluğunun maiyyeti; Allah'ın ilminin insanları kuşatıcı olduğu, koruma, 
yardım ve desteği ile berâberliği, gizli saklı şeyleri bilmesi, ilim, kudret, koruma ve rahmet ile yakınlığı ve birlikteliği, 
hiçbir şeyin kendisine gizli kalmaması, hâkimiyyeti ve kudreti olarak te'vil ettiklerini anlıyoruz. 

4.10. İtyân ve Mecî' ( ءمجي  و  (اتيان  
İtyân, etâ fiilinden, mecî' ise câe fiilinden mastardır. Her iki kelime de gelmek anlamındadırlar. İtyân kelimesi aynı 
zamanda mecî' mânasını da içerip hem gelmek hem de gitmek anlamına gelir. İtyân ayrıca; kolaylıkla gelmek, birinin 
bizzat gelmesi ya da bir işi yapması ya da düzenlemesi mânalarını da ifade eder. İtyân, hayır ve şer dâhil her şey için 
kullanılır.190  

"Onlar, illaki buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerinin gelmesini mi beklerler?" (el-Bakara, 2/210); "Rabb'in 

ve sıra sıra dizili melekler geldi" (el-Fecr, 89/22); "Sonunda Allah onların binalarına temellerinden (kudretiyle) 
geldi" (en-Nahl,16/26); “Ama Allah onlara beklemedikleri yerden geliverdi" (el-Haşr, 59/2) âyetleri Allah'ın 
gelmesini ifade eden kelimeleri barındırmaktadır. 

 
176 el-Eş'arî, el-İbâne, 19. 
177 Tâ-hâ, 20/5. 
178 el-Hadîd, 57/4. 
179 el-Eş'arî, Usûl-ü Ehli's-Sünne, 140, 141. 
180 en-Nahl, 16/128. 
181 el-Bâkıllânî, et-Temhîd, 261. 
182 el-Âmidî, Ğâyetu'l-Merâm, 132. 
183 Öge, İbn Fûrek, 81. 
184 el-Hadîd, 57/4. 
185 el-Mücâdele, 58/7. 
186 el- Cüveynî, el-İrşâd, 150. 
187 el-Gazâlî, el-İktisâd, 39. 
188 er-Râzî, Esâsu't-Takdîs, 67, 68. 
189 en-Nesefî, Tabsiratu'l-Edille, I, 350; en-Nesefî, Bahru'l-Kelâm, 214.  
190 er-Râğıb, Mu'cem, 14; Ebû'l-Bekâ, el-Kulliyyât, 28. 
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Eş'arîye göre Allah'ın gelmesi keyfiyetsiz bir anlayışla O'nun, dilediği kuluna dilediği şekilde yaklaşması anlamına 
gelir. 191  Bu yakınlaşma hareket ve zevâl olmaksızın meydana gelir. Çünkü hareket ve zevâl cisimlerin 
özelliklerindendir. Allah da bundan münezzehtir.192 İbn Fûrek ise Allah'ın gelmesini O'nun emrinin, meleklerinin ve 

rahmetinin gelmesi manasına te'vil etmiştir.193 Cüveynî'ye göre Allah'ın gelmesi intikâl ve zevâl anlamına değil, 
aksine O'nun emrinin, herşeyi birbirinden ayıran kesin takdîri/kazâsı ve adâletli hükmünün gelmesidir.194  

Fahreddîn er-Râzî, Allah hakkında gelmek/ityân eyleminin gerçek anlamıyla, bizzat kendisinin gelmesi manasında 
kullanılmasının kesinlikle câiz olmayacağını, bu kelimenin mutlakâ te'vil edilmesi gerektiğini belirtir. Râzî Allah'ın 
gelmesini iki türlü te'vile tâbi tutar. Birincisi; "Onlar, illaki buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerinin 
gelmesini mi beklerler?"195 âyetinde yer Allah'ın gelmesi ifadesinden masksat; O'nun âyetlerinin gelmesidir. Râzî'ye 
göre bu âyet kendi içerisinde Allah'ın heybet, kahr ve tehdidinin gelmesini anlamını barındırır. Kelimenin ikinci 
te'vili ise Allah'ın emrinin gelmesidir.196 Râzî, "Rabbin ve sıra sıra dizili melekler geldi"197 âyetinde ifadesini bulan 
gelme eylemini ise üç şekilde te'vil etmektedir: Birincisi; Rabb'inin emrinin kulları hesâba çekip karşılık verme 
şeklinde gelmesidir. İkincisi; Rabb'inin kahrının gelmesidir. Üçüncüsü ise; hesap günü Allah'ın mecburen tanınması 
(ma'rifeti) ki bu durum O'nun gelmesi ve zuhûru gibi bir anlam ifade eder olmuştur.198 

İmam Mâtürîdî, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın (c.c.) gelmesini ifade eden kelimeleri O'nun emrinin, mükâfât ve 
cezasının gelmesi şeklinde te'vil etmiştir.199 Ebu'l-Berekât en-Nesefî'nin anlayışına göre ise Fecr sûresi 24. âyette 
ifade edilen Allah'ın gelmesi; O'nun emrinin gelmesi olmalıdır. Nahl sûresi 26. âyetinde yer alan gelmek ifadesi ise 
Allah'ın (c.c.) helâk etmesinin gelmesidir.200 

Ebu'l-Yusr el-Pezdevî, ityân/gelmek zuhûr (tecelli etmek), kudretin eserlerinin görünmesi manalarına te'vil 
edilmelidir der. O'na göre "Sonunda Allah (c.c.) onların binalarına temellerinden (kudretiyle) geldi"201 âyetindeki 
gelmekten maksat; onlara Allah'ın kızmasının, kudret ve kahrının eserlerinin gelmesidir. "Rabbin ve sıra sıra dizili 
melekler geldi"202 âyetinden murâd ise Pezdevî'ye göre; hesap gününün ardından Allah'ın (c.c.) kudretin eserlerinin 

(cennet ve cehennemin) görünmesidir.203 

Zemahşerî, Allah'ın (c.c.) gelmesinden maksadın O'nun emri, şiddeti ve musibetinin gelmesi, Allah'ın kudretinin 
delillerininin görünmesinden temsil olarak anlamaktadır.204  

Özetle, Ehl-i Sünnet kelamcılarının, muhtelif âyet bağlamları içerisinde; Allah'ın (c.c.), dilediği kuluna dilediği 
şekilde yaklaşması, emrinin, meleklerinin, rahmetinin, takdîrinin/kazâsının, adâletli hükmünün, âyetlerinin, heybet, 
kahr ve tehdidinin, gazabının, mükâfatının, cezasının, kudret ve kahrının eserlerinin gelmesi olarak te'vil ettikleri 

görülmektedir. 

4.11. Fevk  )فوق( 
Fevk kelimesi; üst, yukarı, daha aşağı, daha da ötesi ve daha büyük anlamlarını taşımaktadır.205 Bu kelime mekân, 
zaman, cisim, sayı ve derece/fazîlet bakımından yükseklik belirtmek üzere kullanılır.206  

Fevk/yükseklik tâbirinin Kur'an-ı Kerim'de; yükseklik,207 yukarı doğru yükselme ve alçalma,208 sayı,209 büyüklük ve 
küçüklük,210 dünyevî fazîlet,211 uhrevî fazîlet,212 kahr ve galebe213 gibi çeşitleri bulunmaktadır.214 Fevk kelimesi 

 
191 el-Eş'arî, el-İbâne, 19.  
192 el-Eş'arî, Usûl-ü Ehli's-Sünne,139. 
193 Öge, İbn Fûrek,81. 
194 el- Cüveynî, el-İrşâd, 150. 
195 el-Bakara, 2/210. 
196 er-Râzî, Esâsu't-Takdîs, 82-84. 
197 el-Fecr, 89/22. 
198 er-Râzî, Esâsu't-Takdîs, 87. 
199 Atik, Kemal, Te'vîlâtu'l-Kur'an'a Göre Matürîdî'nin Müteşâbih Ayetleri Anlayışı, 325-327. 
200 en-Nesefî, Bahru'l-Kelâm, 204. 
201 en-Nahl,16/26. 
202 el-Fecr, 89/22. 
203 el-Pezdevî, Usûlu'd-Dîn, 36-38. 
204 ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 250, 251; IV, 487, 739. 
205 el-Cevherî, es-Sıhâh,905, 906; İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân, II, 341; ez-Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, 714; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 1273.  
206 er-Râğıb, Mu'cem, 433; Ebû'l-Bekâ, el-Kulliyyât, 570; ez-Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, 484. 
207 el-Bakara, 2/63, 93. 
208 el-Ahzâb, 33/10. 
209 en-Nisâ, 4/11. 
210 el-Bakara, 2/26. 
211 ez-Zuhruf, 43/32. 
212 el-Bakara, 2/212; Âl-i İmrân, 3/55. 
213 el-En'âm, 6/18, 61; el-A'râf, 7/127. 
214 er-Râğıb, Mu'cem, 433. 
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Kur'an'da; "O (Allah), kullarının üstünde kâhirdir (her türlü tasarrufa sahiptir)" (el-En'âm, 6/18, 61) ve "Onlar, 

üstlerindeki Rabb'lerinden korkarlar" (en-Nahl, /50) âyetlerinde geçmektedir. 

İmam Eş'arî, Allah'ın (c.c.) yukarıda olmasını (fevkiyyet) O'nun, yeryüzünün ötesinde, semâvâtın/göklerin üstünde 
arşının üzerinde bulunması şeklinde kabul etmiştir. Eş'arî bu görüşüne delil olarak Allah'ın yukarıda bulunduğu 
manasını ifade eden; "Gökte olanın, sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz?",215 "Güzel sözler ancak O'na 
yükselir", 216  "Rahmân arşa istivâ etmiştir" 217  âyetlerini kaydetmektedir. 218  Cüveynî, fevkiyyet ifadesi Allah'ın 
kahr/galebe ile herşeyin üstünde bulunmasını belirgin hâle getirmiştir der. Bu kahr/galebe hâlinin de O'nun zorunlu 
varlığının (vücûb u zât) hiçbir şeye ihtiyâcı olmaması ve bütün mümkün varlıkların Allah'a muhtaç olması durumu 

ile birlikte her şeyin üstünde bulunması olduğunu belirtir.219  

Gazzâlî, öncelikle mü'minlerin, Allah'ın (c.c.) yukarıda bulunmasının herhangi bir cismin başka bir cisme oranla 
yukarıda bulunması gibi bir durum olmadığına, bu tür bir hâlin Allah hakkında muhâl/imkânsız olduğuna inanmaları 
gerektiğini belirtir. Bu tür haberleri selef metodu üzere te'vil ve yoruma girmeden olduğu gibi kabul edilmesi 
gerektiğini ifade eder.220 Gazâlî, fevkiyyetin, kelime anlamı îtibâriyle mânevî yükseklik olarak anlaşıldığını, pâdişâh 
vezirin üstündedir sözü ile mânevî yüksekliğin düşünüldüğünü söyler. Ancak, Gazâlî bu şekil bir anlayışın "O 

(Allah), kullarının üstünde kâhirdir (her türlü tasarrufa sahiptir)"221 âyeti bağlamında Allah hakkında uygun görülüp 
görülemeyeceğinin kimsenin üzerine vazife olmadığı kanaatini taşımaktadır.222 

Fahreddîn er-Râzî'ye göre En'âm sûresi 18. âyetinde ifade edilen fevkiyyet Allah'ın kudretinin kâmil oluşuna delâlet 
etmektedir. er-Râzî'ye göre âyetin manası da; 'kâmil bir ilim ve kâmil bir kudretle nitelenen yegâne varlık Allah'tır' 
şeklinde anlaşılmalıdır.223 Fahreddîn er-Râzî, bu âyetteki fevkiyyetin, cihet/yön îtibâriyle değil kuvvet ve kudret 
bakımından üstünlük olduğunı belirtmektedir. 224  Ebu'l-Muîn en-Nesefî ile Ebu'l-Berekât en-Nesefî "O (Allah), 

kullarının üstünde kâhirdir (her türlü tasarrufa sahiptir)"225 âyetindeki fevkiyyeti Allah'ın kahrı/galebesi ile her şeyin 
üzerinde olması şeklinde te'vil etmişlerdir.226  

Zemahşerî de fevkiyyetin, Allah'ın galebe ve kudret ile birlikte yücelik ve kahrının tasviri olduğu görüşündedir.227 

Fevk kelimesini Allah'ın galebe ile her şeyin üstünde bulunması diye te'vil eden Cüveynî, Ebu'l-Muîn en-Nesefî ve 
Ebu'l-Berekât en-Nesefî ile tamamen aynı, kuvvet ve kudret bakımından üstünlük şeklinde anlayan Fahreddîn er-
Râzî ile de büyük yakınlık göstermiş olmaktadır. 

4.12. Nur  ) النور ( 
Her türlü ışık, şuâ, ziyâ, parlaklık, aydınlık, bitkilerin güzelliği ve uzunluğu anlamlarına gelen nur aynı zamanda 
Allah'ın isimlerinden bir tanesidir.228  

Kur'an-ı Kerim, Allah'ın, göklerin ve yerin nûru olduğunu haber vermektedir: "Allah, göklerin ve yerin nûrudur." 

(Nûr, 24/35) 

Cüveynî nûr'dan bahseden âyetin maksadının temsil getirmek olduğu görüşündedir. Çünkü nurdan bahseden âyet 
'Allah, insanlara misal getirmektedir'229 diyerek devam etmektedir. Buna göre, Cüveynî, âyetin manasının 'Allah, 
semâvât ve yer ehlini hidâyete erdirendir' şeklinde olması gerektiğine inanmaktadır.230 

Fahreddîn er-Râzî Allah'ın nûru ifadesini iki türlü te'vile tâbi tutmaktadır: birincisi; Allah'ın, semâvât ve yer ehlini 
hidâyete erdiren olması, ikincisi de; semâvât ve yeri en güzel bir şekilde ve en mükemmel bir düzenleme ile 
nurlandıran (münevvir) olmasıdır. Bu ikinci te'vile açıklama olarak imâm Râzî, 'filanca bu memleketin nûrudur' 

denilmesini örnek gösterir. Râzî, bu tarz bir ifade ile o kişinin o memleketin düzelmesinin (salâhının) sebebi olduğu 
ifade edilir der.231 Seyfuddîn el-Âmidî, Ğâyetu'l-Merâm'da nûr'u; Allah'ın, semâvât ve yer ehlini hidâyete erdirici 

 
215 el-Mülk, 67/16. 
216 el-Fâtır, 35/10. 
217 Tâ-hâ, 19/5. 
218 el-Eş'arî, Usûl-ü Ehli's-Sünne, 140. 
219 et-Tilmisânî, Şerhu Lem'il-Edille, 134. 
220 el-Gazâlî, Mişkât, 44, 45. 
221 el-En'âm, 6/18, 61. 
222 el-Gazâlî, Mişkât, 74. 
223 er-Râzî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer b. Hüseyn Fahruddîn, et-Tefsîru’l-Kebîr, Dâru’l-Kutubi’l İlmiyye, Beyrût 2000, XII, 143. 
224 er-Râzî, et-Tefsîr, XII, 145. 
225 el-En'âm, 6/18, 61. 
226 en-Nesefî, Tabsiratu'l-Edille, II, 350; en-Nesefî, El-Îtimâd, 167.  
227 ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 10, 568. 
228 el-Cevherî, es-Sıhâh,1176; İbn Manzûr, Lisânu'l-Lisân, II, 656, 657; ez-Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, 657; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, 1661. 
229en-Nûr, 24/35. 
230 el- Cüveynî, el-İrşâd, 148. 
231 er-Râzî, Esâsu't-Takdîs, 79, 80. 
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oluşu diye te'vil ederken 232  Ebkâru'l-Efkâr'da bu te'vil ile birlikte semâvât ve yerin nurlarını yaratarak onları 
aydınlatan (münevvir) olmasını da eklemektedir.233 

Ebu'l-Muîn en-Nesefî ise, Tabsıra'da nûru semâvât ve yerin nurlarını yaratarak onları aydınlatan (münevvir) şeklinde 
yorumlamaktadır. 234  en-Nesefî, Bahru'l-Kelâm'da ise Abdullah b. Abbas'ın nûr'a; semâvât ve yeri nurlandıran 
(münevviru's-semâvâti vel-ardi) şeklinde mana verdiğini nakleder. en-Nesefî ayrıca nur kelimesi hakkında Allah'ın, 
semâvât ve yer ehlini hidayete erdirici oluşu denildiğini de ifade eder.235  Zemahşerî'ye göre ise nûr'dan maksat 
Allah'ın nurun gerçek sahibi olmasıdır. Bu ifade Allah'ın son derece zahir ve açık olduğunu göstermek için 
teşbihtir.236    

Cüveynî, Fahreddîn er-Râzî, Seyfuddîn el-Âmidî ve Ebu'l-Muîn en-Nesefî’nin, nûr kelimesini Allah'ın, yarattığı nûr 
vasıtasıyla gökleri ve yerleri aydınlatıcı oluşu, bu ikisi ahalisini hidayete erdirici, onlara dinleri ile ilgili meseleleri 

ve delilleri açıklayıcı olması şeklinde yorumladıkları anlaşılmaktadır. 

5. SONUÇ 

Bu makalede Ehl-i Sünnet’in iki önemli kolu olan Eş’ari ve Matûridî mezheplerinin haberi sıfatlarla ilgili görüşleri 
ve yorumları ele alındı. Kelâm ilminin, ilk oluşum döneminde meydana gelen mezkûr ihtilaflar içerisinde ise en 
hararetli tartışmaların merkezinde müteşâbih nasların anlaşılması meselesi de bulunmaktaydı. Bunlar içerisinde de 
doğrudan Allah'ın zâtını ilgilendiren haberî sıfatlar dikkat çekiyor, tartışmalara konu oluyordu. Kelâm mezheplerinin 

tamamı, Kur'an-ı Kerim'in, doğrudan Allah'ın zatından bahseden istivâ, yed, vech, sâk, mecî, ityân, kurb ve maiyyet 

gibi müteşâbih âyetlerini doğru bir şekilde anlama gayreti taşıyorlardı. Bu anlama çabası sürdürülürken mezkûr 
ekollerin tamamının ana hareket noktası tevhid akidesini her türlü şirk unsurundan uzak bir şekilde tenzîhî bir metotla 

anlamaktı. 
İlk dönem ulema, haberî sıfatların tevil edilmesini hoş karşılamamıştır. Selef ulemaya göre haberî sıfatlar hakkında 
yorum yapılmamalı ve keyfiyeti meçhul şekilde anlanmalıydı. Bu sıfatların ifade ettiği insanî ve cismânî özelliklerin 
Allah için düşünülmesinin imkânsızlığı açıktır. Çünkü Hz. Peygamber (s)’den tevarüs edilen ilmî miras, bu gibi 
sıfatlar vesilesiyle Allah’a herhangi bir insanî özellik atfetmemeyi kesin olarak bildirmekteydi. Fakat bir süre sonra 

ilmî olarak yetersiz olan ve İslâm dışı inançların tesirinde kalan bir takım kimseler, ayet ve hadislerde geçen haberî 
sıfatları teşbih ve tecsime yönelik olarak yorumlamaya başlamışlardı. Bu sebeple bu tarz sıfatların, İslâmî bakışla 

sahih bir şekilde tevil edilmeleri ihtiyacı hasıl olmuştu. Böylece Ehl-i Sünnet’in halefi ve devamı olan Eşarî ve 
Mâtürîdî âlimler, haberî sıfatları Kuran, sünnet ve aklî ilkelere uygun olarak tevil etmişlerdir. Ehl-i Sünnet ulemanın 
atmış olduğu bu adımla yanlış yorumların da önüne geçilmiştir.  
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Çanakkale Troya Müzesi Sürdürülebilir Peyzaj 
Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi 

Evaluation of Çanakkale Troy Museum in terms of Sustainable Landscape Design  

Kardelen Atik    Okan Yılmaz  

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye 

Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çanakkale, Türkiye 

ÖZET 

Müzeler, kentin tarihini ele alan geçmiş ile geleceği buluşturan önemli noktalar olmasının yanı sıra aynı zamanda sosyal, 
kültürel ve ekonomik açıdan da örnek alanlardır. Farklı kültür, etnik ve sosyal yapıların bir araya geldiği müzeler aynı 
zamanda sürdürülebilir etkinlik alanları olarak görülmektedir. Tarihin ve geçmiş toplumların yansıması olan bu alanlar, 
kentsel peyzajın da önemli parçalarıdır. Tarihin korunması, kültürel sürekliliğin sağlanması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması peyzaj tasarımının sürdürülebilirlik ilkesi ile ön plana çıkmaktadır. Tarihi dokunun korunduğu ve 
devamlılığının sağlandığı müzelerin ekolojik yaklaşımlar doğrultusunda peyzaj tasarım ilkeleri göz önünde 
bulundurularak tasarlanması önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Çalışma birçok tarihe ev sahipliği yapmış Çanakkale 
Troya Müzesi’nin peyzaj tasarım ilkeleri yaklaşımıyla değerlendirilmesi ekolojik ve sürdürülebilirlik açısından son derece 
önemlidir. Yapılan literatür araştırmaları ve incelemelerinde müzelerin peyzaj tasarım ilkeleri açısından irdelenmesi 
yetersiz açık yeşil alan sorununun çözümünde olumlu etki yarattığı görüldüğünden çalışma alanı bu kapsama yönelik 
seçilmiştir. Çalışma alanı olan Çanakkale Troya Müzesi Çanakkale kent tarihine ve birçok farklı kültüre ev sahipliği 
yapması ve rekreatif faaliyetlere olanak sağlaması yönünden kullanıcıya birçok alternatif sunmaktadır. Araştırmanın 
yöntemini yerinde gözlem, inceleme, analiz ve değerlendirme aşamaları oluşturmaktadır. Bununla birlikte Çanakkale 
Troya Müzesi’ne ait veriler gerekli kurumlardan temin edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda çalışma alanına ait 
peyzaj tasarımının eksiklikleri incelenmiştir. Sonuç olarak alana ait peyzaj tasarımının geliştirilmesi amaçlanan çalışmada 
sürdürülebilirliğe ve ekolojik dengeye katkı sağlayacak nitelik kazandırılması açısından gerekli noktalara değinilmiştir. 
Çalışma kapsamında ekolojik denge açısından devamlılığın sağlanmasına yönelik öneriler getirilmiştir. Ayrıca çalışma 
çevreye verilen zararı kullanıcı ve çevre açısından irdeleyerek çevre sorunlarını azaltmaya ve alanın ziyaretçi sayısını 
arttırmaya yardımcı olacak öneriler getirmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Peyzaj Tasarımı, Müze, Ekolojik Denge, Sürdürülebilirlik 

ABSTRACT 

In addition to being important points that deal with the history of the city, bringing together the past and the future, 

museums are also exemplary areas in terms of social, cultural, and economic aspects.Museums, where different cultures, 

ethnic and social structures come together, are also seen as sustainable activity areas.These areas, which are the reflection 
of history and past societies, are also important parts of the urban landscape.The preservation of history, ensuring cultural 

continuity, and transferring it to future generations come to thefore with the sustainability principle of Landscape 

design.The importance of designing museums, where the historical texture is preserved and continuity is ensured, in line 
with ecological approaches, taking into account the principles of Landscape design, increases day by day. Evaluation of 

Çanakkale Troy Museum, which has hosted many histories, with the approach of Landscape design principles is extremely 

important in terms of ecological and sustainability. The study area has been chosen for this scope, as it has been seen in 
the literatüre research and reviews that the examination of museums in terms of Landscape design principles has a positive 

effect on the solution of the insufficient open green space problem. Çanakkale Troy Museum, which is the study area, 

offers many alternatives to the user in terms of hosting Çanakkale city history and many different cultures and enabling 
recreational activities. The method of there search consists of on-site observation, examination, analysis, and evaluation 

stages. In addition, the data of the Çanakkale Troy Museum were obtained from the necessary institutions. In line with the 

data obtained, the deficiencies of the Landscape design of the study area were examined. As a result, in the study aiming 
to develop the Landscape design of the area, the necessary points have been mentioned in terms of gaining a qualification 

that will contribute to sustainability and ecological balance. Within the scope of the study, suggestions were made to ensure 
continuity in terms of ecological balance. In addition, the study examines the damage to the environment in terms of users 

and the environment and offers suggestions that will help reduce environmental problems and increase the number of 

visitors to the area. 

Keywords: Landscape Design, Museum, Ecological Balance, Sustainable 

1. GİRİŞ 

Tarihi çevreler, geçmiş ile gelecek arasında ilişki kuran kültür unsurlarıdır. Tarih ve kültür, bir topluluğa kimlik 
kazandıran, halkların gelenek ve göreneklerini yansıtmada en etkili yoldur. Kültür belirli bir zamanı kapsamamakla 
birlikte sürekli olarak var olan bir olgudur.  Tarihin ve toplumsal sürecin gelişmesi, kültürel ögelerin gelecek nesillere 
aktarılması, korunması ve sürdürülebilir şekilde devamlılığının sağlanması bakımından önemlidir (Diker,2019; Çelik 
ve Yazgan,2009). 

Tarihi, kentsel, kırsal ve arkeolojik sit alanları kuşaklar arasındaki kültürel kimliği güçlendirmektedir. Bu sebeple 
tarihi dokuya sahip kent ve kentsel alanların çağdaş toplumla bütünleşmesi ve geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır 
(Aslan ve ark.,2020). 

Bu doğrultuda müzeler, kentlerin yerel kimliklerinin oluşturulması ve somut kültürel mirasın toplumlarla 
bütünleşmesi açısından önemli tarihi alanlar olarak kabul edilmektedir. Kullanıcıya yaşayarak ve görerek öğrenme 
kazandıran alanlar olan müzeler aynı zamanda birçok farklı kültürü bir araya getiren ve bulunduğu çevreye sosyo-

ekonomik katkı sağlayan alanlardır (Tuna ve Erdoğan,2013). Müzeler, farklı toplumların buluşması açısından en 
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çarpıcı mekanlar olarak kabul edilir. Bununla birlikte her kesimden insanın bir araya gelebildiği ender 
mekanlardandır. (Uysal,2013).  

Müzelerin içeriğinin büyük bir bölümünü oluşturan ve kimliğini yansıtan arkeolojik sit alanları koruma altına 
alınması gereken ve alınan alanlardandır. Ayrıca arkeolojik kazı alanları sırasında çıkan değerli buluntuların 
taşınabilir olanları müzelerde hem sergilenip hem de çevresel etkenlerden dolayı koruma altına alınmaktadır. 
(Özturan ve ark.,2020). Yüzyıllardır saklanan eserler bilgi, fikir ve mirasların bir koleksiyonudur. Bu sebeple müzeler 
yerli ve yabancı kullanıcıların, tarihlerinin ve kültürlerinin farkına varmalarını sağlayabilmektedir (Alshishani,2018). 

Müzeler içeriklerine ve kuruluş amaçlarına göre sınıflandırılabilir. Bu doğrultuda müzeler beş başlık altında 
toplanmıştır. Müzelerin türleri ve başlıkları şu şekildedir; 
✓ Koleksiyonlarına göre; Genel Müzeler, Arkeoloji Müzeleri, Sanat Müzeleri, Tarih Müzeleri, Etnografya Müzeleri, 

Doğa Tarihi Müzeleri, Jeoloji Müzeleri, Bilim Müzeleri, Askeri Müzeler, Endüstri Müzeleri vb. 
✓ Bağlı olduğu idari birime göre; Devlet Müzeleri, Yerel Yönetim Müzeleri, Üniversite Müzeleri, Askeri Müzeler, 

Bağımsız veya Özel Müzeler, Ticari Kuruluş Müzeleri. 

✓ Hizmet ettikleri bölgeye göre; Ulusal Müzeler, Bölgesel Müzeler, Yerel Müzeler. 

✓ Hitap ettikleri kitleye göre; Eğitici Müzeler, Uzmanlaşmış Müzeler, Genel Toplum Müzeleri. Koleksiyonlarını 
sergileme yöntemlerine göre; Geleneksel Müzeler, Açık Hava Müzeleri, Anıt Müzeler, Özel Müzeler. 

Günümüzde her yaş grubundaki ziyaretçiye açık olması, kültürel ve sosyal mekanlar olması, mirasın korunması ve 
tanıtımının yapılması açısından öneme sahip kurumlar olan müzelerin gerekliliğini ve sürdürülebilir şekilde 
korunmasını sağlamak, doğru şekilde tasarımını yapmak gibi etkenler katılımı arttırabilmektedir (Çelik,2020). 

Tarihin ve geçmiş toplumların yansıması olan bu alanlar, eğitim-öğretim, rekreasyon ve kentsel peyzajın da önemli 
parçalarıdır. (Korkmaz ve ark.,2019). Tarihin korunması, kültürel sürekliliğin sağlanması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması peyzaj tasarımının sürdürülebilirlik ve ekolojik yaklaşım ilkesi ile ön plana çıkmaktadır. Tarihi dokunun 
korunduğu ve devamlılığının sağlandığı müzelerin ekolojik yaklaşımlar doğrultusunda peyzaj tasarım ilkeleri göz 
önünde bulundurularak tasarlanması önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. 

Müzelerin oluşumunda kentin tarihi, konumu ve kurulduğu dönem etkili olabilir. Müzenin yansıttığı tarihi bilgiler 
ve ziyaretçileriyle olan ilişkisi müzelerin sürdürülebilir kullanımını da kapsamaktadır (Uysal,2013). 
Müzelerin kullanım alanları ve fonksiyonları oldukça önemlidir. Bu alanların diğer özelliklerinden biri de eğitici 
dersler vererek geçmişe yönelik farkındalığı oluşturmasıdır. Ancak bu fonksiyonlar ve oluşumlar, kullanıcıların 
müzelere ilgi göstermesinde ve ziyaret etmesinde yeterli değildir veya bu alanların kültürel, sanatsal, tarihi vb. 
amacıyla bir kez ziyaret edilmelerine sebep olabilirler. (Demir ve ark.,2016; Düzenli ve ark.2017) Oysa, peyzaj 
alanları da kimlik ve bütünlük açısından müzelerin önemli unsurlardandır. Müzelerin çevrelerinde de birçok çevrede 
olduğu gibi araziyi, yapının konumunu, konfor özelliklerini, biçimini, kullanıcıyı yönlendiren ve katılımı teşvik eden 
alanlar oluşturulmalıdır. Bu ortamlar fiziksel ve sosyal olabildiği gibi kullanıcıya açıklık hissi vererek açık mekân 
gereksinimini karşılayabilmektedir. Bu nedenle müzeler, çevresindeki alan ve peyzaj tasarım ilkeleri göz önünde 
bulundurularak tasarlanmalıdır. (Düzenli ve ark.2017) 
Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kent kavramının gündeme gelmesi beraberinde birçok alanda da ekolojik 
yaklaşımlarla tasarım sürecini öne sürmüştür. Bu sebeple peyzaj tasarımlarında ekolojik yaklaşımlar ön plana 
çıkmaya başlamış ve önem kazanmıştır (Korkut ve ark.,2017). 
Müzeler, sosyal ve kültürel alanların yanında ekonomik açıdan da örnek alanlardır. Ekolojik yaklaşıma sahip 
müzelerin turizm faaliyetlerinde kullanılması ve kent ekonomisine katkı sağlaması sürdürülebilir kent kültür turizmi 
olarak görülmektedir. Sürdürülebilirlik çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Fakat bu alanların ortak özellikleri 
toplumun geleceğine odaklanması ve kullanıldığı alan içerisindeki doğal kaynakların korunmasını amaçlamasıdır 
(Açıcı ve ark.,2017). 
Tarihi kent çevresinin sadece kimliğinin korunması değil, çağdaş yaşam koşullarıyla daha nitelikli hale gelmesi, tarihi 
yansıtan yapıların bu doğrultuda değerlendirilerek kentsel ve kırsal peyzaj tasarımının ekolojik yaklaşımlarıyla 
buluşması gerekmektedir (Çelik ve Yazgan,2019). Kentte olduğu gibi kırsal alanlarda da gün geçtikçe artan nüfus ve 
yapılaşma, doğal çevrenin yapısının bozularak yapay çevreye dönüşmesine sebep olmaktadır. İnsan doğası gereği 
ihtiyaç duyduğu doğal kaynakların bu sebeplerle tükenmeye başlaması günümüzde ciddi sorunlara yol açmaktadır. 
Yetersiz doğal çevre, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem açısından da ciddi bir durum haline gelmiştir. Ekosistemin ve 
insan doğasının gereksinimlerinden olan açık yeşil alanların azalması sürdürülebilirlik kavramının gerekliliğini 
ortaya koymaktadır (Etli,2002). 
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Açık yeşil alanlar belirli bir alanı kapsamasına rağmen kent-doğa ilişkisini kurmada, yeniden geliştirmede ve 
sürdürmede son derece etkilidir. 

Bu kapsamda hem kültürel turizm hem de açık yeşil alanların kullanılmasında müzeler etkin kullanıma sahip alanlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte müzeler de gelişmeye başlamıştır. Daha ekolojik, 
sürdürülebilir ve koruma-kullanma dengesine sahip yapılar olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Uysal,2013). 

Bu kapsamda müzeler için yeni gelişmeler ile ekomüzeler ortaya çıkmıştır. 1968 yılında ilk kez Fransa’da görülen 
“ekomüze” terimi çok sayıda tarihi milli parka ve arkeolojik sit alanına sahip olan Türkiye için önemli bir anlayıştır 
(Belen,2015). 

 
Şekil 1. Alsace Ekomüzesi, Fransa/1984  
Kaynak. Şen ve ark.,2020 

Yeşil bina sistemleri, yeşil altyapı ve yollar gibi sistemlerin geliştirilmeye başlandığı bu dönemde yapı içerisine 
entegre edilebilen bu sistemler ekomüzeler gibi tarihi dokuyu yansıtan müzelerin sürdürülebilir koruma anlayışına 
katkı sağlar niteliktedir (Korkut ve ark.,2017).  

  
Şekil 2. Türkiye’nin ilk LEED sertifikalı müzesi Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Böcek Müzesi  
Kaynak. Url-5 

Çanakkale, tarihi çağların başladığı zamana kadar birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. 

Çanakkale’nin Tevfikiye yakın çevresinde bulunan Troya Antik Kenti 55 bin yıllık tarihe sahip, geçmişte Avrupa ve 
Asya arasında önemli ticaret yerleşimi olarak yer alan kentlerdendir. Troya Antik kenti bronz çağının önemli yerleşim 
yerlerinden biri olsa da esas olarak Batı uygarlığının ilk yazılı klasiklerinden olan Homeros’un İlyada ve Odysseia 
eserlerine konu edinmiş Akhaların Troya kuşatması ve savaşını destansı olarak anlatması ile günümüze kadar 
uzanmıştır. (Sönmez,2020) Milattan önce 8. Yüzyılda Homeros’a ait ünlü İlyada ve Odeysseia destanını konu alan 
savaş, ticaret ve zenginlik kenti olarak bilinmektedir. Troya kenti bulgulara göre 10 katmandan oluşmaktadır. 
(Korkmaz ve ark.,2019 ve Çelik,2021). Troya ören yeri aynı zamanda tarih öncesi dönem kazılarının yapıldığı ilk 
yerlerden biri olma özelliği taşımaktadır. (Url-3) 
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Şekil 3. Troya Antik Kent Katmanları  
Kaynak. Url-4 

Troya, 1998 yılında UNESCO Dünya Miras listesine giren ve Anadolu’nun arkeolojik buluntular açısından en zengin 
kenti olmuştur (Çelik,2021). Dünyanın evrensel açıdan en bilinen antik kentlerinden olması Troya Antik Kentini 
kültür coğrafyalarından biri yapmaktadır (Salcan ve Tokay,2017). 

Alman tüccar Heinrich SCHLIEMANN tarafından 1870 yılında kazılarına başlanan Troya Antik Kentinin son 

araştırmaların ışığında 10 katmandan oluştuğu ortaya konulmuştur. İlk yerleşim katmanının Tunç Çağı’na denk 
geldiği kaynaklarda görülmektedir (Atalay,2009). 

Troya Antik Kenti ve çevresi tarihsel açıdan olduğu kadar biyolojik çeşitliliği nedeniyle ekolojik önem arz etmektedir 
(Günay,2017). Fakat koruma altına alınmasından günümüze kadar olan sürede Antik Kentin kontrolsüz olarak 
gelişmesi çevresel etkilere sebep olmuştur. Özellikle yoğun tarım alanı ve insan faaliyetleri baskısı altında kalarak 
nesli tükenmekte olan canlıların yaşam alanlarının zarar görmektedir. Biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal 
çevrenin sürdürülebilir rekreasyon faaliyetleriyle birlikte peyzaj tasarım ilkelerinin ekolojik yaklaşımı doğrultusunda 
Troya Antik Kentinin geliştirilmesi önem arz etmektedir (Kabaş,2007). 
Çalışma kapsamına konu olan Troya Müzesi uzun yıllar yapılan kazı çalışmaları sonucunda ziyaretçilerin tarih ve 
kültürlerini tanımanın dışında rekreasyonel faaliyetlerini de gerçekleştirebildiği bir alan olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  
Troya Müzesi, Troas dönemine ait arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen eserlerin sergilenmesi, korunması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlaması bakımından arkeoloji müzeleri sınıfına girmektedir (Kuyrukçu,2021). Müze, 

Çanakkale ilinin Tevfikiye köyü çevresinde yer alan Troya Antik Kenti’nin girişinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından inşa edilmiştir. (Url-2; Kuyrukçu,2021). Bakanlık 10 hektarlık alan üzerinde yer alacak müze için 2011 
yılında “Troya Müzesi Ulusal Mimari Yarışması” açmıştır. Bu yarışma sonucunda kullanıcılara algılarının ötesinde 
ve destansı bir dünya olan Troas kenti ile iletişim kurmayı amaçlayan tasarımıyla ‘Yalın Mimarlık’ yarışmayı 
kazanmıştır. Tasarım konsepti ziyaretçilerin bazı noktalarda fiziksel bağlamdan tamamen kopmalarını ve kademeli 
eşiklerle bu alanı keşfetmelerini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. (Url-1) 

Troya Müzesi zemin, birinci, ikinci, üçüncü kattan oluşurken çatı ise teras olarak tasarlanmıştır.  Her kat arasında 
kesintisiz şekilde devamlılık sağlayan rampa ve asansörler vardır. Müze, aynı zamanda koruma ve retorasyon 
laboratuarları, geçici ve sürekli sergi alanları, depo alanları, aktivite alanları ve satış ofisi gibi birçok mekânı 
barındırmaktadır. Alandaki yardımcı mekan olarak adlandırılan mekanlar ise zemin katlardadır.  
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Şekil 4. Troya Müzesi Proje Tasarımı  
Kaynak. Url-5 

Bu alanların üst kısımları dışarıdan görünmemesi adına peyzaj tasarımı ile kapatılmıştır.  
Bununla birlikte alanın peyzaj tasarımı çevredeki tarım arazilerine benzer dokuyla devam ettirilmiştir 
(Kuyrukçu,2021). 

 
Şekil 5. Troya Müzesi Peyzaj Tasarımı ile Yerleşim Dokusu  
Kaynak. Url-1 

İnşasının yapımına 2013 yılında başlanmış 2018 yılının Ekim ayında ziyarete açılmıştır (Url-2). Troya müzesinin 
yüksekliği Troya Antik Kent kazılarından önceki yüksekliğine eşit olacak biçimde tasarlanmıştır. Her biri kültürel 
değere sahip bir hazine özelliği taşıyan eserler; görsel panolar ve metinlerle kullanıcıya aktarılmaktadır. Troya 
müzesinin çevresinde peyzaj tasarımıyla birlikte sütunlar, taş eseler, lahitler ve steller sergilenmektedir. (Url-3; 

Korkmaz ve ark.,2017). Müzenin tasarımında Troya’nın tüm detayları ile tanıtılması sağlanmaya çalışılmıştır 
(Çelik,2020). Troas bölgesinde tarihe iz bırakan Homeros’un İlyada ve Oddesia destanı ile bütünleşmiş Troya Kenti 
ve kültürlerinin arkeolojik tarihi yapılan kazılarda çıkarılan eserlerle anlatılmaktadır. Müze içerisinde ziyaretçilerin 
gezmesi için 7 başlığa bölünmüş bir hikaye oluşturulmuştur. Bunlar; Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya’nın Tunç Çağı, 
İlyada ve Odessia Destanı ile Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, 
Arkeoloji Tarihçesi, Troya’nın İzleri. (Url-3). 2018 yılı Çanakkale’de müzenin açılmasıyla “Troya Yılı” olarak ilan 

edilmiştir. Bu durum beraberinde Çanakkale kentinin kültür turizmini genişleterek antik kent için gelen turistlerin 
alan içerisinde daha uzun süre vakit geçirmelerini sağlamıştır (Korkmaz ve ark.,2017 ve Kuyrukçu,2021). Ayrıca 
Troya yılı müzenin dünyada en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden biri haline gelmesine yardımcı olurken 
Korfman’ın Troya Milli Parkı’nın Dünya miras listesine girmesindeki katkısı oldukça önemlidir. (Korkmaz ve 
ark.,2017veUrl-3) 

Gözle algılamanın dışında farklı algılama teknikleri de mimaride mekan algısını içermektedir. Troya Müzesi’de bu 
algısal mekanı yaratmaya yönelik tasarlanmıştır. Bunun sonucunda Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020 yılında Avrupa 
Müze Formu tarafından Troya Müzesine layık görülmüştür (Çelik,2020). Ayrıca Müze Time dergisinin “Dünya’da 
Görülmesi Gereken 100 Yer” listesine girmiş, “Attraction Star Awards” yarışmasında da 80 müze içerisinden “En 
Başarılı Müze” ödülünü almıştır (Çelik,2020). 
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Bu araştırma kapsamı göz önünde bulundurulduğunda çalışma alanı olarak Türkiye’nin kültür ve tarih bakımından 
en önemli şehirlerinden biri olan Çanakkale kentinde yer alan Troya Müzesi seçilmiştir. Çanakkale Troya Müzesi’nin 
peyzaj tasarım ilkeleri yaklaşımıyla değerlendirilmesi ekolojik ve sürdürülebilirlik açısından son derece önemlidir. 
Yapılan literatür araştırmaları ve incelemelerinde müzelerin peyzaj tasarım ilkeleri açısından irdelenmesi yetersiz 
açık yeşil alan sorununun çözümünde olumlu etki yarattığı görüldüğünden çalışma alanı bu kapsama yönelik ele 
alınmıştır.  Ayrıca birçok meslek disiplinine hitap eden Troya Müzesine dair yüksek lisans ve doktora tezleri, dergiler 
ve konuyla ilgili internet sitelerinden yapılan araştırmalardan yararlanılmıştır. Çalışma alanın yeterliliği, 
erişilebilirliği ve kullanım kapasitesi gözlemler ve çeşitli araştırmalar yapılarak irdelenmiştir. Elde edilen veriler ve 
uygulanan yöntem ile Çanakkale Troya Müzesi ve çevresi incelenmiştir. Sonuç olarak elde edilen bulgular 
doğrultusunda müzenin peyzaj tasarımının iyileştirilebilirliğine ve geliştirilebilirliğine yönelik önerilerde 
bulunulmuştur. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma alanını; Çanakkale Merkez ilçesine 30 kilometre uzaklığında bulunan Tevfikiye Köyü’ne 5 km uzaklıkta 
tarım arazilerinin yanındaki alan üzerinde bulunmaktadır. (Şekil.6) Bu alana inşa edilmiş Troya Müzesi yaklaşık 
90.000 m² büyüklüğe sahip olan parsel içinde 12.765 m² kapalı alan ile 37.250 m² açık peyzaj alanlarından 
oluşmaktadır. Alana ait elde edilecek veriler için gerekli internet sitelerinden, kurum ve kuruluşlardan 
yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında alandan çekilmiş fotoğraflar, alana ait proje çizimleri, çeşitli belgeler ve 
kaynaklar kullanılmıştır. Bu kapsamda çalışmaya ait detaylı bilgiler proje tasarımının ait olduğu Yalın Mimarlık 
resmi sitesi üzerinden elde edilmiştir. Alana ait proje çizimleri çeşitli internet sitelerinden, alanın görselleri ise 
gözlemler kapsamında araştırmacı tarafından elde edilmiştir. 

 

 
Şekil 6. Çalışma Alanı Konum Haritası 

Araştırmanın yöntemi; yerinde gözlem, inceleme, analiz ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu kapsam 
ile ilgili veriler gözlem ve inceleme aşamalarını takiben erişilebilirlik, kapasite ve yeterlilik analizleri ortaya 
konularak irdelenmiş, değerlendirmelerde bulunularak araştırmanın yöntemi ortaya konmuştur. Yapılan araştırmadan 
elde edilen veriler doğrultusunda çalışma alanına ait peyzaj tasarımının ve ilkelerinin eksiklikleri incelenmiştir. 
Araştırma alanı üzerinde gözlem ve incelemeler yapılmıştır. Bu amaçla alandan fotoğraflar çekilerek, fotoğraflar 
üzerinden görsel analiz yöntemi kullanılarak alanın erişilebilirliği, kapasitesi ve yeterliliği üzerine analizler 
yapılmıştır. Bu incelemeler ve analizler sonucunda araştırma alanına ait değerlendirmeler ortaya konmuştur. 
Peyzaj tasarımı alanın gereksinimleri göz önüne alınarak ortaya konulmaktadır. Peyzaj tasarımlarının temel hedefi; 
sürdürülebilirlikle birlikte tasarım ilkeleri ele alınarak çalışma alanına ilişkin yapılabilecek en iyi mekansal oluşumun 
ortaya konulmasıdır. Bu nokta da tasarımcının kültürü, birikimi ve estetik algısı gibi nitelikler peyzaj tasarımına 
sonsuz çözüm ve öneriler getirebilmektedir (Korkut ve ark.,2017). 

Alan için peyzaj tasarımında ekolojik yaklaşımlara ilişkin temel ilkeler tablo’da gösterilmektedir. 
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Tablo 1. Peyzaj tasarımında ekolojik yaklaşımlara ilişkin temel ilkeler 
1 Mevcut peyzaj karakterinin korunması 
2 Mikroklimatik verilere ve ekolojik koşullara uygun tasarım, 
3 Tasarımın yapımında özgün ve yerel kaynakların kullanılması  
4 Kurakçıl peyzaj düzenlemesi ve suyun etkin peyzaj tasarımı  
5 Enerjinin etkin şekilde kullanılması 
6 Sürdürülebilir araziler 
7 Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması, 
8 Yeşil çatı ve yeşil bina sistemlerinin kullanılması 
9 Alternatif açık ve yeşil alanların oluşturulması 

Kaynak. Korkut ve ark.,2017 

olarak sıralanabilir.  

3. BULGULAR 

Troya Müzesi’nin inşa edilmesine, Troya’nın tarihi, kültürel ve arkeolojik değerinin yeterince ön plana 
çıkarılamadığı düşüncesi öncülük etmiştir. Yerli ve yabancı turist sayısını arttırarak ziyaretçilerin alanda daha uzun 
süre vakit geçirmeleri gereklidir. Ayrıca Çanakkale kentinin ve çevresinin hem sosyal hem de ekonomik anlamda 

değerinin artmasında olumlu etki yaratacağı bir yapıya ihtiyaç vardır. Bu noktada Troya müzesi kentin 
gereksinimlerini karşılayacak bir merkez olarak öne sürülmüştür. (Kuyrukçu,2021) 

Troya müzesi kapsamında yapılan çalışma ile müzeye ait peyzaj tasarımı irdelenmiştir. Giderek tükenmekte olan 
doğal kaynaklarımızın korunması ve ekolojik bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekliliği yalnızca çevre 
için değil çevre ile doğrudan ilişkisi olan yapılar içinde geçerlidir. Çalışma Çanakkale kentinde sürdürülebilir çevre 
anlayışını geliştirmeyi amaçlamıştır. Ayrıca çalışma Çanakkale halkının bilinçlenmesine ve kentin çevre dokusuna 
katkı sağlamaya yardımcı olacaktır.  Bu düşünce doğrultusunda elde edilen veriler görseller ile desteklenmektedir. 

 
Şekil 7. Troya Müzesi Yapı ve Peyzaj Tasarımı 
Kaynak. Url-5 

Şekilde görüldüğü gibi Troya Müze binası Troya kentlerinin katmanlarından esinlenilerek tasarlanırken peyzaj 
tasarımı ise çevresindeki tarım arazilerinin modelinden yararlanarak oluşturulmuştur. Böylesine tarihi değere sahip 
alanların peyzaj tasarımının, peyzaj tasarım ilkeleri doğrultusunda ekolojik olarak tasarlanması gereklidir. Troya 
Müzesi peyzaj tasarımı bu açıdan tarım arazilerine en yakın şekilde oluşturulmaya çalışılmıştır. Fakat tarım arazileri 
toprağın sürülmesi, nadasa bırakılması ve ilaçlanması gibi insan etkisine maruz kalan alanlardandır. Bu doğrultuda 
ekosisteme de zararlı etkileri bulunmaktadır. Alanın tasarımında kullanılan bitkilerde bütünlüğü sağlamak adına bu 
şekilde tasarlansa da kullanılan bitkilerin ekolojik denge açısından olumlu sonuçlar doğuracak ve sürdürülebilirliği 
sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında alanın bitkisel dokusu Şekil.7’de 
belirtilmiştir. 
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Şekil 8. Troya Müzesi peyzaj tasarımı bitkileri 

Alanda kullanılan bitkiler şekilde görüldüğü gibi daha çok doğal bitki örtüsünün devamı niteliğinde olan çalı 
gruplarından seçilmiştir. Fakat bu tasarım her ne kadar doğala yakın olsa da öncelikli olarak ekolojik yaklaşımlar 
açısından değerlendirilerek bitki seçimi yapılmalıdır. Su kaynaklarının gün geçtikçe tükenmesi ve kaynakların 
korunarak geleceğe aktarılmasını sağlamak açısından bitkilerin seçiminde su tüketimini en aza indirgeyecek bitkiler 
seçilmelidir. Ayrıca alanın peyzaj tasarımı üzerinde çok durulmamış olduğu bitkilerin dağınık şekilde 
yerleştirilmesinden görülmektedir.  

    
Şekil 9. Troya Müzesi çevresi sert zemin peyzaj tasarımı 

Troya müzesi her dokusuyla geçmişe bir yolculuk niteliğinde planlanarak tasarımı yapılmıştır. Bu noktada şekilde 
görülen alanlarda zemin olarak yapay ve tek düze taşlar yerine doğal taşlar kullanılarak Troya kentine benzerlik 
yakalanmaya çalışılmıştır. Doğal taş dokusunun alanın anlamını güçlendirdiği görülmektedir. Troya müzesinin bu 
alanlarında da müze içerisinde olduğu gibi lahitlere, sütunlara ve taş eserlere yer verilmiştir. Fakat bu alanlar 
rekreasyonel olarak tek kullanıma yönelik olarak işlevlendirilmiştir. Müze içerisinin eserleri sergileme ve 
rekreasyonel faaliyetleri gerçekleştirmedeki potansiyeli ne kadar yüksek olsa da müze çevresinin de aynı potansiyele 
sahip olduğu şekillerde görülmektedir. 

Bunların üzerine gerekli incelemeler, gözlemler ve elde edilen veriler doğrultusunda Çanakkale Troya Müzesi’nin 
peyzaj tasarımı, peyzaj tasarım ilkelerinin ekolojik yaklaşımı göz önünde bulunarak sonuçlar değerlendirilmiştir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Peyzaj tasarım ilkeleri alanların konumu, bulunduğu çevresel etkiler ve diğer faktörlere göre farklılık gösterirken 
alanın sürdürülebilirliği, koruma-kullanma dengesi ve ekosisteme katkısı dikkate alınarak uygulanmalıdır. Bu 
noktada alanın doğru bir şekilde analizinin yapılması çok önemlidir. Bu sebeple Çanakkale Troya Müzesi yöntem 
kapsamında değerlendirilmiş alanı geliştirmeye yönelik sonuç ve öneriler getirilmiştir. Sonuç olarak müzenin peyzaj 
tasarımının kullanılan bitkilerin su istekleri göz önünde bulundurulduğunda ekolojik denge açısından yetersiz olduğu 
görülmektedir. Tarihin sürdürülmesi ve korunmasının yanı sıra Troya Müzesi aynı zamanda çevresi ile doğal 
ekosisteme de katkı sağlamalıdır. Sürdürülebilir ve koruma-kullanma dengesi peyzaj tasarım ilkelerinden önde gelen 
kriterlerindendir. Bu doğrultuda alana ait peyzaj tasarımının çok ciddi şekilde planlanarak tasarımı yapılmalıdır. 
Çünkü peyzaj tasarım ilkelerinin ekolojik yaklaşımları göz önünde bulundurularak tasarlanacak müze ve çevresi kent 
içerisindeki biyolojik çeşitliliğin ekosisteme kazandırılmasını da sağlayacaktır. Alan mevsimsel açıdan bakıldığında 
yazları kurak kışları ise gerekli yağış miktarına sahiptir. Bu durum düşünüldüğünde alan içerisinde uygun olarak 
konumlandırılacak yağmur suyu depolama sistemleri alanın daha verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. 
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Ayrıca çevrede birçok tarım arazinin olduğu düşünülürse bu uygulama civardaki halkı da bilinçlendirerek tarımsal 
arazilerde doğru su kullanımı ile ekosisteme katkı sağlayacaktır.  

Bunun dışında Troya Müzesi çevresini sadece bitkisel ve yapısal peyzaj tasarımı ile değerlendirerek ekosisteme ve 
sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını düşünmek yetersizdir. Halkın bilinçlenmesi ile yeni yapıların çevreye olumlu 
etki sağlayabilecek yapılara dönüşmesi de son derece önemlidir. Bu konuda sadece çevresel tasarımlar değil yapı ve 
yapı içerisindeki tasarımlar da dikkat çekmektedir. Bilinçlenme ile gün geçtikçe farkındalığın artması geri 
dönüştürülebilir malzeme kullanımı, enerji verimli uygulamalar yapılması ve kaynakların korunması düşüncesini 
arttırmaktadır. Bu düşünce kapsamında birçok sertifikasyon sistemi geliştirilmiştir. Ülkemizde de oldukça yaygın 
olarak kullanılan sertifika sistemleri bu denli tarihi öneme sahip ve potansiyeli yüksek yapılarda kullanılmalıdır. 
Müzenin alacağı sertifika ekosisteme katkı sağlayacak ve sürdürülebilir çevre anlayışını benimseyerek daha ön plana 
çıkmasına yardımcı olacaktır. Sertifika sistemlerinde ekolojik yaklaşımlar açısından çeşitli kriterler bulunmaktadır. 
Bu kriterlerden birkaç tanesini gerçekleştirmek bile son derece etkili olacaktır. Aşağıdaki Şekil.10’da görüldüğü gibi 
müzenin çatı sisteminin fayans ile kaplı olduğu görülmektedir. 

 
Şekil 10. Troya müzesi üst görünüş 

Bu noktada ısı adasını azaltmada ve ekosisteme katkı sağlayarak sürdürülebilir çevre anlayışını ön plana çıkarmak 
açısından Müzenin çatısı yeşil çatı olarak değiştirilmelidir. Yapılacak olan bu uygulama müzenin değerini arttırarak 
ziyaretçi sayısının artmasında da önemli rol oynayacaktır. 
2018’in Troya yılı ilan edilmesi ile Müzenin ziyaretçi sayısı artmış olsa bile kullanıcı için sadece tarihi bir gezi 
niteliğinde kalmaktadır. Bu sebeple Müze çevresi rekreasyonel faaliyet açısından oldukça zayıftır. Alanın tek tip 
rekreasyonel faaliyete izin vermesi kullanıcıda monotonluk yaratabilmektedir. Alanın çevresi farklı rekreasyonel 
aktivitelere olanak sağlayacak kapasiteye sahiptir. Tarihi doku ve kültürüyle iç içe olabilecek çeşitli rekreasyon 
faaliyeti alan için önerilebilir. Peyzaj tasarımının çevredeki tarım arazilerinden esinlenildiği düşünülürse peyzaj 
alanlarında da tarımsal faaliyetlerine yönelik aktiviteler geliştirilerek peyzaj tasarımı ile kullanıcı ilişkisi 
güçlendirilebilir. Buğday tarlaları arasından geçmiş ve geleceği birleştiren bir yapı olma özelliği taşıyan Troya 
Müzesi sadece Çanakkale için değil Türkiye ve Dünya açısından da oldukça önemli bir noktadadır. Tüm bunlar göz 
önünde bulundurulduğunda giderek artan yapılaşma ile gri kentlerin yerini daha sürdürülebilir çevre anlayışı 
almalıdır. Yapılan çalışma sonucunda Türkiye’de ve Çanakkale kentinde ekolojik yaklaşım ile sürdürülebilirlik 
anlayışı doğrultusundaki uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda bazı sıkıntılar yaşandığı ve eksiklikler olduğu 
da gözlemlenmiştir. Bu durum geçmişe sahip çıktığımız kadar geleceğimize de sahip çıkmamız gerektiğinin en güzel 
örneğidir. Konuya dair gerekli kurumlardan ve kuruluşlardan bu tarz yüksek potansiyele sahip alanlarla çevrenin 
korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına yönelik eğitimlerin verilmesi daha doğru sonuçlar elde edilmesine katkı 
sağlayacaktır. Ayrıca birçok meslek grubunun dahil olduğu çalışma kapsamında sürdürülebilirlik ve ekoloji 
kelimesine sahip tek meslek grubu olan Peyzaj Mimarının projede yer almaması da dikkat çekicidir. Kaynakların 
giderek tükendiği ve korunması gerektiği bu zamanlarda çalışma kapsamı içerisine peyzaj mimarlarının dahil 
edilmesi son derece önemlidir. 
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ÖZET 

Havacılık sektöründe oldukça karışık hiyerarşik bir yapı vardır ve bu organizasyon yapıları içerisinde iletişim 
problemlerinin en aza indirilmesi gerekmektedir. Havacılık sektörü öyle karmaşık öyle dinamik bir sistemdir ki 
burada iletişimin sonuçları çok kötü olabilmektedir. Farklı iş kollarının olduğu farklı dil biçimlerinin olduğu farklı 
iş yapılarının olduğu yüksek bütçe ile iş yapan havayolu firmaları özellikle iletişim kanallarını açık tutmak 
zorundadırlar. Burada önemli olan şey şudur ki iletişim kanalları açık olmayan bir havayolu şirketi düşünülemez. 
Çünkü havayolu organizasyonlarında temel amaç eğer insanların bir yerden diğer bir yere sağlıklı bir şekilde 
kavuşmalarını sağlamak ise iletişim kanallarının kapalı olduğu bir ortamda sağlıklı bir yolculuğun sağlıklı bir 
havayolu iletişiminin olamayacağından hareketle o insanın can güvenliğinin tehlikeye girebilmesi olasıdır. 
Çalışanları çok iyi bir derecede motive etmeyi kendine amaç edinen havayolu şirketleri düzgün bir iletişim ile 
önemli engelleri aşma noktasına gelmiştir. Özellikle havacılık sektörü en ciddi sektörlerden bir tanesidir. 
İletişimsizlik direkt başarısızlığa yönlendireceği için hava yolu firmaları özellikle organizasyon yapıları da çok iyi 
bir şekilde kurmak ve yönetmek zorundadırlar. Bilgisiz ve deneyimsiz bireylerin elinde olmaması gereken havacılık 
sektörü deneyim ve kabiliyet kazanmış bireyler tarafından yönetilmektedir. Bu bilgi ve deneyim içerisinde 
yönetilen firmalar katı kuralları olan firmalardır. Havacılık sektörü katı kuralları ile katı bir iletişim tekniğine 
sahiptir. Eğer bu noktada iletişimde bir yetersizlik olacaksa çalışanlar iletişimi kaybettikleri zaman çalışanların 
birbiriyle olan iletişimlerinin kaybedilmesi veya çalışanların hizmet alanlarla olan iletişimlerinin kaybedilmesi 
sonuçları çok ağır sonuçlara yol açabilir. Bu çalışmada havacılık sektörünün iletişim kanallarına ait teorik bir 

değerlendirme yapılacak ve “sürdürülebilir stratejik iletişim” kavramı tartışmaya açılarak  bu konu ile ilgili 
tavsiyelerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Örgütlenme, İletişim, Havacılık Sektörü   

ABSTRACT 

There is a rather complicated hierarchical structure in the aviation sector and communication problems should be 

minimized within these organizational structures. The aviation sector is such a complex and dynamic system that 

the consequences of communication here can be very bad. Airline companies that do business with a high budget, 

where there are different business lines, different language formats, different business structures, especially have 

to keep communication channels open. The important thing here is that an airline without open communication 

channels is unthinkable. If the airline organizations, because the main purpose of people from one place to the 

other, leading them to a healthy way communication channels that provide a healthy journey healthy 

communication in a closed environment, there won't be compromised the safety of the people that move an airline 

is likely to be. Airline companies, which aim to motivate their employees to a very good degree, have reached the 

point of overcoming important obstacles with proper communication. Especially the aviation sector is one of the 

most serious sectors. Since miscommunication will lead directly to failure, airline companies, especially 

organizational structures, must establish and manage very well. The aviation sector, which should not be in the 

hands of uninformed and inexperienced individuals, is managed by individuals who have gained experience and 

ability. Companies that are managed within this knowledge and experience are companies with strict rules. The 

aviation sector has a strict communication technique with strict rules, if there is an inability to communicate at this 

point, the consequences of losing communication between employees with each other when employees lose 

communication, or losing communication between employees with service areas can lead to very serious 

consequences.In this study, a theoretical evaluation of the communication channels of the aviation sector will be 

made and the concept of “sustainable strategic communication” will be discussed and recommendations will be 
made on this topic. 

Keywords: Financial Organization, Communication, Aviation Sector 

1. GİRİŞ 

Günümüzde bireyler çoğunlukla vakitlerini örgütlerde geçirmektedirler. Çalıştıkları yerler bireylerin yalnızca 
işyerinde birlikte olduğu insanlar ile sınırlı olmamaktadır. Çalışma ekiplerinin yanında hizmet verdikleri insanlar 
gerçek ya da tüzel kişilerle karşılıklı olabilmektedir. Barındırdıkları çalışanlar ile tüm yaşamlar birbirini 
etkilemektedir. Çalışılan yerin yapısı, çalışan sayısı hizmet verdiği alanlar farklılaştıkça çalışanların hizmet verdiği 
bireylerin yaşamları da oldukça etkilenmektedir (Midilli,2011). Günümüzde örgütlere bakıldığında işgörenlerin 
büyük bir kısmı vakitlerini işyerinde geçirmektedirler. Tıpkı çocukların tüm yaşamlarını okulda geçirdikleri gibi 
çalışanlarda öğrenim hayatlarının devamını işyerinde gelir elde etmek için uğraş vermektedirler. Eğer aralarda boş 
zamanları var ise yine bu dilimlerin büyük bir kısmını işyerinde geçirdikleri söylenebilmektedir. Verimli ve etkili 

çalışma alanlarında örgütlerde iletişimin önemi büyüktür. Sağlam örgütlenmeye dayalı işgören yapılarında iletişime 
bakıldığında günümüzde başarı için çok önemli bir araç olduğu gözlenebilmektedir. Hangi amaca hizmet ederse etsin 
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birlikte çalışma kültürü gelişmiş örgütlerde iletişim şekilleri belirlenmiş ve bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmıştır 

(Kavak ve Vatansever,2007)  

Kurumsal özellikleriyle ön plana çıkamayan işletmelerde iletişim şekilleri de gelişmemiştir denilebilmektedir. 

Çalışan bireyler  işgörenler, bireysel manada yaptıkları işlerin daha ötesinde diğer işgörenlerle dikeyde astlarıyla ve 
üstleriyle bir de hizmet ürettikleri dışarıdaki bireylerle iletişimi güçlü tutmak zorundadırlar. Demek ki iletişim 
olmadan bir örgütün yapılanması çok zordur. Kurumsal manada hem içeride hem dışarıda sağlam ilişkilerin olması 
isteniyorsa iletişim şekillerinin belirlenmesi de önem arz etmektedir. ‘Örgütün bir grup insanın belli bir amaç 
etrafında işbirliği ile oluşan toplumsal bir ağ içerisinde olduğu düşünüldüğünde ise bu toplumsal ağda insanlar insan 
kaldıkça buradan çıkamazlar’ demektedir, Goethe. Genel olarak buradaki anlam insanın insan olması, yani çevresi 
ile iletişim içerisinde olması mânâsına da gelmektedir. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için eğer bir yapı 
oluşturulmak isteniyorsa insanların çevresi ile iletişim içerisinde olması mânâsını içermesi, ortak bir amacı 
gerçekleştirmek için eğer bir yapı oluşturulmak isteniyorsa insanların etkileşim içerisinde olmaları insani br 
ihtiyaçtan süregelmektedir. Ortak amaçtaki aklın sağlam bir iletişim temeli üzerine kurulmuş örgütsel yapılanmadan 
geçmekte olduğu aşikardır. İşgörenlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamada kişisel çabalara göre örgütlerin sayısı ve 

türleri de önemlidir. En küçük iktisadi birimin “aile” olduğundan hareketle iletişimin ailede başladığı ve en karmaşık 
yapıdaki iktisadi birimlere kadar ailede alınan iletişim becerileri iletişim tekniklerinin sürdürüldüğü ve alışkanlıkların 
buna göre şekillendiği psikolojinin ana konularından birisidir. Örneğin en basit haliyle, bir çocuk ailede hiç lafı 
dinlenmemişse, anne ve babası ile iletişim kuramamış ise, ileride çalıştığı örgüt içerisinde de benzeri sorunlarla baş 
etmesi mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla başta aile devlet ve işgörenin çalıştığı iktisadi birimin başındaki 
otorite hep birlikte bir uyum içerisinde iletişim içerisinde varlığını sürdürmek zorundadır (Arslanboğa,2016) 
(Baygüz,2011). Çocuğun ailede başladığı iletişim tekniklerini öğrenme süreci daha sonraları gençlik yıllarında devlet 
erkânının birbirine olan iletişim şekillerinde, televizyonda yarışma programlarında, sosyal medyada kendini 
göstermekte ve bu şekilde ifade etmektedir. Aslında ailede alınan temel ile birlikte insanın yaşadığı çevrede oluşan 
iletişim şekilleri de çalışan birey için işyerinde kullanacağı iletişim biçimi için rol model olmaktadır. Örgütlerin diğer 
iktisadi bilimlerden ayıran özelliğini açık seçik anlaşılır kurumsal ve planlanmış yapılar olduğundan hareketle açık 
seçik kurgulanmış ve yapılanmış yapıların yalın iletişimden geçtiği de unutulmamalıdır. Örgütsel iletişim öyle bir 
kavramdır ki bireylerden bir süre sonra bağımsız hareket etmektedir. O örgütteki bireylerin yerleri değişse de o 
örgütteki işgörenlerin yerine farklı işgörenler gelse de aynı iletişim tekniklerinin kullanılmasının önü açılmış 
olmaktadır (Şimşek,2011). Kurum kültürü de denen bu anlayışla burada bireylerin örgüt içerisindeki iletişim 
becerilerini kendilerine uydurmaları değil, bireylerin kendi iletişim becerilerini örgüte uydurmaları önem arz 
etmektedir. Bir organizasyon ister kar amaçlı olsun, ister sosyal amaçlar içinde olsun, hangi türde iletişimde 
bulunacağını belirlemek zorundadır. İletişimin bir örgütün yapılanmasında ne kadar önemli olduğunu bile bilmek 
için örgütlerin başlıca özelliklerinin gözden geçirilmesinde fayda vardır. Organizasyonlar birden fazla kişiden, 
birbirine zıt kişiliklerin ya da demografisi farklılaşmış bireylerin etkileşiminden oluşuyorsa, bu etkileşim içerisinde 
iletişimsiz kalmayı bir çare olarak görmek, iletişim becerilerinin oluşmamasını beklemek mümkün değildir. Eğer her 
bir organizasyonun bir amacı var ise ve bireyler topluca bu amaca hizmet edecekler ise amaçlar topluluğunun 
oluşturulması için yine kurumsal kimliğin altında en önemli madde olan iletişimin oluşturulmuş olması önemlidir. 
Organizasyonların “işgören bağları” iletişimden geçmektedir ve kişilerin organizasyonlardaki davranışlarını yine 
organizasyonun kendi içindeki iletişim modelleri belirlemektedir. Eğer organizasyonlar kapalı sistem değil de açık 
sistemler olarak alınacaksa girdiler ve çıktılar arasındaki tüm süreçlerde iletişimin olması muhtemeldir. Çevresiyle 
bilgi alışverişi yapmayan bir organizasyonun var olması mümkün değildir. Çünkü “her sesten kurulu bir 

organizasyon” bir açık organizasyondur. Açık örgütlerde çevresiyle sürekli iletişim halinde olan çevresiyle sürekli 
bilgi alışverişi içerisinde olan örgütlerden söz edilmektedir (Uyar ve Yelgen,2015).  
Günümüzde iletişimin özellikleri değişse de temeli hep aynı kalmaktadır. İnsanlar telefonla veri depolamaktadırlar 
ya da bilgiye erişim sağlamaktadırlar (Şahin,2020). Önceleri telekonferans yoluyla telefonla toplantılar yapılırken 
şimdi görüntülü ve sesli olarak bilgisayar başında toplantılar yapılmaktadır. İletişimdeki araçların şekli değişse de 
“iletişim motifi” değişmemektedir (Van Dijk,2016). İnsan hafızası karmaşık bir süreçtir (Ulusoy,2010). Bu karmaşık 
sürecin ortaya net bir şekilde konabilmesi için etkili bir iletişimde faydalanmak gerekir. Bir örgütün oluşması ve 
oluştuktan sonra bu örgütün amaçlara hizmet ederek var olan misyon ve vizyonu içerisinde hareket etmesi, bu amaçla 
ayakta kalması ve ayakta kalan işletmenin hizmet ya da ürün üretimi ile başarılı olabilmesi için iletişim önemli bir 

bağdır. İletişim bir güçtür öyle ki sonraki bölümlerde ifade edileceği üzere örgütlerde iletişim dendiği zaman kabaca 
birbirine bilgi veren bireylerden, birbirine emreden bireylerden, birbirine öğreten bireylerden, birbirini ikna eden 
bireylerden ve birbiriyle ulaştıran bireylerden söz edilebilmektedir (Öztürk vd, 2021). Örgütlerde grupların ya da 
iletişim içerisinde olan bireylerin görevleri için bilgi ihtiyacı vardır ve bu bilgi akışı yine iletişim yoluyla 
sağlanmaktadır. Gerçek ya da tüzel kişiliklerin dış dünya ile bir açık sistem üzerinden kanal oluşturabilmesi yine 
iletişimle mümkün olmaktadır. Örgütlerde koordinasyonun sağlanması tüm organizasyon amaçlarının organizasyona 
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dahil olan iş görenler tarafından paylaşılması ve benimsenmesinin sağlanması yine iletişimin amaçları arasında yer 
almaktadır. İlgili örgüt kişiler ve amaçların hedefleriyle uygunluğunun saptanmasında yine iletişim ön plandadır.  

İşlerini yapan işgörenler ya da organizasyona dahil olan bireyleri kontrol maksadıyla ya da kontrol sonucunda oluşan 
sorunların çözülmesi veya alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili beklentilerin çözülmesi ile iletişim ile 
olmakta, birbiriyle duygu ve düşünce etrafında oluşan bireylerinin birbirlerine bu duygu ve düşünceleri ifade 
etmelerine olanak sağlayan ana aracın yine iletişim olduğunu belirtmekte fayda vardır. Uyumlu çalışmayı sağlayan 
iletişimdir. Örgütlerde herhangi bir işin ne şekilde yapılacağı yine iletişimin ilgi alanına girmektedir. Bir iletişim ne 
kadar sade olursa bir iletişim işverenler tarafından ne kadar açık ve anlaşılır hale getirilirse işlerin karmaşıklığının 
seviyesi de o derece düşmektedir. Öte yandan bir organizasyonda iletişim kanallarının karmaşıklığı artmışsa işlerin 
karmaşıklaşması da mümkün görünmektedir. Uzmanlaşmanın sağlanmış olması iletişimin düzgün kurulduğu 
mânâsına gelir. Tersi olarak eğer iletişim düzgün gitmiyorsa orada karmaşıklık vardır. Uzmanlaşma henüz 
oluşturulamamıştır denilebilir. İletişim ayrıca sorumlulukların bireyler tarafından farkına varılması için de önem arz 
etmektedir (Pflaeging,2021).  

Bu çalışmada havacılık sektörünün iletişim kanallarına ait teorik bir değerlendirme yapılacak ve “sürdürülebilir 
stratejik iletişim” kavramı tartışmaya açılarak bu konu ile ilgili tavsiyelerde bulunulacaktır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanoğlu çoğu zaman iletişim dendiğinde teknik olarak iletişimi yanlızca konuşmak olarak anlamaktadır. Konuşmak 
ve dinlemek iki ayrı önemli kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  Halbuki beş duyu organımızın aynı anda 
tamamıyla birden veya ayrı ayrı olarak iletişim kurabilmekteyiz. Bugün tat alma organı ile bile iletişim 
kurulabilmektedir. Tat alma duyusuyla iletişim kurulabildiğinin en açık örneği özellikle Anadolu kentlerinde örneğin 
kız istemeye gidildiği zaman kahveye tuz konulması gibi verilebilir. Hatta kültürler arasında yemek kültürünün 
oluşması ve tat alışverişi en önemli resmi olmayan iletişim türleri arasında gösterilmektedir (Çirişoğlu,2021). 
Buradan anlaşılan insanın bir sosyal varlık olduğunun unutulmamasıdır. Her kurumda birbiriyle ilişki kurması doğal 
bir olgu olduğu kadar bir ihtiyaç olan iletişim insanın bireysel ve sosyolojik yaşamının bir parçasıdır. Modern 
organizasyonlarda iletişim çok büyük bir önem taşır. Yarım asır öncesinde bir işletmede asltar ve üstler arasındaki 
ilişki çok yoğun ve yakındı. Fakat kapitalizmin daha da öne çıktığı bir dünyada işletmelerin iş yapabilme kapasiteleri, 
organizasyon büyüklükleri değiştikçe astlar ve üstler arasındaki kopukluk da gün yüzüne çıktı (Torunoğulları,2021). 

Teknolojinin karmaşıklaşması ile birlikte iletişim ağlarının genişlemesi, işletme müdürü ile iki üstü arasındaki 
iletişim olanaklarını arttırmasına arttırdı fakat iletişimin türünü değiştirmek ile birlikte iletişim becerilerinin de 

değişmesine yol açtı. Mesafe azaldı gibi görünse de “psikolojik ve sosyolojik mesafenin” arttığını görmekteyiz. 
Çeşitli araştırmalara bakıldığında yüzyüze olmayan iletişimin üretim düşüklüğüne, işten kaçma isteğine motive 
olamama gibi sorunlara yol açtığını görülmektedir. İnsanoğlu yalnızlığa alışık değildir. İletişim dendiği zaman 
özellikle yüz yüze iletişimin önemi de burada ortaya çıkmaktadır. İletişimin özellikleri değişse de organizasyonların 
ayakta kalabilmesi ve başarıya ulaşması için vazgeçilmez bir araç olan iletişimi açıkça anlatabilme kabiliyetinin 
olması etkili iletişim olarak adlandırılmaktadır. İletişimin kanallarının da açık olması gerekmektedir. Örgüt içi ve 
örgüt dışı iletişim olarak yapılan sınıflandırmanın yanında biçimsel iletişim ve biçimsel olmayan iletişim sistemleri 

şeklinde ayrımlar yapmakta mümkündür (Karasoy,2021). Örgüt içi ve örgüt dışı iletişimlere bakıldığında ilgili 
organizasyon içerisindeki bireylerin birbirleriyle olan iletişimi örgüt içi iletişim birbirleri ile değil dışarıdaki 
insanlarla olan iletişime de örgüt dışı iletişim olarak adlandırılmaktadır (Öksüz ve Ulağlı,2021). Her organizasyon 

yapılarında sıkça görülen ve hayatın bir parçası haline gelen biçimsel iletişim ve biçimsel olmayan iletişimi ise şu 
şekilde açıklamak mümkündür. Biçimsel iletişim sistemi kural ve kaidelerle ortaya konmuş olan bir iletişim 
sistemidir (Artan,2021; Bulut ve Tolon,2021; Halis ve Öztürk,2021). Organizasyon yapısı burada önemli bir 
yapıtaşıdır. En çok bilinenleri dikey ve yatay hatlar çapraz hatlar ve dışsal kanallar olarak dörde ayrılmaktadır 
(Aghedr,2021; Kocaçınar,2021; Batumlu,2021). Dikey olarak bakıldığında genel müdür ve genel müdürün altındaki 
teknik müdür, üretim müdürü, pazarlama müdürü gibi dikey kanallar ile şefler arasındaki veya müdürler arasındaki 
yapay kanallar, dikey ve yatay iletişimi oluşturmaktadır (Kocaçınar,2021). Muhasebe ile üretim arasında, pazarlama 
ile halkla ilişkiler arasında çapraz olarak, birim ve bölümler arasındaki iletişimde çapraz iletişim olarak 
adlandırılmaktadır (Aybaş,2021; Koç,2021; Çetinkaya ve Akkoca,2021; Karasoy,2021). İçeriden dışarıya iletişim ve 
dışarıdan içeriye iletişim olarak iki yönlü iletişim de mevcuttur bunu da dışsal kanallar sağlamaktadır. Örneğin 
şirketin yönetim kurulu ile şirkette yer almayan dışarıdaki ortaklar/hissedarlar arasında hem içeriden dışarıya hem de 
dışarıdan içeriye bir iletişim kanalı söz konusu olmaktadır. Yatay ve dikey iletişimde iletişim her iki yönlü de 
olabilmektedir. Dikey iletişim yukarıdan aşağıya doğru ve aşağıdan yukarıya doğru yapılmaktadır. Günümüzde 
işletmelerde genellikle yukarıdan aşağıya yani genel müdürden başlayarak daha alt kanallara doğru iletişimde hızla 
artmakta, aşağıdan yukarıya iletişim ise çok çok sınırlı kalabilmektedir (Artan,2021; Öksüz ve Ulağlı,2021) . Yatay 

iletişimde ise böyle bir şey söz konusu olmamaktadır. Çapraz iletişimde ise sorunlar baş gösterdiği zaman üretimde 
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problemler kapasitenin düşmesi halkla ilişkilerde problemler reklamcılıkta problemler gibi sorunlarla 
karşılaşabilmektedirler. Biçimsel olmayan iletişim sistemleri ise gayet doğal sistemler olmakla birlikte çalışan 
insanların arasındaki doğal süreçlere dayalı, tamamlayıcı olan bu iletişim sisteminde düzenlemelere bağlı olmayan 
kişiler arası ilişkiler ve yakınlaşmalar ve etkileşimler söz konusu olmaktadır. Fakat biçimsel olmayan iletişim sistemi 
biçimsel olan iletişim sisteminden doğrudan etkilenmektedir ve çogunlukla sözlüdür. Biçimsel olmayan iletişim 
sisteminde genellikle tarafların birbirinin yanında durması yanlışlık ve eksikliklerin genellikle önemli konulara 

ilişkin olmasıyla alakalıdır kimi zaman biçimsel iletişimdeki anlam bozulabilmektedir. Daha sonra açıklanacağı üzere 
iletişim türlerinin ne olduğu ile tanımlamaların doğru yapılması önem taşımaktadır. Yapılan birçok çalışma 
incelendiğinde iletişim türlerinin kısaca üç türlü olduğundan bahsedilmektedir. Sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve 
yazılı iletişim şeklindedir (Öner ve Hoşgörür,2021). Sözsüz iletişim daha çok kelimeler kullanılmadan ve sesler 
kullanılmadan insan bedeninin rol yapması/ hareketler/ jestler/ mimikler şeklinde gerçekleşir. Sözlü iletişimin 
geleneksel iletişim türü olmakla birlikte her türlü ses kelime ve cümle yapısıyla kendini göstermektedir. Yazılı 
iletişim ise mesajı kelimelere dökerek yapılan bir iletişim sistemidir. Eskiden kağıt üzerinde yapılan yazılı iletişimin 
son yıllarda hem internet ortamında hem de kağıt ortamında yani hem elektronik ortamda hem de doğal ortamda 
iletişime dökülmesi ile oluşturulan iletişim şeklidir. Elektronik ortamda kelimeler yerini kısaca görsel şekillere 

bırakmaya başlamıştır. İletişim yapısı içerisinde çok önemli bir süreç vardır ki bunlar kaynak açısından bilginin kim 
tarafından ulaştırılacağı bu bilginin ne olduğu ve bilginin kime ulaştırılacağının yanında ulaştırılan kişinin nasıl bir 
geri dönüş yapacağı önemlidir. Burada duygu ve davranışların iletişime yansıdığı unutulmamalıdır. Karşı tarafa 
ulaşan mesajın açık ve anlaşılır olmasının yanında iletişimde geri bildirimi en fazla tetikleyen unsurunun kelimeler 
arasına gizlenmiş olan suni kodlar olduğu ve karşı tarafın bu kodları çözme isteği olduğu unutulmamalıdır 
(Aykurt,2021; Demir,2021; Döğer ve Kılınç,2021; Kellecioğlu ve Temizkan,2021; Kılıç vd.,2021; Ceyhan vd.,2021)  

2.1. İletişim  
İletişim temel olarak kurum iç ve dış çevre koşulları ile ilgilidir (Bulut ve Tolon,2021). İşletmenin stratejik 
döngüsünü ve hayatını sürdürebilmesi için en temel ve gerekli koşul olarak ortaya çıkmaktadır.  İletişim bilginin 

oluşturulması, göndermek istenilen yere iletimi, iletilen yerde yorumlanması ve yorumlanan bilginin kullanılması 
süreçlerini kapsamaktadır. Özellikle anahtar bilgilerin aktarılmaması ile aktarımı yapılan bilgide yanlışlık olması da 
yine iletişimsizlik sorununu beraberinde getirmektedir. İletişim öyle bir kavramdır ki iletişim bulunulan örgüt içinde 
kuruluşundan itibaren korunan ve çalışan nesillerinde aktarılan en temel süreçlerden biri durumundadır. İyi iletişimde 
varolan durumun farkında olarak iletişim kurulması ise kritik zamanlarda havacılık sektörü için önem arzetmektedir. 
Havacılıkta vardiya değişimi, gece ve gündüz çalışanlar arasında değişim, hava araçları ve yerde bakım, pilotlar, 
hostesler, hava kontrolörleri arasında aynı bir bedendeki sinir uçları gibi hassas bir işletişim var olmak zorundadır 
(Karaca ve Uzun,2021; Özden,2021; Yiğitel,2021) 

Bir çok kaynakta olmakla birlikte iletişimin temel kuralları şu şekilde özetlenebilir: 

Doğru Bilgi (Right Knowledge-Right Intent): Gönderenin başkalarına iletmek istedği bilgilere sahip olması.  

Doğru Kanal -İletim Şekli (right Transmission): Gönderenin bilgiyi doğru bir kanaldan iletmesi 
Doğru Geri Dönüş (Right Feedback): Gönderenin bilgiyi alıcının anladığına ve kullanılabilir bilgi olduğuna dair 
dönüsü 

Doğru Anlamlandırma (Right Interpretation): İletilenin ardından gönderenin amacı ile alıcının amacını doğru bir 
şekilde karşılamış olan bilginin oluşturulması. 

İletişimin önündeki engellerin kaldırılması özellikle havacılık sektöründe çok önemlidir (Yılmaz vd.,2021). Bunun 

neden önemli olduğunu uzun uzadıya açıklama gereği yoktur çünkü uçak ve hava taşımacılığı denildiği zaman hassas 
zamanlama ve hassas aletlerin oluşturulduğu düzen akla gelir. Hatta affı yoktur ve en ufak ölümcül hatada kurtulma 
şansı çok az olan, hala da en güvenli taşımacılık yolu olarak kabul edilen bir alandır. En güvenli taşımacılık yönü 
onu çalışanları açısından da sektörün diğer alanlarından ayırır. (Bunu otobüs terminalleri, toplu taşıma araçları ve 
havayolu kullanımından farklılıkları anlamak mümkündür). Yolda bozulan bir arabanın ya da lastiği patlayan bir 
otobüsün kurulma şansı ile havada bozulan bir uçağın kurtulma şansının aynı olmayacağı herkesin malumudur . 
Toplu taşımadaki bağrışmanın ya da kaosun havacılık sektöründe çok da olmadığını görmek için bir kere 
havayolunun kullanılması yeterlidir. İniş ve kalkışta uçak bilgilerini paylaşan kule ve pilotun bilginin yanlış 
iletildiğini ya da kimi bilgilerin duyulmadığını söylemesi, öte yandan iki pilotun sözlü veya fiziksel sürece girerek 

tartışma veya kavgalarının kendi canlarını da tehlikeye atacağı aşikardır. İletişim daha da geliştirilmesi ihtiyacı ise 
stratejik iletişimin temeline oturmuştur (Aktaş,2021). Bugünkü haline gelmesinde ilk çıkış noktaları ise  aşağıda 

maddelenen gereklilikler ile olmuştur:  
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✓ İletişimde açık olan noktaların belirlenmesi hususu önemlidir. İletişim kurma açığının yakalanması ve bu açığın 
kapatılması gereklidir. 

✓ Doğru zaman ve doğru yerde doğru kişiyle yapılacak olan iletişim şeklinde bilginin iletiminde rehberlik edecek 

üst yönetici tecrübesine ulaşabilme imkanına sahip olunmalıdır 

✓ İyi iletişimi mümkün kılan ortam ve kanal açık olmalı ve alıcı ve vericiye eşit mesafede olmalıdır. 

✓ Etkili iletişim için eğitim şarttır ve sürekliliği sağlanmalıdır. 

✓ İletimde alıcı, dönüş için vericide dinleme/görsel algılama vs duyusal izlenimler dikkatli yapılmalıdır.  

2.2. Stratejik İletişim 

Stratejik iletişim temelde iletişim kavramsal alt yapısından farklı olmamakla birlikte “iletişimin bir organizasyonun 
vizyon, misyon ve amaçlarını yerine getirmek için kullanılması” tanımı ile genel anlamından farklılaşmaz fakat bir 
miktar özelleşme eğilimindedir.  Stratejik iletişim sektörüne göre özel bilgiler içeren ve sektöre özgü problemlere 
daha çok odaklanan bir yapıya sahiptir (Yılmaz ve Akbulut,2021; Aktaş,2021; Artışeva,2021). Sözlü, Yazılı, Görsel 
olarak temelinde üç aktarıma ayrılmaktadır. Günümüzde çoğunlukla görsel yapı kullanılmış olsa da (mobil cihazlar, 

bilgisayarlar ve internet ile birlikte) sektörlerde hala farklılıklar önemlidir. E-ticaret sitesinde yazılı ve görsel birinci 

sırada yer alırken havacılık sektöründe sözlü iletişim ilk sırada yer almaktadır.  Bir havayolu firmasının müşerilerine 
daha iyi hizmet vermesi için cep telefonlarından iletişime geçmesi iletişimin güzel bir örneği iken ve mobil üzerinden 
hızlı hizmet sağlaması hız açısında stratejik iletişime dair güzel bir örnektir (Kahveci,2021). Stratejik yönetimde 
olduğu gibi stratejik iletişimde de temelde ortaya çıkışının askeri destek ve ihtiyaçlar olduğu ve sıcak savaşlar 
sırasında oluşturulan sistematik yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bir süreç ya da organizasyonun tüm süreçlerinde uzun 
vadeli stratejik hedeflerin karşılanması için salt bir iletişim hadefi koymak yerine o 

olaya/projeye/duruma/zamana/ürüne/hizmete/organizasyona özgü iletişimin stratejilerinin oluşturulması 
gerekmektedir. Stratejik iletişim, iç ve dış iletişim işlevlerinin daha standart bir hale getirilmesi ve yönetilmesi için 
oluşturulan gerekli adımlar olarak tanımlanabilir.  

İletişimin topluluklar için koordine edilmesi ve stratejik haritaların oluşturulması için mutlak surette kuruluşun 
misyonu, vizyonu ve amaçlarının kesin olmasının gerekliliği daha önceki paragraflarda belirtilmiştir. Bu noktada 

kelimelerin, görsellerin, hareketlerin birbirleri ile senkronizasyonunun sağlanması havacılık sektörü başta olmak 
üzere tüm sektörler için bir gereklilik olmuştur. Burada üzerinde durulması gereken husus teknolojik evrimin 
havacılık sektöründeki iletişimi kolaylaştırması ile birlikte hala insan dikkatinin önemli olmasıdır. Burada yine 
belirtilmesi gereken diğer bir husus sözlü iletişimin teknolojik ilerlemeye rağmen organizasyon iletişiminde en 
önemli yüzdeye sahip iletişim şekli olduğudur.    
Stratejik planlama yapılırken stratejik iletişim planlaması yapılması her zaman çok efektif olmayabilir ve 
maliyetlidir. Genel olarak işletmenin özgün yapısı içinde bir kez oluşturulması yeterli görülmektedir. Örneğin 
problemde kime ulaşılması gerektiği, neden ulaşılması gereken kişinin o olduğu, mesaj varsa hedef kitlenin neden 
orası olduğu sabit iletişim stratejileri (ya da Sabit Stratejik İletişim) içinde yer alırken; kanalları kullanırken reklam 
ve önemi değişebilen iletişim stratejileri (ya da Değişken Stratejik İletişim) hatları olarak söylenebilir. Konuya 

epeyce uzaktan kalabilen daha geniş perspektiften bakıldığında ise “sabrın-hemen iletişime geçmemenin” kimi 

durumlarda stratejik iletişime katkıda bulunduğu da aşikardır. Burada iletişim matrisi olarak tanımlandığında;  

 

Şekil 1: İletişim Matrisi (Kaynak: Araştırmacılar Tarafından Oluşturulmuştur) 

Stratejik 
İletişim

Değişken 
Stratejik 
İletişim

Proaktif 
Stratejik 
İletişim

Sabit 
Stratejik 
İletişim

Reaktif 
Stratejik 
İletişim
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Proaktif stratejiler, bir kurumun ilgi alanını en iyi şekilde gerçekleştirmek için belli bir iletişim programını yerine 
getirme yaklaşımını kapsar. Reaktif stratejiler de, tam aksine sadece kurumun çevresini etkilemek için geliştirilen 
stratejilerdir (Solmaz,2006). 

3. İLGİLİ LİTERATÜR 

Gökgöz (2013) çalışmada, iletişim çalışmaları içerisinde yeni bir mecra olarak çağrılan “finansal iletişim”in farklı 
temas noktalarına işaret etmiş ve her bir uğrağın finansal iletişim alanına bağlandığı nokta, modeller üzerinden 
göstermiş ve finansal iletişim kavramına teorik çerçeveden yaklaşmıştır.  

Koçyiğit ve Salur (2014) çalışmasında kurumsal iletişimin önemli bir ayağı olan finansal halkla ilişkileri kavramsal 
olarak ortaya koymak ve işletmelerin finansal halkla ilişkiler etkinliklerini nasıl kullandıklarını belirlemeye 

çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda Borsa İstanbul’da BİST’e kayıtlı olan lokanta ve oteller sektöründe faaliyet 
gösteren kurumların finansal halkla ilişkiler etkinliklerini nasıl gerçekleştirdikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.  
Temizel ve Çoşkun (2010) çalışmada anlık, doğru, kolaylıkla anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, şeffaf, finansal olmayan 

bilgileri de kapsayan, güvenilir ve süreklilik gösteren bir bilgilendirme politikasının finansal piyasaların 
katılımcılarında işletmeye yönelik güven inşa edilmesine katkısı incelenmektedir.  

Ece (2019) yılında bu konuyla ilgili bir çalışma yapmıştır. Teknolojik ilerlemeler, keskin rekabet koşulları ve sanayi 
toplumundan bilgi toplumuna geçiş yönetim anlayışına finansal iletişim kavramını kazandırmıştır. Bu araştırma, 
firmalar için bu teorik gelişimin etkilerinin neler olduğuna dair ampirik kanıtlar sunmayı amaçlamaktadır. Panel veri 
metodolojisine dayalı olarak gerçekleştirilen araştırma sonucunda piyasa değeri perspektifinde negatif, piyasa 
performansı ve finansal performansı perspektifinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 
kaydedilmiştir.  
Gökgöz (2014) yaptığı çalışmada finansal iletişimin farklı bir yönüne parmak basmıştır. Büyüyen en yeni yöntemim 
ise, sözle yönlendirme olduğunu belirttiği çalışmasında, sözle yönlendirmenin nasıl kavramsallaştırılabileceğine 
ilişkin literatüre hâkim olan tezlerden farklı olarak, sözün ekonomi-politik ve ideolojik içerimlerine görünürlük 
kazandırılacak bir araştırma yapmıştır.  

Schoonraad (2005)’te yatırımcı ilişkileri, halkla ilişkiler ve muhasebeyi çevreleyen teorik perspektifler, finansal 

iletişime yönelik mevcut yaklaşımı tanımlamak için kullanılmaktadır. Mevcutta bulunan yaklaşımların eksiklikleri 
bu çalışmada tanımlanmıştır.  Organizasyonda entegrasyon eksikliği, finans topluluğu ile iletişime dar bir odaklanma. 
kurumsal yönetim perspektiflerinin finans departmanları ile değil tüm paydaşlar için geçerli olması, kurumsal sosyal 
sorumluluk kavramının parasal olaylardan daha önemli olduğu gerçeği kanıtlanmaya çalışılmıştır.  

Laskin (2014) yılında finansal stratejik iletişime özgü birleşik bir bilgi birikimi oluşturmaya başlamak için kapsamlı 
bir çalışma yapmıştır. Editöryel kitap ve dergi özel sayıları ile finansal iletişim konusuna daha fazla ağırlık verilmesi 
hususunda akademik çevreleri bilinçlendirme çalışmalarında bulunmuştur. finansal iletişim hakkındaki makalelerin 
sayısı ve niteliğinin arttırılmasının gerekliliği üzerinde durmuştur.   
Romo (2017) ise finansal iletişimin ailede başladığı noktasında hemfikirdir. Ayrıca çalışma hayatında oluşacak bir 
finansal iletişimin aile içinde başladığı ve geliştiği konusunda çalışma yapmıştır. 

4. HAVACILIK SEKTÖRÜNDE STRATEJİK İLETİŞİM 

Stratejik iletişimin, iç ve dış iletişim işlevlerinin daha standart bir hale getirilmesi ve yönetilmesi için oluşturulan 
gerekli adımlar olarak tanımlanabileceği daha önceki paragraflarda belirtilmişti. Stratejik İletişim ayrıca, kurumların, 
yatırımcılar ve diğer ilgili taraflar ile paylaşmak istedikleri (veya zorunlu oldukları) tüm iş stratejileri, yönetim 
kadroları, finansal bilgileri, operasyonel politikaları (Risk, İK, Bilgilendirme Politikaları vb) ve gelecekteki yapısal 
tüm öngörülerini içeren bilgiler ve haberlerdir (Dalfin,2022). Buradan haketle havacılık sektöründe stratejik iletişim 
kavramının tanımlanabilmesi için birkaç noktanın netleştirilmesi gerekmektedir. 

✓ Alıcıya iletilen bilgi ne kadar doğrudur? 

✓ Bilgi doğru zamanda, doğru kişiye ve iletilen kişinin anlayacağı şekilde midir? 

✓ Örf, adet, gelenek, din ve inanç örgüsünden bağımsız olarak verilmek istenen tam olarak verilebilmiş midir? 

✓ Alıcının görüşlerinin gözetilmesinin önemli olmadığı ve olduğu durumlar ayırt edilmiş midir? 

✓ Sürekli tekrarlardan kaçınılmış mıdır? 

✓ Aksan, dilde anlaşılabilirlik, kelimelerin kullanılış biçimi ve açıklık ön planda mıdır? 

✓ Beden dili kullanılabilen alanlarda standartlara göre hareket edilmiş midir? 
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✓ Havacılık sektüründe yaşanabilecek kaos ve gürültü etkenine karşın (noise factor) konsantrasyon eksikliği ne 

durumdadır? 

Sözlü yazılı ve görsel iletişimin yanında havacılık sektöründe iletişim kanallarının çeşitliliğine ek olarak iki farklı 
kanal daha eklenmiştir. Makine-insan, makine-makine iletişimi (Asar ve Esen,2021). Bunu görsel iletişimin altında 
da incelenebilmesi olasıdır. Makine ile ilgili olan kısım çoğunlukla otomasyon sistemleri olarak yüzeysel 
bilinmektedir. Halbuki bu sistemler daha çok insan hatasını azaltmaya yardımcı olacak şekilde düzenlenen ve insanın 
hatalı öngülerde bulunmasını engelleyen ekstrem sistemler olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin pilot makineyle komut 
olarak iletişim kurduğunda insan-makine iletişimi olmaktadır. Otomatik pilot denilen kavram ise makine-makine 

iletişimi olarak bilinmelidir. Yine örnek üzerinden gidilecek olunursa uçağın kontrolünden kalkana kadar ve 

sonrasında yere inene kadar ki düzen içinde pilot-hava kontrolörü-makine etkileşimi mükemmel işlemekte ve böylece 

binlerce uçağın gökyüzünde ahenk içinde ve vaktinde uçuş sağlaması mümkün olmaktadır. Otomasyon rutin 

havacılık eylemlerinde insan faktörünün güvenliğe ve sisteme daha fazla odaklanabilmesinin önünü açmaktadır 
(Tamer,2021).  

Tanımlamaya girmeden önce havalanacak uçağın kontrolleri yapılmakta ise bunun iletişimle olan bağlantısının 
bilinmesi yerinde olacaktır. Kokpit ve kabin ekibi uçaktaki son kontrolleri yaparken kontrol listeleri üzerinden hem 
sözlü hem de yazılı olarak iletişim halinde bulunmaktadırlar (Tamer,2021). Kabin ve kokpit arasında uçuş süresinde 
belirli periyotlar ile sözlü iletişim devam etmektedir. Kabin ekibi ve kokpit ekibi uçak içi iletişim araçları ile sözlü 

iletişimde bulunmaktadır. Kabin ekibi yolculara hem sözlü hem de göesel olarak acil durumlarda yolcuların neler 
yapmaları gerektiğini anlatmaktadır. Uçağın dışında ayrı bir ekip ise uçağın dışında olan bitenden sorumludur ve 

gerek sözlü gerekse hareketleri ile uçağa yön vermekte ve hem kalkışta hem de inişte yolcu indirmeye yanaşırken 
oldukça önemli görevler üstlenmektedirler. Havacılık sektörü oldukça teknik konuların bir araya getirildiği bir 
sektördür. Bu çalışma daha çok örgütsel iletişim açısından olayı ele almakta olup, havacılık ile ilgili teknik detaylara 
boğulmamaya gayret etmiştir. Fakat bir iki noktayı da teknik açıdan aydınlatmak yerinde olacaktır. 
Tüm havayolu şirketleri uluslararası bir ticaret kuruluşuna üye olmak zorundadır (Altundal,2021). Kısa adı IATA 
olan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği adıyla görev yapan kuruluş tanımı gereği “Dünya milletleri yararına 
uygun, güvenli, düzenli ve ekonomik hava taşıması sağlamak ve ilerletmek, havacılık endüstrisini teşvik etmek, 
bunlar ile ilgili sorunları incelemek, havayolları arasında koordinasyonu ve ücretler üzerinde birliği sağlamak ile 
görevli sivil bir kuruluştur (SHGM Raporu, 2014).” IATA  kısaca havacılık ile ilgili iletişimi sağlayacak tüm bilgiyi 
de kapsayan çok kapsamlı raporlar ile havacılık sektörünü standardize etme gayretindedir. Havacılığın kendine ait 
kelimeleri, freyzyolojisi (konuşma kalıpları) ve kısaltmaları bulunmaktadır. Kısa adı ICAO olan Uluslararası Sivil 
Havacılık Teşkilatı ise , uluslararası havacılık aktivitelerini kontrol etmektedir. Yanlış anlaşılmaları engellemek için 
ICAO havacılığın dilini İngilizce olarak belirlemiştir (SHGM Raporu, 2014). Havacılık dili olarak belirtilen bu farklı 
sistem havaalanlarının her kısmında (kara sahası, hava sahası) kullanılmaktadır. Kara sahasını oluşturan 
terminallerde, gümrük giriş ve çıkış iile güvenlik sahalarında uçağa güvenli geçiş sağlanmaktadır. Kalkıştan inişe 
kadar geçen süre ise manevra sahasından aprona, oradan servis ve kalkış yollarına kadar yolcu uçağa alındıktan 
sonraki süreçlerden sorumlu olunan kısımlardır. (Yine bu çalışmada yolcu taşımacılığından bahsediliyor olsa da ürün 
taşımacılığında da benzeri süreçlerden geçildiği unutulmamalıdır) 
Havacılıkta Stratejik İletişim; bulunduğu ülkenin değerlerini yansıtarak, havacılık sektöründe teknolojik gelişmeyi, 
stratejik beklentileri ve gerçekleşme düzeylerini yükseltmeyi amaçlayan; yolcu taşımacılığı kısmında yolcuları ve 
bagajları, çalışanları, yük taşımacılığında kargo bölümü ile yükü taşınan gerçek ve tüzel şahısları, toplum, çevre, 

başta hissedarlar olmak üzere dış paydaşlar ile olan etkileşimi düzenleyen gerekli adımlar bütünü olarak 
tanımlanabilir.   

5. TEORİK ÖNERİLER 

Stratejik iletişim tanımlaması yapıldıktan sonra günümüzde oldukça önemli bir kavram olan sürdürülebilirlik 
kavramı ile iletişim kavramının birlikte değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmaya açılmaktadır. 
Sürdürülebilir Stratejik İletişim.   

Sürdürülebilirlik kavramı çevreye duyarlılık, günümüzde ulaşılabilen temel ihtiyaçların gelecek nesillerde de 
ulaşılabilir olmasını sağlamak ise uluslararası havacılıkta havacılık işlemlerinden kaynaklı emisyonları azaltıcı iş ve 
işlemler “hava karbon ayak izi” olarak adlandırılmaktadır. Karbon ayak izinin azaltılması teknik ve başka bir 
çalışmanın konusu olmakla birlikte sürdürülebilirlik iletişimi denilen kavramın bu çalışma içinde havacılık sektörü 
açısından tartışmaya açılması önem arzetmektedir. Hatta yolcuların karbon ayak izini azaltmaya yönelik verdikleri 
ek ücret karşılığında yenilenebilir enerji sertifikaları edinmeleri mümkün olmalıdır (Ulusoy,2017).  Sürdürülebilirlik 
iletişimi; çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlikle ilgili bilinç yaratılması ve davranış değişikliği 
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oluşturulması amacıyla paydaşlar arası ilişkilerin yönetilmesi için yararlanılan bir iletişim yaklaşımıdır. 
(Özgen,2022) 

Sürdürülebilir Stratejik İletişimde iletişim ile ilgili kavramsal detaylarda aşağıdaki seçeneklere yoğunlaşılması önem 
arzetmektedir: 

✓ İletişim metotarı kağıt kullanılmaksızın oluşturulabilir mi? 

✓ İletişim metotlarının sürdürülebilir etkilerinin paydaşlar arasında değerlendirilmesi yapılabilir mi? 

✓ İletişim metotlarınızın çevreye duyarlılığı nasıl ölçülebilir? 

✓ İletişim ile ilgili tasarımınızın bulunduğunuz havayoluna katma değeri neler olabilir? 

✓ İletişim metotlarınız her ne kadar sistematize olmuş global krallar bütünü içinde gerçekleşiyor ise de yerel 
kültürün etkileri var mıdır ve nelerdir? 

✓ Kullanılan iletişim metotlarında kullanılan somut ürünlerin geri dönüşümden gelme ihtimali var mı?  

6. SONUÇ 

Çalışmada iletişim, stratejik iletişim, havacılıkta iletişim, havacılıkta stratejik iletişim kavramları ile  yeni bakış açısı 
ile sürdürülebilir iletişim kavramı tartışmaya açılarak teorik temeller oturutulmaya çalışılmıştır. Sürdürülebilirliğin 
havacılık sektöründe iletişim kanallarının açık olduğu her operasyonel, taktik ve stratejik faaliyetlere entegrasyonu 
havacılık sektörü için bir iş stratejisi olarak geliştirilmelidir. Sürüdürülebilirlik ve havacılık sektörü denilince 
yanlızca karbon emisyonu akla gelmemelidir. Sürüdürlebilirlik iletişimi stratejik iletişimin bir parçası haline 
getirilmeli ve çalışanların paydaşların devletin ve diğer tüm tarafların şirketinize neden önem vermeleri gerektiğini 
bilmeleri açısından önemlidir. Pandemi süreci sonrası özellikle Avrupa havalimanlarında yaşanan gecikme, iş 
yavaşlatma gerginlikleri, yanlızca çalışanların hak arama mücadelesi olarak görmek yanlıştır. Buradan da 
anlaşılmaktadır ki stratejik iletişim kanallarının doğru kullanılmamasından kaynaklanan eksiklik havacılık 
sektöründe göze çarpmaktadır. Sosyal medya kanallarından yeterli derecede anlatılamamış bir problem en tepeden 
başlamak kaydıyla en alt çalışan kesimine ulaştırılamamış görünmektedir. Bu stratejik iletişim temelleri ile ilgili olup 

aşılması noktasında gerekli çalışmanın sağlanması gerekmektedir. Diğer bir konu ise iletişimde bulunan bireylerin 
çalıştıkları havayolu şirketinde ekonomik katkı, topluma katkı, çevreye katkı konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi 
için gerekli eğitimin verilmesinin gerekliliğidir. Bu eğitimler ile birlikte ileride çıkabilecek operasyonel havacılık 
krizlerinde iç paydaşların çalıştıkları iş yerlerinde daha verimli olabilecekleri beklenebilmektedir.   
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İngiliz Kültürü ve Çalışma Bağlamı: Sanayi Devrimleri 
Dönemleri Açısından Bir Değerlendirme 

British Culture and Work Context: An Evaluation in Terms of Industrial Revolution Periods  

Tülin Tunç     

Dr., Çankaya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye 

ÖZET 

İnsanlık tarihinin önemli devrelerinden tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte bir dönüm noktası 
olarak kabul edilebilecek dört sanayi devrimine sahne olan İngiltere’de, bu devrimlerin etkileri hem 
toplumsal hem de çalışma yaşamı için kaçınılmaz görülmektedir. Dağınık ve küçük ölçekli üretimden büyük 
şehirlerde fabrikalarda geniş ölçekli üretime geçişe yol açan sanayi devrimleri İngiliz kültürünü, iş örgütlerini 
ve çalışma bağlamını nasıl etkiledi? Buna göre, dört sanayi devriminin her biri arka planlarında, Hofstede’nin 
ortaya koyduğu altı kültür boyutu açısından İngiliz ulusal kültürünü, örgüt kültürünü, çalışma bağlamını ve 
insan kaynakları yönetimini incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, bu etkiler çeşitli yönleriyle gösterilmeye 
çalışılmaktadır. Bununla birlikte, İngiliz toplumunun geleneklere önem veren yönünün, sanayi devrimlerinin 
neden olduğu değişikliklere karşı bir dirence yol açması da söz konusudur. Bu direnç, birtakım çelişkileri de 
beraberinde getirmektedir. Ayrıca, İngiliz toplumunun giderek daha fazla çeşitlilik gösteren yapısının da iş 
örgütlerini ve çalışma bağlamını daha heterojen hale getirebileceği düşünülebilir. Bu durumlar göz önüne 
alınarak, bu çalışmada çeşitli sonuçlara ulaşılmaktadır. Ülkenin genel görünümü ve kısa tarihi ile başlayan 

bu derlemede; sanayi devrimleri, bu devrimlerin ilgili oldukları dönemlerdeki etkileri (Çalışma bağlamı, 
sendikalar, teknoloji ve üretim, kalite, çocuk işçiler, toplum, girişimcilik), günümüz modern İngiliz çalışma 
bağlamı, yönetim ve liderlik, insan kaynakları yönetimi konuları, İngiliz ulusal kültürü, örgüt kültürü ve iş 
kültürü ile ilişkilendirilmekte ve değerlendirilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: İngiliz Örgüt Kültürü, İngiliz Ulusal Kültürü, İngiliz İş Kültürü, İngiliz İnsan 
Kaynakları Yönetimi, Sanayi Devrimi 

ABSTRACT 

In England that witnessed transition from agricultural society to industrial society which is one of the most 

important turning points of human history, it is inevitable to see the effects of these revolutions on British 

social and industrial life. How did the industrial revolutions which led to a shift from dispersed and small-

scale productions to factory-based large-scale productions in big cities, impacted the British culture, work 

organizations and work context? Accordingly, in this study aims to examine the national British culture, 

organizational culture, work context and human resource management in terms of each four industrial 

revolutions, and their effects are tried to be explored in various perspectives. However, it is also the case that 

the tradition-oriented aspect of British society led to a resistance to the changes caused by these industrial 

revolutions. This resistance brings some contradictions with it. Moreover, it is conceivable that increasingly 

diversified nature of British society may make work organizations and the work context more heterogenous. 

Considering all those situations, various conclusions are reached in this study. Starting general view and brief 

history of the country, in this review; industrial revolutions and effects of these revolutions in the relevant 

eras (Work context, unions, technology and production, quality, child workers, society, entrepreneurship), 

today’s modern British work context, management and leadership, human resources management issues are 

associated with national British culture, organizational culture, and business culture and some conclusions 

are drawn.   

Keywords: British Organizational Culture, British National Culture, British Business Culture, İndustrial 
Revolution 

1. GİRİŞ 

İngiltere, tarıma ve el işçiliğine dayanan çalışma sisteminden mekanikleşmeye doğru değişimi motive eden, halkın 
yaşamını, ekonomik koşulları ve siyasi gelişmeyi farklı düzeylerde etkileyen sanayi devrimine tanık olan ilk ülkedir. 
İngiltere’de başlayan, İngiliz sanayisini, ekonomisini ve yaşam koşullarını iyileştiren ve tüm dünyaya yayılan bu 
hareket, tarihi bir dönüm noktasıdır (El Amine, 2017:1-3). Böyle bir majör gelişmenin, İngiliz kültürü üzerinde 
etkisinin olması da kaçınılmazdır (Turner, 2003:33). Buna paralel olarak, son zamanlarda kültürel etkiler ve iş evrimi 
arasındaki bağlantılar konusunda ayrıntılı bir anlayış ortaya çıkmaktadır. Teknolojik ve finansal faktörlerin yanı sıra, 
kültürel faktörlerin de çalışma ortamının analizine dahil edilmesi gerektiği artık kabul edilmektedir. Dolayısıyla, 
kültürel etkilerin simbiyotik bağlantılarının etkilerinin farkında olma ihtiyacı açıktır (Wilson, 2000:2).   

Yabancı yazında, İngiliz kültürü ve iş bağlamına ilişkin çeşitli çalışmalara rastlanmaktadır. İngiliz iş bağlamında; 
ırk, sınıf, istihdam ve eğitim verileri, oy verme davranışı ve politika (Khan ve Shaheen, 2017); İngiliz kültürü (Turner, 
2003); insan kaynakları yönetimi ve performans ilişkisi (Guest vd., 2003); yüksek performanslı iş sistemleri (White 
ve Bryson, 2016); örgüt kültürü (Wren, 2016); Ar-Ge ortamında örgüt kültürü (McLaughlin vd., 2005); British 
Airways’de değişen örgüt kültürünün etkileri (Grugulis ve Wilkinson, 2002); finansal hizmetler sektöründe kültürel 

Article Type 

Review Article  

Subject Area 

Organizational Behavior 

https://orcid.org/0000-0002-6067-9575


 
Refereed & Index & Open Access Journal journalofsocial.com 2022 

 

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences 2022  8 (56) SEPTEMBER 
 

1192 

gereksinimler (Leybourne, 2009); liderlik, performans ve örgüt kültürü ilişkisi (Ogbonna ve Harris, 2000); Hindistan 
ve İngiltere arasındaki ulusal kültürel farklılıkların örgütsel destek üzerindeki etkisi (Bhatnagar, 2017) konularında 
çalışmalar bulunmaktadır. Yerli yazında ise, İngiltere ülke raporu (Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 
2019; Kocaeli Ticaret Odası, 2020), sömürgecilik sonrası göç (Tutaş, 2018) ve sanayi devrimlerinin etkileri (Koç ve 
Teker, 2019) konularında çalışmalar vardır. Bununla birlikte, sanayi devrimlerinin İngiliz kültürü ve iş yönetimi 
üzerindeki etkilerini dönemler itibarıyla ele alan bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu bağlamda, İngiliz tarihinin ana 
dönüm noktalarından olan sanayi devrimleri açısından, ulusal kültürü, örgüt kültürünü, çalışma bağlamını ve insan 
kaynakları yönetimini dönemler itibarıyla ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın, yazındaki bu boşluğu 
kapatmaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın ayrıca, İngiltere’deki şirketlerle iş birliği yapmak ya 
da birlikte çalışmak isteyen iş örgütleri için de aydınlatıcı olduğu söylenebilir.  

1.1. Birleşik Krallık’ın Genel Görünümü 

Avrupa’nın en büyük ada kısmı ‘Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (Birleşik Krallık)’ olup, İngiltere, 
Galler (Wales), İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşmaktadır (Engler, 2016:65). Bununla birlikte, İngiltere ve Fransa 
arasında bulunan Channel Adaları ile İrlanda Denizi’ndeki Isle of Man Adası da Birleşik Krallık’a bağlıdır. Birleşik 
Krallık’ın 244.100 km2’lik yüzölçümünün 130.400 km2’si İngiltere’ye, 78.800 km2’si İskoçya’ya, 20.800 km2’si 
Galler’e ve 14.100 km2’si Kuzey İrlanda’ya aittir. Doğalgaz, kömür ve petrol rezervleri zengin olan İngiltere 
topraklarının %71’i tarım alanı, %10’u orman ve %19’u şehirlerden oluşmaktadır.  (Kocaeli Ticaret Odası, 2020:6-

8).  

İngiltere, meşruti monarşi ve parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Anayasa metni olmadığından, meclis 
tarafından çıkartılan ve değiştirilebilen anayasa hükmünde yazılı mevzuat kullanılmaktadır. Meclis, ‘Avam 
Kamarası’ ve ‘Lordlar Kamarası’ olarak iki kısımdır. Avam Kamarası, beş yılda bir yapılan seçimle oluşturulur. 
Günümüzde, aile mirası olarak gelen ‘lordluk’ unvanı feshedildiğinden, bu kişilerin Lordlar Kamarası’na girme 
hakları yoktur (Kocaeli Ticaret Odası, 2020:6).     
Başkent Londra, çeşitlilik açısından İngiltere’deki diğer tüm şehirlerden önde gelmektedir. Toplam üç yüzden fazla 
dil konuşulan Londra’da, on binin üzeri nüfusa sahip ve yerli olmayan en az elli topluluk yaşamaktadır (Wood vd., 
2006:1).     

1.2. İngiltere’nin Kısa Tarihi 
1707 yılında İngiltere ve İskoçya tarafından kurulan Büyük Britanya Krallığı’na, 1800 yılında İrlanda da katıldı. 
1714 yılında Hanoveriyan Hanedanı’nın tahta çıkmasıyla, başbakanın ve kabinenin olduğu modern hükümet 
sistemine geçildi. 19. Yüzyılda ise, güçlü donanması tarafından korunan İngiltere, sömürge imparatorluğu olarak 
zirvedeki yerini aldı. Bu dönemde, geçen yüzyıldan kalan birikmiş sorunları çözümlemek için bir dizi sosyal ve siyasi 
reform yapıldı. Ayrıca, ‘muhteşem izolasyon’ politikasını uygulayan İngiltere, Kırım Savaşı (1854-1856) dışında 
Avrupa savaşlarına katılmadı. Hindistan, Kanada ve daha sonra sistematik göçlerle Avustralya, Yeni Zelanda ve 
Güney Afrika, imparatorluğun ana çekirdeğini oluşturdu. Ancak İngiltere, 20.yüzyılın başlarından itibaren 
‘muhteşem izolasyon’ politikasından vazgeçerek, Fransa ve Rusya ile ittifak oluşturdu. İngiliz askerleri, 1.Dünya 
Savaşı’nda (1914-1918) bu ittifak birliğinin yanında hareket etti. Bununla birlikte 2. Dünya Savaşı’nda yalnız 
bırakılan İngiltere, savaş sonunda çok zarar görerek ABD’ye borçlandı (Nangonová, 2008:12-17).  

Öte yandan, 2.Dünya Savaşı sonrası bağımsızlaşan İngiliz sömürgelerinden İngiltere’ye göç söz konusu oldu. 1948 
yılında, Karayipler’den ve Batı Hint Adaları’ndan, 1950’lerde Pakistan’dan çok sayıda göçmen işçi geldi. 19. 

Yüzyılın sonlarına doğru, bu ülkelerde daha büyük sömürge kolonileri ‘Commonwealth’ adı altında özerkleşmeye 
ve bağımsızlık kazanmaya başladı. Bu gelişme bağlamında, 1949 yılından itibaren Büyük Britanya İmparatorluğu, 
‘Britanya Milletler Topluluğu’ halini aldı (Tutaş, 2018:30-31). İngiltere’nin tarihi geçmişinin, toplumun kültürü, 
yaşayışı ve çalışma alışkanlıkları üzerinde etkili olduğu düşünülebilir. 

2. SANAYİ DEVRİMLERİ VE ETKİLERİ 

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş demek olan ‘sanayileşme’, teknolojik yeniliklerle yakından bağlantılı 
geniş bir sosyal ve ekonomik değişimi ifade etmektedir (Moore, 2014:740; El Amine, 2017:3). Sanayi devrimlerinin 
başlangıcı, insanlık tarihinin en ünlü dönüm noktalarından biridir (Allen, 2006:1). Modern tarihte birkaç sanayileşme 
dalgası bulunmaktadır (Moore, 2014:741) (Şekil 1): 
✓ Birinci Sanayi Devrimi: Avrupa ve Kuzey Amerika’da 18.Yüzyılın ortalarından 19.yüzyılın başlarına kadar olan 

dönem, birinci sanayi devrimi olarak bilinmektedir. Bu dönemin başlangıç noktası, James Watt’ın buhar 
makinesini icat etmesidir.  
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✓ İkinci Sanayi Devrimi: 19.Yüzyılın ikinci yarısından itibaren, buhar makinesinin iyileştirilmesi, içten yanmalı 
motorun icadı, elektrik üretimi ve dağıtımı, kanal ve demiryollarının inşası, yaygın kullanımı ve otomasyon ile 
karakterize dönem, ikinci sanayi devrimi dönemidir. Bu dönemde Henry Ford’un geliştirdiği montaj hattında, ‘T 
modeli’ otomobiller üretildi.    

✓ Üçüncü Sanayi Devrimi: Üçüncü dalga, Avrupa ve Kuzey Amerika’da hizmet sektörünün imalat sektöründen 
daha fazla zenginlik yaratmaya başladığı 1922 yılında başladı. Post-endüstriyel dönem olarak da bilinen bu 
dönemde, bilgisayar teknolojisinin ara yüz olarak kullanılması, insan gücünün öneminin azalması ve bilgisayar 
sistemleri sayesinde üretim hızının artması söz konusudur.  

✓ Dördüncü Sanayi Devrimi: Dijital devrim ve bilgi çağı olarak da adlandırılan ve 2000’lerde başlayan dördüncü 
sanayi devrimi dönemi, yenilenebilir enerji, siber-fiziksel sistemler, bilgi-işlem, iletim ve depolama kapasitesinde 
kontrol edilemeyen artış ve bilgi sistemlerinin sürekli gelişimi ile karakterizedir (Koç ve Teker, 2019:305).  
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Şekil 1. Sanayi Devrimleri Dönemleri 
Kaynak: Deloitte AG’den (2015:3) uyarlanmıştır. 

2.1. Birinci ve İkinci Sanayi Devrimlerinin Etkileri (Sanayi 1.0 ve 2.0) 

17. Yüzyılın ikinci yarısındaki bazı gelişmeler, İngiltere’nin ağırlıklı olarak bir tarım ülkesi olma durumundan 
endüstriyel bir güce dönüşme sürecini hızlandırdı (Nangonová, 2008:12). Bu gelişmelerin başında, kömür ve buhar 
gücünü kullanarak bazı makinelerin tasarlanması ve bu sayede üretimde insan emeğinin azaltılması gelmekteydi (El 
Amine, 2017:3). Zira 1850’lerde yüksek bir işgücü üretkenliği vardı (Clark, 2002:40). Sahip olunan zengin kömür 
rezervlerinin avantajı kullanılarak (Clark ve Jacks, 2007:68-69) buhar gücünden yararlanılmaya başlanması, bu 
dönemde fabrika tekstil üretimini yarattı (Allen, 2006:1-2). Öte yandan, birinci sanayi devriminin ilk aşamalarında 
yeni ve çeşitli ürünler üretildiyse de bunlara işçi sınıfının erişebilirliği yoktu. Zira işçi sınıfı, ulusal ve kişi başına 
gelirin çoğunu paylaşmıyordu (Peterson, 2008:5).  
Genellikle 1870-1914 yılları arasında tarihlenen ikinci sanayi devrimi döneminde, büyük şehirlerde mevcut olan 
demiryolları, telgraf ağları, gaz, su ve kanalizasyon sistemleri, 1870’ten sonra büyük ölçüde genişledi. Buna, elektrik 
gücü ve telefonun icadı eklendi (Mokyr, 1999). Denebilir ki, buhar gücü birinci, elektrik ise ikinci sanayi devriminin 
itici gücü oldu (Cordes ve Stacey, 2017:5). 

Birinci ve ikinci sanayi devrimlerinin çeşitli alanlardaki etkilerini şöyle özetlemek mümkündür: 
✓ Çalışma Bağlamı: Sanayi devrimi öncesi İngiltere’de ürün fiyatları ve işçi ücretleri oldukça yüksekti; ancak, enerji 

ucuzdu. Bu durum, 18.yüzyılın, amacı pahalı emeğin yerine ucuz enerjiyi ikame etmek olan teknolojik 
atılımlarının nedeniydi (Allen, 2006:1-2). Tarımın yerine yaşam koşulları, ekonomi ve politikanın ön plana çıktığı 
bu dönemde, fabrikalar açıldı, kırsal kesimden şehirlere göç oldu ve proleterya ve topraksız burjuvazi oluşmaya 
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başladı (El Amine, 2017:3). Çok sayıda fabrika, verimli iş modelleri oluşturmak için bilimselliği merkeze alarak 
kuruldu (Koç ve Teker, 2019:304). İmalat ve ticaret ağlarına yatırım yapmak için servet sermayesi ve sıkı çalışma 
kültürünün geliştirilmesi, risk alma ve yeni fikirler üretme de destekleyici faktörlerdi (Moore, 2014:740).   

Yaşamın her alanında büyük değişimler yaratan sanayi devrimi ile evde ve küçük işletmelerde elle yapılan işlerden, 
fabrikalarda yapılan büyük ölçekli işlere geçiş oldu. Bu fabrikalar kurulurken işçilere ihtiyaç duyuldu. Ancak, 
çalışmaya istekli geniş bir insan yelpazesine sahip olan işverenler, ücretleri istedikleri gibi düşük tutabiliyorlardı. 
Haftada altı gün, günde on dört saat çalışılan bu fabrikalarda çalışma şartları da çok kötüydü. İşçilerin çoğunluğu 
vasıfsızdı ve çok düşük ücret alıyorlardı. Nitelikli işçiler biraz daha fazla kazanıyordu. Kadın işçiler, erkeklerin üçte 
biri ve bazen de yarısı kadar kazanıyorlardı. Çocuk işçilerin ücretleri ise çok daha düşüktü. Kullanılan makinelerde 
güvenlik önlemlerinin olmaması birçok kazaya neden oldu (El Amine, 2017:27). Böylesi olumsuz çalışma şartlarının 
söz konusu olduğu bu dönemde, işçi sınıfı yoksulluk içinde yaşarken, orta sınıfı oluşturan patronlar zenginleşmeye 
başladı (FCPS HS Social Studies, 2014).  

İkinci sanayi devrimi döneminde işçilerin konumunda iyileşmeler oldu. Bu iyileşme büyük ölçüde çalışma saatlerini 
ve koşullarını düzenleyen fabrika yasası, ücret yasaları ve devlet tarafından sağlanan sosyal sigorta gibi önlemlerin 
sonucuydu. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, İngiltere’de işçi sınıfının baskısı artmaya başladı. Öte yandan, Robert 
Owen’in sanayiyi işbirlikçi tarzda organize etmekle beraber, hiyerarşik fabrika, sanayi örgütünün ana biçimi oldu 
(Peterson, 2008:5).  

✓ Sendikalar: 1800’lü yılların başlarında, kötü çalışma şartları dolayısıyla işçiler reform talep etmeye başladılar 
(FCPS HS Social Studies, 2014). Çocuk işçilerin uzun saatler boyunca düşük ücretlerle çalıştırılması da işçi 
sendikalarının kurulmasında etkili olan faktörlerden biri oldu (El Amine, 2017:27). İşçilerin bir araya geldikleri 
bu sendikalarda, toplu pazarlığın yanı sıra, işçi-işveren müzakereleri de yapıldı. Bu müzakerelerde daha iyi 
çalışma koşulları, daha az çalışma saati ve daha yüksek ücretler talep edildi. Talepleri kabul edilmediği takdirde 
işçilerin yapacakları grevler, bu işçi sendikalarının en önemli aracıydı (FCPS HS Social Studies, 2014). Bununla 

birlikte, fabrikaların işçi sıkıntısı çekmiyor olmaları, sendikaların etkisini azalttı. Bu nedenle işçi sendikalarının 
çoğu başarısız oldu (El Amine, 2017:28). 

✓ Teknoloji ve Üretim: 18.Yüzyılın başlarında, makinelerin merkezde olduğu seri üretim sayesinde, büyük miktarda 
temel malları kısa sürede ucuza üretilebilmek mümkün oldu. Bu makineler, işçiler arasında iş bölümü yapılmasına 
yol açan basit bir sistem sundu (El Amine, 2017:12). Bu sistemde temel üretim imajı, bir işçinin bir bölmedeki 
birkaç parçadan birini alıp, montaj hattındaki daha büyük bir ürüne yerleştirmesiydi. Fabrikalar başlangıçta küçük 
olmakla beraber, mal sahibinin, nitelikli işçilerin veya daha uzman iş görenlerin, makinelerde, üretim 
aşamalarında ve ürün tasarımında kademeli değişiklikler yaptıkları bir ‘deneme-yanılma’ süreci sayesinde gelişti. 
Bu sistemde, üretim parçalarının birbirlerine uyacak şekilde düzenlenmesi söz konusuydu. Bir yandan geleneksel 
zanaat üretimi; bina inşaatı, mobilya yapımı, terzilik, ayakkabıcılık ve silah yapımı ile devam etmekle birlikte, 
bütün makinelerin merkezi bir elektrik santralinden çalıştırıldığı ve işçilerin çalışma saatlerinin ve molalarının 
belli olduğu fabrikalarda üretim, sanayiyi karakterize etmekteydi. Yeni icatlar sayesinde, fabrikalarda genişleyen 
bir ürün yelpazesi elde edilebildi (Mokyr, 2008:4-5). 

✓ Kalite: İlk sanayi malları oldukça basitti ve alıcılar genellikle kalitesini değerlendirebilirdi. 1900’lü yılların 
başlarında, alıcı bir ürünün bileşenlerini anlayabiliyordu ama bu bileşenlerin kalitesini ve güvenilirliğini 
değerlendiremiyordu. Aynı kalite değerlendirme sorunu, ürünlerin önceden paketlenmiş olarak geldiği ve satın 
alınmadan önce koklanamadığı ya da tadına bakılamadığı gıda ve ilaç alanlarında daha ciddiydi. Bu nedenle 
alıcılar, üreticinin itibarına güvenmek ve bunları kalite konusunda rekabet edemeyenlerden ayırmanın bir yolunu 
bulmak zorunda kaldı. Bu bağlamda ticari markalar sadece bir reklam aracı olarak görülmüyor, aynı zamanda 
tüketiciye ürünün kalitesi hakkında bilgi verdiği de düşünülüyordu. Bununla birlikte, ticari markalar tam bir 
güvence vermekten uzaktı (Mokyr, 2008:5-6). 

✓ Çocuk İşçiler: Sanayi devrimi, ekonomik faaliyetlerin tarımdan üretime geçtiği, üretimin küçük atölye ve evlerden 
fabrikalara taşındığı bir büyüme çağında başladı. Fabrikalarda yoğun bir işgücü talebi vardı ve şehirlere göç eden 
aileler geçim sıkıntısı çektiklerinden çocuklar da çalışmaya zorlandı. Çocuk işçiliği, esasen sanayi devriminin 
getirdiği bir şey değildi. Zira çocuklar, sanayi devrimi öncesinde ebeveynleri tarafından çiftliklerde 
çalıştırılıyorlardı. Sanayi devrimi döneminde çocuklar, üretim sisteminin bir faktörü haline geldi. Ancak genel 

olarak bu durumun çocuklar üzerindeki etkisi olumsuzdu. Çocuk işçiler fabrikalarda çok çalışıyor ama az ücret 
alıyorlardı. Bütün gün makinelerin altında, dar alanlarda temizlik ve yağlama yapıyorlardı. Çalışırken 
yorgunluktan uyuyakalan ya da işe gelemeyen çocuklar, işverenlerin kötü davranışlarına maruz kalıyorlardı (El 
Amine, 2017:13-17).  

mailto:journalofsocial.com


 
Refereed & Index & Open Access Journal journalofsocial.com 2022 

 

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences 2022  8 (56) SEPTEMBER 
 

1195 

✓ Sosyal Etkiler: Birinci ve ikinci sanayi devrimleri, topluma ve rasyonalizasyon sürecine yönelik tutumda felsefi 
bir değişikliği de beraberinde getirdi (Moore, 2014:740). Sanayileşmenin başlamasıyla birlikte, sosyal düzenin en 
alt noktasındaki insanların bile yaşam standartları değişti ve yeni bir kültür oluşmaya başladı. Toplumda eğitim 
ve okuryazarlıkta kademeli bir yükselme oldu. Yaşam koşullarının iyileşmesine bağlı olarak nüfus da artmaya 
başladı. Bir grup nitelikli işçi, yönetici, memur, muhasebeci ve diğerlerinden oluşan ‘orta sınıf’ ortaya çıktı. Orta 
sınıf, ücretinin yaşamak için ihtiyaç duyduğu kadarının dışında kalan kısmını eğlenceye ve diğer şeyleri satın 
almaya ayırabiliyordu. Bu fazladan para, orta sınıfın daha rahat yaşamasını sağladı. Çoğu, gecekonduların 
hijyenik olmadığı gerekçesiyle şehirlerden uzaklaştı. Bu durum, banliyölerin veya sosyal olarak ayrılmış 
mahallelerin oluşmasına yol açtı (El Amine, 2017:15-29).  

✓ Girişimcilik: 18. Yüzyılda İngiltere’deki kurumsal gelişmeler, girişimciliğe diğer ülkelere kıyasla daha 
elverişliydi. Bu dönemde başarılı girişimcilere finansal ve sosyal başarıya ulaşma şansı tanındı. Bu durum, yurt 
dışından çok sayıda yaratıcı ve başarılı girişimciyi çekmeyi mümkün kıldı. Bu bağlamda İngiltere’deki kurumsal 
ortam, teknolojik ilerleme sürecinde değişimin daha yavaş olduğu diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha üstündü 
(Mokyr, 2008:5-6). 

2.2. Üçüncü ve Dördüncü Sanayi Devrimlerinin Etkileri (Sanayi 3.0 ve 4.0) 
Sanayileşmenin üçüncü aşaması, yüksek verimli seri üretim ve ürünlerin toplu satışı bilinci doğrultusunda, Henry 
Ford’un orta sınıfın ulaşabileceği bir fiyata üretilen bir otomobil tasarlaması ve işçilere daha yüksek ücret ödeme 
kararıyla başladı. Denebilir ki Ford, oldukça organize montaj hatları kullanan bir sanayi toplumu vizyonunu getirdi 
(Peterson, 2008:5-6). Öte yandan, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra teknolojik yenilikler, kitle iletişim 
araçlarını değiştirdi (Moore, 2014:742). Bu teknolojik yenilikler sonucu 1970’lerde başlayan büyük ölçekli 
bilgisayarlaşma, üçüncü sanayi devriminin dönüştürücü gücü oldu (Cordes ve Stacey, 2017:5). 
Dijital teknolojinin getirdiği inovasyon, 21. yüzyılın başlarından beri toplumun ve ekonominin her alanında dijital 
bir dönüşüme neden oldu. Bu bağlamda, yaşamın her alanını yeniden tanımlayan dördüncü sanayi devrimi, insan-

makine etkileşimi ve analitik incelemeleri içermeye başladı. Bu dönüşüm ortamında bazı işler gereksiz hale gelerek 
ortadan kalktı ve yerine yenileri geldi. İnternetin yaygın kullanımı da rekabete değişik bir boyut kazandırdı (Koç ve 
Teker, 2019:310). Böyle bir değişim ve dönüşüm bağlamında cereyan eden dördüncü sanayi devrimi, insan ve makine 

arasındaki çizgileri bulanıklaştırdı. Bu durum, çalışma ve üretme şekli üzerindeki etkileri dolayısıyla geleceği 
yeniden tanımladı (Deloitte, 2015:8; World Economic Forum, 2019:5).   
Dördüncü sanayi devrimi kapsamında diğer ülkelerde söz konusu olan sanayileşme, İngiliz ağır sanayisinin 
gerilemesine neden oldu ve bunun yerini hizmet sektörü almaya başladı. Bugün İngiltere ekonomisinin yaklaşık 
dörtte üçünü hizmet sektörü temsil etmektedir. Dünyanın finans merkezi olan Londra, offshore karakteri nedeniyle 

en fazla yabancı bankaya sahip şehirdir. Öte yandan, bir zamanların parlayan İngiliz otomobil sanayi artık geçmişte 
kaldı. Eskiden İngilizliğin özü olarak görülen Jaguar, Rolls Royce, Aston Martin ve Bentley, yatırım eksikliği ve 
zayıf gelişme nedeniyle uluslararası rekabete karşı koyamadı. 1998’de BMW Rolls Royce’u, VW de Bentley’i satın 
aldı (Engler, 2016:67-68). 

Üçüncü ve dördüncü sanayi devrimlerinin çalışma bağlamı ve teknoloji üzerindeki etkileri şöyledir:  

✓ Çalışma Bağlamı: Yeni iş dünyasına başarılı geçişi yönetmek hem kamu sektörü hem de özel sektör için önemli 
ve iyi koordine edilmiş çabaları gerektirmektedir. İşletmelerin eğitim, yaşam boyu öğrenme ve çeşitliliği teşvik 
etme çabaları yoluyla işgücüne yatırım yapması söz konusudur. İş liderlerinin bu geçişi yönetme şeklinin, 
dördüncü sanayi devriminin toplum üzerindeki etkisini belirleyeceği düşünülmektedir (World Economic Forum, 
2019:9). Burada işletmeler için zorluk, yeni teknolojileri iş güçlerine uyarlamaktır. Bu özellikle işleri gereksiz 
hale gelen iş görenlere yeni beceriler kazandırma noktasında önem kazanmaktadır (Cordes ve Stacey, 2017:8). 

✓ Teknoloji ve Üretim: 4.Sanayi devrimi, çalışma ortamında hem olumlu hem de olumsuz etkiler yarattı. 
Dijitalleşme ve otomasyon bir yandan gereksiz hale gelen bazı angarya işleri ortadan kaldırarak işyerinde 
niteliksel iyileştirmeler ve ücret artışları sağlarken, diğer taraftan bu işleri yapan iş görenleri işsizliğe sürükledi 
(Coldwell, 2019:1). Bu bağlamda, dördüncü sanayi devriminin getirdiği teknolojik değişim, iş görenler açısından 
iş kaybı korkusuna neden oldu. Tahminlerin çoğu niteliksiz işlerin kaybını ve ‘endüstriyel veri bilimi’ ve ‘robot 
koordinatörlüğü’ gibi yeni işler için önemli bir talep olacağını göstermektedir (Cordes ve Stacey, 2017:6).   

Esnek üretim ve akıllı fabrikaların yaygınlaştığı dördüncü sanayi devrimi döneminde, teknik sermayenin 
otomasyonu, yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle sonuçlandı. Üretim hattının kesintisiz olması ve kararların otomatik 
ya da yarı otomatik olarak alınması nedeniyle işgücü verimliliği de arttı (Sima vd., 2020:3). Bununla birlikte, diğer 
büyük ekonomilerle karşılaştırıldığında, İngiltere’nin bu dönemdeki üretkenlik açığının, ekonomik performansını 
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önemli ölçüde engellemesi söz konusudur. İngiltere’nin uzun vadede rekabetçi gücünü koruyabilmesi için, 
sürdürülebilir üretkenliği iyileştirmede bir yol belirlenmelidir (Cordes ve Stacey, 2017:6).    

3. İNGİLTERE’DE MODERN ÇALIŞMA BAĞLAMI 

İki yüz elliden az çalışanı olan KOBİ’ler (Küçük ve orta ölçekli işletme) (Ward, 2021:8), İngiliz firmalarının %60’ını 
oluşturmaktadır (Be The Business, 2019:19). Bu bağlamda, İngiltere’de 2020 yılı rakamları itibarıyla altı milyon 
KOBİ vardır (Ward, 2021:8). İngiliz ekonomisinin her alanında güçlü bir şekilde temsil edilen KOBİ’ler sadece 
inşaat gibi geleneksel yerleşik sektörlerde değil, aynı zamanda profesyonel ve bilimsel hizmetler gibi daha yeni 
sektörlerde de önemli istihdam sağlamaktadır (Binks ve Coyne, 1983). Öte yandan, küresel finansal krizin ardından, 
KOBİ’ler için endişeler artmaktadır (Brown ve Lee, 2014:5). Bununla birlikte bu firmalar, her türlü kısıtlı duruma 
rağmen gelişmeye isteklidir (Be The Business, 2019:19). 

3.1. Çalışma Ortamı  
İngiltere’de çalışma ortamını, ücretler ve çalışma saatleri açısından şöyle ele almak mümkündür: 

✓ Ücretler: Sanayi devrimleri öncesinde İngiltere’de sermayeye kıyasla emek maliyetinde sürekli artış söz 
konusuydu. Bu durum, emeğin yerine sermayeyi ikame etmenin yollarını aramaya teşvik etti. Bu bağlamda İngiliz 
mucitleri ve girişimcileri, emek üretkenliğini arttıran makineler aramaya başladılar. 1348-1349 yıllarında yaşanan 
‘kara ölüm’ vakalarından sonra İngiltere’de nüfus üçte bir oranında azaldı. Bundan dolayı ücretler yükseldi. 
Nüfusun yeniden artmaya başladığı 15. ve 18. yüzyıllar arasında ise ücretler düştü (Allen, 2006:7). 

✓ Çalışma Saatleri: Günümüzde İngiliz iş görenler, Avrupa’nın en uzun çalışma saatlerine sahiptirler. Bu uzun 
çalışma saatlerinin nedenleri; iş yükü ve uzun çalışma kültürü gibi zorunluluklar ile işe bağlılık ve ücreti arttırma 
arzusundan kaynaklanan bireysel tercihlerdir. Ayrıca, ulusal istatistikler erkek iş görenlerin kadın iş görenlere 
kıyasla daha uzun süreler çalıştıklarını ifade etmekle beraber, bu durum meslek değişkenine göre farklılık 
göstermektedir. Daha fazla kadın iş gören daha üst düzey pozisyonlara geldikçe, çalışma sürelerinin de uzadığı 
görülmektedir (Kodz vd., 1998:19, 37).    

✓ Esnek Çalışma: Bazı esnek çalışma düzenlemeleri, diğer Avrupa ülkelerinin çoğuna kıyasla İngiltere’de daha 
yaygındır (CIPD, 2019). 

✓ İşgücü Piyasası: İngiltere’de iş piyasası çeşitlilik göstermektedir. Bazı alanlarda nüfus diğerlerine kıyasla daha 
gençtir. Ayrıca istihdam, işsizlik ve ekonomik faaliyetlerin farklılık gösterdiği İngiltere’de, mevsimlik işçilik, yarı 
zamanlı işçilik ve eğitim faaliyetleri de çeşitlidir. Etnik azınlıklar ve engelliler, bazı alanlarda diğerlerinden daha 
iyi durumdadır. Potansiyel işgücü kaynaklarının yetersiz kullanımı ile birleşen demografik farklılıklar ele 
alınmadığı takdirde, beceri ve işgücü talebinin arzını aşabileceği ve bunun sonucunda da firmaların ve ekonominin 
olumsuz etkilenebileceği bir durum söz konusudur (Stanfield vd., 2004). 

✓ Y Kuşağının Yükselişi: İngiltere’de 2025 yılına kadar ‘Y kuşağının’ işgücünün %75’ini oluşturacağı tahmin 

edilmektedir. Y kuşağının güçlü yetki duygusu, yüz yüze iletişim kuramaması, karar verme becerilerinin eksikliği, 
kişisel farkındalığının düşük olması, düşük iş etiği gibi özellikleri, birtakım endişelere yol açmaktadır (Tamkin 
ve Luanaigh, 2016:66). 

3.2. Yönetim ve Liderlik 

İngiltere, yönetim ve liderlik performansı açısından emsallerine kıyasla daha iyi olmayabilir. Bu durum, örgütsel 
performans açısından da endişe nedenidir. Esasen İngiltere’de yönetim kabiliyeti konusundaki tartışmalar 1980’lere 

kadar gitmektedir. Yetenekle ilgili bu kaygılar, İngiltere’de yönetim geliştirme sistemindeki zayıflıkların belirlenerek 
İngiliz yöneticilerin eğitimi ve geliştirilmesi konusuna odaklanmaktadır (Tamkin ve Luanaigh, 2016:3, 74).    

İngiltere’de yönetim ve liderlik konusu şöyle değerlendirilebilir:  

✓ Hiyerarşi: İngilizlerin kendilerini çok göstermeme ve statülerini ön plana çıkarmama tercihleri vardır. 
Toplantılarda belli bir yönetici yoktur; bu görevi toplantıya katılan herkes paylaşmaktadır. Bu bağlamda, bütün 
katılımcıların görüşü önemlidir. İş örgütlerinde yöneticinin ofisi ayrı bir yerde değildir; faaliyetin merkezindedir. 
Zira yönetici, personele yakın olmaya daha çok önem vermektedir. Bu, çalışanları daha kolay kontrol etmek için 
değil, iş birliğini ve iletişimi sağlayabilmek içindir. Böylelikle yöneticinin iş görenin ruh halini ve endişelerini 
anlaması daha az zaman almakta ve bilgi alışverişi kolaylaşmaktadır. Bu bağlamda İngiltere’de yöneticiler, diğer 
ülkelere kıyasla daha ulaşılabilirdir. İngiliz yöneticilerin sekreterleri yoktur; ancak, çok sayıda organizasyon 
yapan ve destek sağlayan kişisel asistanları vardır. Denebilir ki, İngiliz çalışma yaşamında hiyerarşi nispeten daha 
azdır ve ayrı asansör, şoför ve kantin gibi statü sembolleri kullanılmamaktadır (Engler, 2016:47-48). 
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✓ Risk Yönetimi: Durgunluktan çıkarak ekonomik büyümeye yönelmek isteyen İngiliz iş örgütlerinin, yenilikçi ve 
girişimci olmaları gerekmektedir. Bu durum, riskleri ve fırsatları değerlendirmeye istekli olmak anlamına 
gelmektedir. Burada yöneticiler için zorluk, risk düzeyini ve bu riskleri almakla elde edilebilecek potansiyel 
faydaları değerlendirebilme konusundadır (BIS, 2012:24). 

✓ Liderlik Tarzı: İngiltere’de yöneticilerin teknik açıdan en yetkin kişi olmaları gerektiği önerisi çok 

desteklenmemektedir. İngiliz yöneticiler uzmanlaşmadan ziyade genelleme eğilimindedirler. Bu nedenle, saf 
akademik eğitimden çok deneyim ve uygulama üzerinde durulmaktadır. Takımı bir araya getirmek ve 
çalışmalarından en iyi sonuçları elde etmek için, yöneticinin sahip olması gereken insan yönetim becerilerine daha 
çok önem verilmektedir (World Business Culture, t.y.). Geleneksel olarak sosyal becerileri ve pragmatizmi 
vurgulayan İngiliz yöneticilerin, kibar ve açık sözlü, öz-kontrollü ve öz-disiplinli olmaları kültürel özelliklerdir 
(Schneider ve Littrell, 2003:135).  

İngiliz kültürü düşük güç mesafesi ve yüksek bireycilikle karakterize olduğundan (Hofstede, 1980), küçük özel 
şirketlerdeki alt kademe yöneticilerin çoğunluğunun, işletme sahibinin destekleyici ve katılımcı liderlik tarzlarını 
kabul etmesi söz konusudur. Bu sahipler, genellikle astlarının ihtiyaçlarını karşılayan ve refahını sağlayan şefkatli 
bir aile ortamı yaratan kişilerdir (Wang ve Poutziouris, 2010:334). Astlara daha bağımsız çalışma fırsatının 
sağlanmasını ve onların kendi güç ve yeteneklerini keşfetmesine izin vermeyi ifade eden ‘güçlendirme’ de sıklıkla 
uygulanmakta, yönetici koç gibi davranmaktadır. Güçlendirici liderlik, İngiltere’nin bireyci eğilimiyle de uyumludur 
(Engler, 2016:49). 

✓ Uzmanlık Bilgisi: Hemen hemen hiç uzmanlık bilgisine ihtiyaçları olmadığını düşünen İngiliz yöneticiler için 
büyük resmi görmek daha önemlidir. Yöneticiler sadece hedefler koymakta, bu hedeflere nasıl ulaşılacağı iş 
görenlere bırakılmaktadır. İş görenler gerçek uzmanlık bilgisine sahiptir. Bu bağlamda, bir İngiliz yöneticinin, 
ancak iş göreni kadar iyi olduğunu düşünmek söz konusudur. İngiliz yönetici iş görenine bağımlı olduğundan, her 
iki taraf da birbirini güncel tutmak için sürekli temas halindedir. Buna göre, yukarıdan aşağıya doğru iletişimin 
olduğu bir hiyerarşiden ziyade, iş birliği ortamı vardır. Pragmatik çözüm arayışında olan yönetici, iş görenlerden 
gelen fikirleri ve bakış açılarını toplamakta, seçenekleri oluşturmakta ve kararını vermektedir (Engler, 2016:49-

50). 

✓ Otomasyon: 1960’larda ilk modern endüstriyel robotların geliştirilmesinden bu yana yaşanan hızlı teknolojik 
gelişme, ürün maliyetlerinin düşmesini sağladı. Ancak insanlar otomasyonun bir sonucu olarak işlerini 

kaybedeceklerini düşünmeye başladılar (House of Commons, 2019:5-6). Bu bağlamda, yapay zeka ve 
otomasyonun hızı, stratejistleri iş modellerini yeniden şekillendirmeye ve yapay zekayı iş süreçlerine entegre 
etmeye teşvik etti (Soni vd., 2019). Bununla birlikte, İngiltere’de işyerlerinde çok az sayıda robot olması, işgücü 
piyasası ve ekonomi için sorun oluşturmaktadır. Yeni teknolojileri ve beraberinde getirdiği fırsatları kucaklayarak 
birinci sanayi devrimine öncülük eden İngiltere’nin bugün karşılaştığı risk, işyerlerinin robotlar tarafından ele 
geçirilmesi değildir. Tam tersine, robot kullanımının az olması ve dördüncü sanayi devrimine öncülük etme 
konusunda isteksizlik vardır (House of Commons, 2017).   

3.3. İnsan Kaynakları Yönetimi     
İnsan kaynakları yönetimi konusunda İngiltere, bu kavramın mucidi ABD ile Avrupa kıtasının geri kalanı arasında 
bir köprü görevini görmektedir. Bununla birlikte İngiltere’de insan kaynakları yönetimi, diğer ülkelerden farklılık 
göstermektedir. Öncelikle İngiltere’de, ABD’ye kıyasla daha fazla istihdam mevzuatı vardır. Bu durumun Avrupa 
Birliği tarafından yönlendirilmiş olması söz konusudur. Zira Avrupa kıtası, işçi-işveren ilişkileri konusunda önemli 
bir dizi ulus-üstü düzeyde mevzuata sahip olması bakımından benzersizdir (Brewster, 2006:67-70).     

İngiltere’de, istihdam ilişkilerinin kolektif yönlerine daha az, yönetim ve geliştirmeye ise daha fazla zamana 
ayrılmaktadır. Daha kıdemli pozisyonlardaki yöneticilerin erkek olma ve tam zamanlı çalışma olasılığı daha 
yüksektir. Bir insan kaynakları uzmanına sahip işyerlerinin oranı artmaktadır. Bu mesleklerde çalışanların çoğunluğu 
kadındır. Bununla birlikte, İngiltere’de maaş bordrosunun hazırlanması ve eğitim gibi insan kaynakları yönetimi 
fonksiyonlarını ihale eden işyerlerinin oranı artmaya devam etmektedir (CIPD, 2014). Artık İngiltere’de en büyük 
tartışmalar insan kaynakları fonksiyonlarının rolü etrafında değil, elektronik teknoloji konusunda olmaktadır. Bu 
süreç, e-İKY (Elektronik insan kaynakları yönetimi) olarak bilinmektedir (Brewster, 2006:71).  

İngiltere’de insan kaynakları yönetimi uygulamalarını şu başlıklar halinde ifade etmek mümkündür: 

✓ Yönetim Uygulamaları: İngiltere’de yüksek performanslı iş uygulamaları yaygınlaşmaya başladı. Takım 
çalışması, formal seçim, işe başlama programları, teşvik ödemesi, formal değerlendirme sistemleri ve bilgi iletişim 
mekanizmaları gibi becerilerin kullanımını geliştirmeyi amaçlayan ve iş göreni daha fazla isteğe bağlı çaba 
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göstermeye yönelten çok çeşitli insan kaynakları yönetimi uygulamalarının kullanımı, 1980’ler ve 90’larda arttı. 
Bu artış, 2000’lerde de devam etmektedir (CIPD, 2014:4-5). 

✓ Beceriler ve Yeniden Eğitim: Yeni teknolojilerin iş örgütlerine girmesi ve böylelikle işlerin türünün değişmesi 
dolayısıyla, iş görenlerin bu duruma uyum sağlayabilmek için yeni becerilere ihtiyaç duymaları söz konusudur. 
Esasen bu durum, İngiltere’nin içinden geçtiği sanayi devrimlerinin kaçınılmaz bir parçasıdır (House of Common, 
2019:40). 

✓ Yetenek Yönetimi: İngiltere’de genel işgücü içerisinde bir beceri eksikliği sıkıntısı vardır. Bu nedenle yetenekli iş 
görenleri edinmek ve elde tutmak, İngiltere ekonomisinin bazı sektörlerinde gerçek bir zorluktur (Brewster, 
2006:72). 

✓ Çalışan Bağlılığı: İngiltere’de iş dünyasının ve hükümetin değişen işlere, iş görenlere yeniden beceri 
kazandırmaya ve iş görenlerin işte daha uzun süre kalmalarına yönelik girişimleri, ancak iş görenler bu 
değişikliklerin farkında olurlarsa ve geçiş dönemini atlatmada işverenlerle birlikte çalışırlarsa işe yaramaktadır 
(House of Commons, 2019:39). 

✓ Koçluk: İngiltere’deki insan kaynakları uzmanları arasında koçluk konusu gündemdedir. İşverenler yönetim 
kadrolarını bu konudaki eğitim kurslarına gönderme fikrine giderek daha sıcak bakmaktadırlar. Bu, ortak bir dil 
ve düşünce geliştirmede oldukça faydalıdır (Brewster, 2006:72). 

4. İNGİLİZ KÜLTÜRÜ 

4.1. İngiliz Ulusal Kültürü 

Sırasıyla ‘cultus’ ve ‘colere’; yani, ‘ilgilenmek’ ve ‘yere kadar’ anlamlarına gelen sözcüklerden türetilen kültür 
(Bhatnagar, 2017:54) Hofstede’ye (2001:5) göre; ‘bir grup veya insan kategorisinin üyelerini diğerlerinden ayıran 
kolektif mental programlamadır’.  
Bugün Birleşik Krallık çok kültürlü bir ülkedir. Farklı inançlardan ve milliyetlerden göç yoluyla gelen insanların 
birbirlerine karışması, sonuçta ülkenin ideolojilerinde ve inançlarında değişikliklere yol açmaktadır (Bhatnagar, 
2017:60-62). Bu bağlamda, eski nesil etnik azınlıkların çoğu, ana akım İngiliz kültürünün emperyal, beyaz ve 
Hıristiyan yönleri dolayısıyla rahatsızlık yaşamaktadır. Daha genç yaştaki azınlıkların, kendilerini daha az 
marjinalleştirilmiş hissetmelerine rağmen, hala ‘dışarıdan’ ve ‘tam olarak uyum sağlamama’ gibi kesin bir his 

yaşamaları da söz konusudur (Savage, 2017:17).    

Hofstede (1980, 2011), ulusal kültürün altı boyutunu tanımlamaktadır. İngiltere’nin bu kültür boyutlarındaki durumu 
şöyledir:   

✓ Güç Mesafesi: Güç mesafesi; güce atfedilen değer (Phuong-Mai, 2014-2015:2-3); bir toplumda iş örgütlerinin ve 
kurumların daha az güçlü üyelerinin, gücün orantısız bir şekilde tahsis edildiğini fark etme ve bunu normal kabul 
etme derecesi (Hofstede, 2011:9; Phuong-Mai, 2014-2015:2-3; Bhatnagar, 2017:54) olarak tanımlanmaktadır. 
Denebilir ki, güç mesafesi toplumda gücün dağılımını kabul etme derecesidir (Ahmed vd., 2008:6). Bu esasen 
eşitsizliği temsil etmektedir (Hofstede, 2011:9). Güç mesafesinin yüksek olduğu toplumlarda aynı bölge ve 
kaynaklar için rekabet söz konusu olduğundan, dengeyi ve düzeni sağlamak için hiyerarşi oluşturmak ve tek bir 
merkezi otoriteye bağlı kalmak önemlidir (Phuong-Mai, 2014-2015:5). 

Bu boyutta aldığı 35 puanla İngiltere, güç mesafesi düşük bir ülkedir (Ahmed vd., 2008:6). Bu bağlamda İngiliz 
toplumu, insanlar arasındaki eşitsizliklerin en aza indirilmesi gerektiğine inanmaktadır (Hofstede Insights, t.y.). İş 
örgütlerinde sorumluluk, yöneticiler ve astları arasında paylaşılmaktadır. Karar alma süreci daha az merkezidir 
(Benaida ve Arif, 2013:943). Hiyerarşi, sadece kolaylık sağlamak için vardır. Daha ziyade, takım çalışmasının ön 
planda olduğu düz örgütsel yapılar söz konusudur. Bu yapılarda astlar yöneticilere ilk isimleriyle hitap 
edebilmektedirler. Üyeler arasında iletişim kolaydır (www.translatemedia.com). Bu ortamda, iş görenler arasındaki 
eşitsizliklerin en aza indirilmesi gerektiğine inanılmaktadır. Ancak ilginç bir şekilde, İngiltere’de güç mesafesinin, 
işçi sınıfına kıyasla üst sınıflar arasında daha düşük olduğu görülmektedir (Hofstede Insights, t.y.).  

✓ Bireycilik/Kolektivizm: Bireycilik/kolektivizm boyutu, bireyler arasındaki ilişkilerin derecesini, bireyin gruplara 
dahil olma durumunu ve buna atfettiği önemi göstermektedir. Bu boyutta bir uçta bireycilik, zıt uçta ise 
kolektivizm vardır (Bhatnagar, 2017:55). Bireyci tarafta bağlar gevşektir. Kolektif tarafta ise, insanın doğduğu 
andan itibaren güçlü ve bağlı gruplar halinde, genellikle amcalar, halalar, büyükanne ve büyükbabaların vb. de 
dahil oldukları geniş ailelerde, sorgusuz sualsiz sadakat karşılığında onları korumaya devam ederek yaşamaları 
söz konusudur (Hofstede, 2011:11). Kolektivist toplumlarda bireylerin ait oldukları gruplarla güçlü bir bağ 
kurmaları beklenir. Kolektivist bağlamda yüksek düzeyde grup bağlılığı vardır (Phuong-Mai, 2014-2015:5-6).   
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Günümüzde Anglo-Sakson kapitalizmi, liberalleşme ve serbest piyasa ilkelerine dayanmaktadır. Bu bağlamda 
Birleşik Krallık, en özgür ve özelleştirilmiş ekonomiler arasındadır. Bireycilik skoru 89 olan Birleşik Krallıkta 
insanlar esnekliği, seçim yapabilmeyi ve seçenekleri sevmektedirler. Kültürel perspektiften bu durum, İngilizlerin 
içsel temellerinin kendi kaderlerini tayin, özgürlük, bağımsızlık, riske açıklık ile karakterize olan yüksek düzeyde 
bireyci olduğunu yansıtmaktadır (Engler, 2016:1, 20). İngiliz toplumunda gizlilik ve özel yaşam, herhangi bir 
eylemin merkezidir. Birey tüm topluma değil sadece kendisine ve yakın ailesine odaklanmaktadır (Benaida ve Arif, 
2013:944). Öte yandan, bireycilik özellikleriyle zıt bir şekilde, İngilizler aynı zamanda geleneklerine bağlı kalmayı 
da sevmektedirler (Engler, 2016:16).  

İngiliz iş örgütlerinde ise genellikle grubun dışındakilere düşmanlık olması ve bu tutumun işe alma ve terfi kararlarını 
etkilemesi (www.translatemedia.com), ‘ben’ bilinci, görev ve işlerin ilişkilerin önüne geçmesi ve mahremiyet hakkı 
söz konusudur. Ayrıca, iş görenlerden görüşlerini bildirmeleri beklenmektedir (Han, 2014).   
✓ Erillik/Dişillik: Erillik/dişillik kültür boyutu, insanların toplumdaki rollerinin, o toplumun yönelimine bağlı 

olduğunu kabul etmektedir (Syam vd., 2011:578-579). Bireysel değil toplumsal bir özellik olarak erillik/dişillik, 
değerlerin cinsiyetler arasında dağılımına atıfta bulunmakta (Hofstede vd., 1998) ve eril ve dişil özelliklerin 
birbirlerine kıyasla ne ölçüde tercih edildiklerini açıklamaktadır (Bhatnagar, 2017:55). Eril bir toplumda 

erkeklerin daha hırslı, rekabetçi, saldırgan ve başarı odaklı olduklarına inanılmaktadır. Dişil bir toplumda ise, 
erkekler maddi başarıdan ziyade yaşam kalitesine daha fazla dikkat etmektedirler (Syam vd., 2011:578-579).  

Erillik/dişillik boyutundan 66 puan alan Birleşik Krallık (Syam vd., 2011:579) eril bir kültürdür (Bhatnagar, 
2017:60). İngiliz toplumu yüksek başarı odaklı ve güdümlüdür. İngiliz toplumunda insanlar, çalışmak ve açık 
performans hırsına sahip olmak için yaşamaktadırlar (Hofstede Insights, t.y.). Bu bağlamda rekabet, başarı ve kariyer 
her şeyden önemlidir. Bireyler hırslarını rahat ifade edebilmektedirler (www.translatemedia.com). Dolayısıyla, iş ve 
para çok önemsenmekte, çatışma yine çatışma ile çözülmekte, başarısızlık felaket olarak görülmekte ve daha yüksek 
ücret tercih sebebi olmaktadır (Han, 2014).  
✓ Belirsizlikten Kaçınma: Belirsizlikten kaçınma, bir toplumdaki bireylerin belirsizlik veya yapılandırılmamış 

durumlar karşısında kendilerini tehdit altında hissetme derecesidir. Bu boyut, bireylerin olaylar üzerindeki 
kontrolü nasıl algıladıklarını ve geleceği nasıl yönettiklerini açıklamaktadır (Bhatnagar, 2017:56). Esasen 

belirsizlikten kaçınmanın en iyi yolu kuralları kullanmaktır. Bu bağlamda kurumsal kurallar resmi düzenlemelere, 
yazılı yasalara, yapılandırılmış yönergelere veya organize usullere odaklanmaktadır. Sosyal kurallar, değerler, 
erdem, ahlak kuralları ise diğer insanlarla kurulacak iletişimlerin şeklini belirlemede etkilidir (Phuong-Mai, 2014-

2015:12). Belirsizlikten kaçınan kültürler katı davranış kuralları, yasalar, sapkın davranışların onaylanmaması ve 
mutlak gerçeğe inanarak belirsizliği azaltmaya çalışmaktadırlar (Hofstede, 2011:10). 

35 puanla Birleşik Krallık, belirsizlikten kaçınma boyutu düşük bir kültürdür. Dolayısıyla İngiliz kültürü daha iyi 

sonuçlar elde etmek ve geleneksel görevleri yerine getirme yöntemleri geliştirmek için yeni fikirleri, yöntemleri ve 
zorlukları benimsemeye isteklidir (Benaida ve Arif, 2013:942). Çalışma yaşamı açısından bu durum, detay odaklı 
olmayan bir planlama ile sonuçlanmaktadır. Nihai hedef net olmakla birlikte, bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda 
az detay vardır. Değişen çevre içinde gerçek süreç akışta ortaya çıkmaktadır ve esnektir. Farklı olan çekici kabul 
edilmektedir (Hofstede Insights, t.y.). İş ortamında normalin dışındaki sorunlar reddedilmez (Han, 2014).  
✓ Uzun Dönemli-Kısa Dönemli Yönelim: Zaman yönelimi, bireyin yaşamında geçmişin, şimdinin ve geleceğin 

etkisini nasıl gördüğü ile ilgili evrensel bir değerdir. Zaman spektrumu, bu değer boyutunda kısa ve uzun dönem 
şeklinde iki yönelim ortaya koymaktadır. Geçmişe ve şimdiye odaklanmak kısa dönemli, geleceğe odaklanmak 
ise uzun dönemli zaman yönelimine yol açmaktadır. Antik Çin’de ortaya çıkan bir yaşam felsefesi olan 
Konfüçyüsçülükten esinlenen bu boyut, beceri edinme ve eğitime, çok çalışmaya, gereğinden fazla harcamamaya, 
sabırlı ve azimli olmaya ve geleceğe iyi hazırlanmaya vurgu yapan eylemlere odaklanmaktadır (Phuong-Mai, 

2014-2015:15). Denebilir ki uzun dönemli yönelim, Konfüçyüsçü iş dinamizmine karşılık gelmektedir. Uzun 
dönemli yönelimde yer alan değerler sebat, tutumlu olma, ilişkileri statüye göre sıralama, utanç duygusu; kısa 
dönemli yönelimde yer alan değerler ise karşılıklı sosyal yükümlülükler, geleneğe saygı, yüzü koruma ve kişisel 
istikrar olarak ifade edilmektedir (Hofstede, 2011:13).  

Bu boyutta aldığı 25 puanla Birleşik Krallık, kısa dönemli zaman yönelimine sahip tipik bir batı kültürüdür. İş 
ortamında analitik düşünme, anında tatmin ve kısa vadeli karlar ön plandadır. Sorunlar daha küçük parçalar halinde 
ele alınmakta ve en kısa sürede çözülmeye çalışılmaktadır. Üçer aylık hedeflere ve hızlı elde edilebilecek sonuçlara 
daha fazla odaklanma söz konusudur (Han, 2014).   

✓ Hoşgörü-Kısıtlama: Hoşgörü kültürü; yaşamdan zevk alma ve eğlenmeyle ilgili temel ve doğal insan arzularının 
nispeten özgürce tatmin edilmesini sağlayan bir toplumu ifade etmektedir (Hofstede, 2011:15-16). Bu boyut, 
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insanların yetiştirilme biçimlerine bağlı olarak, arzularını ve dürtülerini ne ölçüde kontrol etmeye çalıştıklarını 
göstermektedir. Nispeten zayıf kontrole ‘hoşgörü’, güçlü kontrole ise ‘kısıtlama’ denir (Hofstede Insights, t.y.). 
Hoşgörülü bir toplum, arkadaşlardan ve yaşamdan zevk almakla bağlamsal olarak ilgili arzuların ve duyguların 
özgürce tatminini sağlamaktadır (Bhatnagar, 2017:56). Kısıtlama kültürü ise, ihtiyaçların tatmin edilmesini 
kontrol eden ve onu katı sosyal normlarla düzenleyen bir toplum demektir (Hofstede, 2011:15-16).   

Bu boyutta aldığı 69 puan, İngiliz toplumunun hoşgörü kültürü olduğunu göstermektedir. İngiliz toplumunda bireyler 
genellikle yaşamdan zevk almak ve eğlenmekle ilgili dürtü ve isteklerini gerçekleştirmeye yönelmektedirler. İyimser 
ve olumlu bir tutuma sahip olan İngilizler, istedikleri gibi davranmakta ve para harcamaktadırlar (Hofstede Insights, 
t.y.).  

Tablo 1. Sanayi Devrimleri Dönemleri Açısından İngiliz Kültürünün Boyutları 
1.Sanayi Devrimi Dönemi 

(1760-1900) 

2.Sanayi Devrimi Dönemi 
(1900-1960) 

3.Sanayi Devrimi Dönemi 
(1960-2000) 

4.Sanayi Devrimi Dönemi (2000-

Devam Ediyor) 

Güç Mesafesi 
✓ İşverenin işçi üzerindeki mutlak kontrolü.  
✓ Makineler işin merkezinde. 

✓ Eğitim düzeyinin artması ve bilgi çalışanlarının ön plana çıkması 
dolayısıyla, iş gören ve işveren arasındaki mesafenin kısalması. 

✓ Düşük kişilerarası mesafe; İngiliz nezaketi ile her zaman yapılan 
küçük sohbetler.  

✓ Çalışma bağlamında kendini çok yüceltmeme; alçakgönüllü 
davranış. 

✓ Dokunsal olmama; fiziksel temastan hoşlanmama. 
✓ Diğer kültürlere kıyasla daha geniş kişisel alan. 

Erillik-Dişillik 

✓ İş görenin para merkezli olması ve eril değerlerin önceliği. 
✓ Kadın iş görenlere daha düşük ücret ödemesi. 

✓ Çalışma ortamında eşit kadın-erkek statüsü. 
✓ Avrupa’nın en uzun çalışma saatleri. 
✓ Başarı odaklılık. 

Bireycilik-Kolektivizm 

✓ Fabrikaların işçi sıkıntısı çekmiyor olması dolayısıyla, iş 
görenler arasında iş birliği ve kolektif davranışın olmaması. 

✓ İşlerin yapısının değişmesinin, iş görenleri kendilerini koruma 
düşüncesiyle bireyciliğe yöneltmesi. 

✓ Eylemlerin etki ve faydasına odaklanan ‘pragmatizmin’, bireyin 
refahını en yüksek özgürlük içinde gören liberalizme yol açması. 

✓ Ağ oluşturma ve referanslar. 
Belirsizlikten Kaçınma 

✓ İş bölümü sayesinde küçük parçalara bölünmüş belirli iş. 
✓ İşle ilgili talimatlar, yönergeler belirli ve net. 

✓ İşlerin değişen yapısı nedeniyle ortaya çıkan belirsizlikten 
kaynaklanan gelecek kaygısı. 

✓ İş görenin neyi ne zaman ve nasıl yapacağının açık ve yazılı olması. 
✓ Proje çalışmalarında iletişimin açık ve her yöne doğru olması. 

Zaman Yönelimi 
✓ Montaj hattında dar kapsamlı, tanımlı ve tekrarlayan iş 

dolayısıyla kısa dönemli zaman yönelimi.  
✓ İş görüşmelerinde dakiklik. 
✓ Yavaş karar alma süreci. 
✓ Profesyonellik ve uzun dönemli iş ilişkileri. 
✓ Yaşlı ve deneyimli iş görenlere saygı. 
✓ Ayrıntı sevgisi, teorik müzakereler, geniş ölçekli planlama. 

Hoşgörü-Kısıtlama 

✓ Üretim standartlarının altında kalan, işe gelmeyen ya da geç 
gelen iş görene tolerans olmaması. 

✓ Çocuk işçilere acımasız davranma ve hoşgörüsüzlük. 
✓ Olumsuz çalışma ortamı; merkezde insan yerine meta olması. 

✓ Zamanı iyi kullanmanın önemi. 
✓ Açık tartışmalar yerine kodlanmış/örtülü iletişim. 
✓ Ünlü İngiliz nezaketi. 

Tablo 1’de, Hofstede’nin güç mesafesi, erillik-dişillik, bireycilik-kolektivizm, belirsizlikten kaçınma, zaman 
yönelimi ve hoşgörü-kısıtlama şeklinde ifade ettiği kültür boyutları sınıflandırmasına göre, İngiliz kültürü sanayi 
devrimi dönemleri açısından değerlendirilmektedir. Burada birinci ve ikinci sanayi devrimleri ile üçüncü ve dördüncü 
sanayi devrimleri iki ana grup olarak ele alınmaktadır. Bu değerlendirme, sanayi devrimleri dönemlerindeki gelişme 
ve değişimlerin İngiliz kültürünün boyutlarını etkilediğini ve şekillendirdiğini düşündürmektedir.    

4.2. İngiliz Örgüt Kültürü 

Örgüt kültürü; iş örgütlerinde iş görenlerin çevrelerinde neler olup bittiğini algılama biçimleri (Hofstede, 2011:2) ve 
ortak olarak paylaştıkları önemli değerlerin, inançların, anlayışların ‘kümelenmiş teorisi’ (Sun, 2008:137) şeklinde 
tanımlanabilmektedir. Bir buz dağına benzer şekilde, görünür sığ düzey ve görünmeyen derin düzeylerden oluşan 
örgüt kültürü, iş örgütleri için son derece önemlidir (Natour, 2019). 
Günümüz istatistikleri, İngiliz işgücünün Avrupa’daki en uzun çalışma saatlerine sahip olduğunu göstermektedir. 
Özellikle belirli iş örgütlerinde ve mesleklerde uzun çalışma kültürü vardır (Kodz vd., 1998:1).  

İngiliz örgüt kültürünün genel özellikleri şöyle ifade edilebilir: 
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✓ Kişilerarası Mesafe: İş ortamında ‘diğer meslektaşlarla fiziksel olarak hangi yakınlıkta durulmalıdır’, ‘ne 
hakkında konuşulmalıdır’, ‘selamlama nasıl olmalıdır’ gibi sorulara verilen cevaplar, kişiler arası mesafeyi 
belirlemektedir. Bu açıdan İngilizlerin samimiyeti hızlı bir şekilde yakınlık duygusu taşımaktadır. İngilizler 
herhangi biriyle hatta sevmedikleri kişilerle bile her zaman küçük eğlenceli sohbetler yapabilmektedirler. Genel 
kural olarak hem günlük yaşamda hem de iş dünyasında İngilizlerle diyalog kurmak kolaydır. Bununla birlikte, 
özel yaşamlarını kendilerine daha uzun süre sakladıklarından, derin dostluklar kurmak diğer kültürlere kıyasla 
daha uzun zaman almaktadır (Engler, 2016:11-63). 

✓ Toplantılar: İngilizler genellikle tanıdıkları, ilişki kurabilecekleri ve kendilerini özdeşleştirebilecekleri bir grup 
insanla çalışmayı tercih etmektedirler. Zaman alıcı olan ve önceden ayarlanan toplantılar giriş niteliğindeki küçük 
konuşmalarla başlamakta ve daha sonra gündeme geçilmektedir. İngilizlerin görev odaklı yönelimleri nedeniyle, 
her katılımcı toplantının sonunda genellikle bir görev alarak masadan ayrılmaktadır (Business Culture in the 
United Kingdom, 2021). İngilizler genellikle toplantıları fikir alışverişinde bulunulan bir ortam olarak 
gördüklerinden, temelde farklı seçenekleri keşfetmek vardır. Konuşmalarda nazik olmak, açık tartışmalar yerine 
kodlanmış/örtülü konuşmayı tercih etmek esastır. Toplantı sırasında karşı tarafın konuşmasını bölmemek 
önemlidir. Standart bir oturma düzeni yoktur; herkes konferans masasında istediği gibi oturmaktadır. Çoğu İngiliz 
toplantısında bir gündem olmakla birlikte, kesin bir sıraya uymak gerekmez. Toplantıdan sonra da fikir 
alışverişinde bulunmaya devam edilmesi söz konusudur (Engler, 2016:11-63).  

✓ Bilgi Akışı: İyi bir proje iletişiminin başlangıcı bilgi akışıdır. İngiliz çalışma ortamında iletişim yolları bir 
hiyerarşiye tabi değildir. Birlikte çalışanları bir araya getirmeyi amaçlayan bu iletişim sadece yukarıdan aşağıya 

doğru değil, her yönedir. İngilizler filtrelenmiş bilgiler yerine, hangi bilgilerin önemli hangilerinin önemsiz 
olduğuna kendileri karar vermeyi tercih etmektedirler (Engler, 2016:11-63).  

✓ Zaman Algısı: Son zamanlarda İngilizler öğle ve akşam yemekleri gibi sosyal toplantılara geç kalmayı 
resmileştirmiş olmalarına rağmen, planlanmış bir iş toplantısına zamanında gitmek önemlidir (Business Culture 
in the United Kingdom, 2021).   

✓ Ofis Ortamı: İngiliz çalışma ortamında kadın ve erkeğin eşit statüsü çok doğal kabul edilmektedir. İngiliz iş 
ortamında hediye kültürü yoktur: Ofiste doğum günleri kutlanmaz, hediye almak için para toplanmaz ve kişi çoğu 
zaman tebrik bile edilmez (Engler, 2016:11-63).  

✓ Beden Dili/Jestler: İngiltere’de uzun süreli göz teması hoş karşılanmadığından, İngiliz meslektaş göz teması 
kurmuyorsa, bunun ilgi ve saygı eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmemelidir. İngiliz gizlilik yarıçapı diğer 
bazı ülkelere kıyasla daha büyüktür. Bu nedenle, iş ortamında biriyle konuşurken mutlaka bir mesafe bırakılmakta 
ve fiziksel temastan kaçınılmaktadır. Konuşurken ellerin cepte olması ve çok fazla hareketli olması hoş 
karşılanmaz (Engler, 2016:11-63).   

✓ Kıyafet: Prensip olarak muhafazakar tarzda giyinmenin kural olduğu İngiliz iş ortamında, erkekler koyu renk 

takım elbise, beyaz ve açık mavi gömlek, ipek kravat ve siyah ayakkabı tercih etmektedirler. Kadınlar ise koyu 
renkli pantolon takım veya elbise ve topuklu ayakkabı giyerler. Aşırı makyaj ve mücevher kullanmanın kötü bir 
izlenim bıraktığı kabul edilmektedir (Engler, 2016:11-63). 

✓ Kartvizitler: Kartvizitler toplantıdan önce veya başında değiştirilmektedir. Kartvizitler genellikle kişinin adını ve 
iş unvanlarını göstermektedir. Akademik unvanlar, işle ilgili değilse kartvizitte olmak zorunda değildir (Business 

Culture in the United Kingdom, 2021).   

✓ Pragmatizm: İngiltere’de deneyi bilgi için tek güvenilir temel olarak kabul eden görüş, 1517-1648 yılları 
arasındaki dini reform hareketini temel almaktadır. Pragmatist düşünce, bu İngiliz ampirizminden gelişmektedir. 
Buna göre, eylemler nedenlerine göre değil, etki ve faydaları açısından değerlendirilmektedir (Engler, 2016:11-

63).  

4.3. İngiliz İş Kültürü 

İngiltere’de özellikle 1940’lardan sonra en büyük şirketler arasındaki ‘aile mülkiyeti baskınlığı’, yerini farklı bir 
finans kapitalizm biçimine bırakacak şekilde azalmakla birlikte, üst yönetim ‘The old school tie’ sosyal arka planında 
oluşturulmaya devam edildi. 1990’lı yıllara kadar bu durum, İngiliz iş kültürünün çoğu gelişmiş ekonomideki 

profesyonelleşme eğilimlerine direndiğini göstermektedir. Bu mülkiyet sistemi, iş örgütü genelinde stratejik yönetim 
ile atölyedeki üretim faaliyetleri arasındaki koordinasyonu engellediği düşüncesiyle eleştirilmektedir (Wilson, 
2000:14-18).  

Böyle bir bağlamda, İngiliz iş kültürünün genel özelliklerini şöyle ifade etmek mümkündür:  
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✓ Mahremiyet: Mahremiyete çok değer verilen İngiliz iş kültürüne uyum sağlamak ve bazı önemli bağlantılar 
kurmak isteyen bir yabancı, sabırlı olmalı ve yakın arkadaşlıklar kurmanın zaman alacağını anlamalıdır. Yabancı 
iş ortakları konuşmalarında varsayımlara yer olmamasına ve yanlış yorumlanabilecek şekilde gizli anlamlar 
taşıyan sözcükleri kullanmamaya dikkat etmeli ve net bir mesaj gönderdiklerinden emin olmalıdırlar (The UK 
British Business Culture, t.y.). 

✓ İlk İzlenim: İngilizler iş yaşamında kendilerini olduklarından küçük gösterme eğilimindedirler. Bu nedenle, 
becerileri, unvanları, nitelikleri ve başarıları göstermemek daha kabul edilir bir davranıştır. Bir özgüven eksikliği 
anlamına gelmeyen bu ‘alçakgönüllülük’, ilk randevuda iş ortaklarıyla çok ihtiyatlı, minnettar, özür dileyen ve 
son derece kibar olduklarını ifade etmektedir (Engler, 2016:17). 

✓ Karar Verme: İngiliz iş örgütlerinin her hiyerarşik kademesinde kurumsal politikalar temel alındığından, karar 
vermede bireysel deneyim ve duygulardan ziyade kanun ve kurallar uygulanmaktadır. Karar verme süreci yavaş 
olduğundan, iş ortağını hızlı karar vermeye zorlamak hoş karşılanmamaktadır (Kocaeli Ticaret Odası, 2020:25-

26). 

✓ Potansiyel İş Ortaklarına Hitap: Potansiyel iş ortaklarıyla çevrimiçi arama yaparak, telefon, e-posta ya da mektup 

yoluyla iletişim kurulabilmektedir. Ağ oluşturma, İngiltere’de çok aktif bir şekilde gerçekleştirilen bir durumdur. 
Sürekli bir İngiliz ağı oluşturmak için LinkedIn mükemmel bir araçtır; zira referanslar son derece önemlidir 
(Engler, 2016:16-17). 

✓ İlk Konuşma: İngilizler iş ortaklarıyla ilk görüşmelerinde öncelikle olumlu bir atmosfer yaratmayı ve ortak bir 
zemin bulmayı beklemektedirler. Bu nedenle, küçük sohbetler şeklinde gerçekleşen ve çok ayrıntıya girilmeyen 
ilk konuşmalarda temel amaç uyum sağlamaktır. Nazik ve tarafsız davranmak ve ısrarcı olmamak esastır (Engler, 
2016:18). Bundan sonra iyi bir iş ilişkisi kurabilmek için karşı tarafa zaman tanınmalıdır. Zira İngilizler iş 
yapmaya karar verdiklerinde doğrudan iletişime geçeceklerdir (Kocaeli Ticaret Odası, 2020:26). 

✓ Teması İlerletme: İşe fazla duygusal ve kişisel yaklaşmayan İngilizler, genel olarak uzun vadeli iş ilişkileriyle 
ilgilidirler (Engler, 2016:19). Ayrıca, İngiliz iş kültüründe yaşlı ve deneyimli kişilere daha fazla saygı 
duyulduğundan, iş ilişkisi kurmak üzere mümkünse yaşlı temsilcileri göndermek daha uygundur (Kocaeli Ticaret 
Odası, 2020:25). 

✓ Özür Dilemek: İngilizler, bir hata yapmasalar bile sürekli özür dileme alışkanlığına sahiptirler. Rahatsızlığa neden 
olabilecek bir şey yapmak üzerelerse de özür dilemektedirler. İş ortamında, örneğin bir toplantıyı erken terk etmek 
gerekiyorsa ya da geç kalındıysa özür dilemek uygundur (Engler, 2016:21-22). 

✓ İngiliz Mizahı: Kara mizah şeklindeki İngiliz mizahında her zaman ayrı bir ironi ve kendi ile alay etme dokunuşu 
vardır. Sadece eğlenme amaçlı olmayan böyle bir mizah, aynı zamanda zor durumlardan kurtulmaya da 
yardımcıdır. Çalışma yaşamında olumsuz duyguları kontrol altında tutmaya ve güzel bir atmosfer yaratmaya 
olanak sağlayan böyle bir mizah anlayışı, özellikle riskli durumlarda son derece etkilidir. Böylelikle kimse yüzünü 
kaybetmez (Engler, 2016:27). Denebilir ki, genellikle söylenenin tersinin ima edildiği bu mizah anlayışı, İngiliz 
iş kültürünün önemli bir parçasıdır (Kocaeli Ticaret Odası, 2020:26).    

✓ Hitap Etme: İngilizler ilk iş toplantısında bile birbirlerine hitap ederken ilk isimlerini kullanmaktadırlar. Ancak 
yine de İngiliz meslektaşla konuşurken ilk ismini çok sık tekrarlamamak gereklidir. ‘Sir’, ‘Lord’ ve ‘Lady’ unvanı 
olan kişiler ne kadar yakından tanınsa da ilk isimlerini kullanmamak daha uygundur (Engler, 2016:61). 

Tablo 2. Sanayi Devrimleri Dönemleri Açısından İngiliz Yönetim, Liderlik, Çalışma, Toplum ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamı 
1.Sanayi Devrimi Dönemi 

(1760-1900) 

2.Sanayi Devrimi Dönemi 
(1900-1960) 

3.Sanayi Devrimi Dönemi 
(1960-2000) 

4.Sanayi Devrimi Dönemi (2000- 

Devam Ediyor) 

Çalışma Bağlamı 
✓ Hindistan, Kanada, 

Avustralya, Yeni Zelanda 

ve Güney Afrika’nın, 
sanayi ve finansın temel 
taşı olması. 

✓ Diğer Avrupa ülkelerine 
kıyasla yüksek işgücü 
üretkenliği. 

✓ Sermaye ve enerjinin 

emeği ikamesi. 
✓ Ev ve küçük işyerlerinden 

fabrikalara geçiş. 
✓ Basit ama kalite sorunları 

olan ilk sanayi ürünleri. 

✓ Ağır sanayinin diğer 
ülkelere kıyasla gerilemesi 
ve bunun yerini hizmet 

sektörünün almaya 

başlaması. 
✓ Londra’nın dünyanın en 

büyük finans merkezi 
haline gelmesi. 

✓ Robert Owen’in işbirlikçi 
sanayi organizasyonuna 

rağmen ana biçim olarak 
hiyerarşik fabrika. 

✓ Yüksek verimli seri üretim 
ve toplu satış. 

✓ Yatırım eksikliği, azalan 
üretkenlik dolayısıyla 
rekabet edememe. 

✓ Oldukça organize montaj 
hattının kullanıldığı sanayi 
vizyonu. 

✓ Yüksek verimli seri 
üretimle toplu satışa 
devam edilmesi. 

✓ Büyük ölçekli 
bilgisayarlaşma. 

✓ İnternetin yaygın kullanımı. 
✓ Veri, hesaplama, bağlantı, analiz, 

insan-makine etkileşimi bileşimi. 
✓ Bilişim teknolojisi, mobil iletişim ve 

e-ticaretin ön plana çıkması. 
✓ Bazı işlerin yok olması, yerine yeni 

işler yaratılması. 
✓ Değişen üretim ve sunum şekli. 
✓ İnovasyon. 

✓ Teknolojik ve dijital dönüşümün 
etkisi. 

✓ Esnek üretim ve akıllı fabrika. 
✓ Yeni üretim teknolojileri sayesinde 

artan ürün kalitesi. 
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✓ Girişimciliğe elverişli 
kurumsal gelişmeler. 

✓ İtici güç makineler ve 
sermaye. 

 

✓ Henry Ford’un iyi organize 
edilmiş montaj hattı. 

✓ Makineler ve sermayenin 

itici güç olmaya devam 
etmesi. 

✓ Örgütsel sınırların bulanıklaşması ve 
işgücünün dağılması. 

✓ Geleneksel işçi-işveren ilişkilerinden 

uzaklaşma. 
✓ Dijital çağ otomasyonu dolayısıyla 

artan stres ve olumsuz işyeri 
davranışları. 

Toplum 

✓ Tarımsal yaşamdan üretim 
yaşamına geçiş. 

✓ Ürün çeşitliliğine işçinin 
erişiminin olmaması. 

✓ Artan ücretlerin daha 
yüksek eğitim almaya 
olanak tanıması. 

✓ Kentleşme dolayısıyla 
oluşan fabrika kültürü. 

✓ Zenginleşen orta sınıfın 
banliyölerde yaşamaya 
başlaması. 

 ✓ Eski İngiliz 
sömürgelerinden 
İngiltere’ye göç dalgası 
nedeniyle kültürel değişim 
ve çeşitlenme. 

✓ Cinsiyet, ırk, din, kimlik, kültür ve 
fiziksel yetenekler açısından ön 
planda olan çeşitlilik. 

    

İnsan Kaynakları Yönetimi 
✓ Genç işçilerin çıraklık 

döneminden geçmeden 
istedikleri mesleği icra 
edememeleri (Ancak bu 

daha sonra kaldırıldı). 
✓ İşçi sendikalarının 

taleplerde bulunmaya 

başlaması. 
✓ Yüksek ücretler. 
✓ Seri üretim ve iş bölümü. 
✓ Üretimin her alanına 

yayılan makineler. 
✓ İş görenler için tehlikeli iş 

ortamı, uzun çalışma 
saatleri, artan iş kazaları.  

✓ Yüksek ücretlerin düşmeye 
başlaması. 

✓ Kadın ve çocuk işçilere 
daha az ücret. 

✓ Çalışmaya istekli çok insan 
olduğundan işverenin 
ücretleri istediği kadar 
düşürmesi. 

✓ Büyüyen işçi sınıfının 
oluşturduğu baskıyla 
harekete geçen sendikal 
hareket. 

✓ Devlet tarafından sağlanan 
sosyal sigorta, fabrikalar 

yasası ve ücret yasası. 
✓ Düzenlemelerle işçi 

sınıfının konumunun 
iyileşmeye başlaması. 

✓ Henry Ford’un işçilere daha 
yüksek ücret ödemesi. 

✓ Eski sömürgelerden gelen 
göçmen işçiler. 

✓ Eğitim ve çeşitliliği teşvik ederek 
işgücüne yatırım yapma. 

✓ İşgücünün yeni teknolojilere 
uyumunun sağlanması. 

✓ İşleri gereksiz hale gelen iş görenlere 
yeni beceriler kazandırılması. 

✓ Teknolojik değişimlerin sağladığı 
esnekliğin iş görenin deneyimini 
kişiselleştirmesine olanak tanıması ve 
İK liderlerinin bu değişimi 
kolaylaştırması. 

✓ İnsan stratejisinin ön planda olması 
ve operasyonel mükemmeliyetçiliğin 
insan merkezli bir yaklaşımla 
dengelenmesi. 

    

5. TARIŞMA VE SONUÇ  
İngiltere’de çeşitli nedenlerle ortaya çıkan birinci sanayi devrimi, beraberinde birçok değişiklik getirdi. Bu gelişmeler 
kapsamında, güçlü bir ekonomi arka planında yeni yaşam standartları aramaya başlayan İngilizler, düşünce tarzlarını 
değiştirmeye başladılar (El Amine, 2017). Buna göre, İngiltere’nin tarihsel geçmişi, sanayii, çalışma bağlamı ve 
toplumsal çeşitlilik arka planında, sanayi devrimleri dönemleri açısından İngiliz ulusal kültürünü, örgüt kültürünü, 
yönetim anlayışını ve insan kaynakları yönetimini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada çeşitli sonuçlara ulaşıldı.    
Bu çalışmada ulaşılan sonuçlardan ilki; sanayi devrimleri dönemleri itibarıyla İngiliz ulusal kültürünün özelliklerinin, 
Hofstede’nin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, erillik-dişillik, bireycilik-kolektivizm, uzun dönemli-kısa dönemli 
yönelim ve hoşgörü-kısıtlama şeklinde ifade ettiği kültür boyutları temelinde ortaya konmasıdır. Sanayi devrimleri 
İngiliz kültürünü, kültür boyutları temelinde nasıl etkiledi? Sanayi devrimi dönemlerini Hofstede’nin kültür boyutları 
açısından inceleyen Tablo 1’de de gösterildiği gibi, İngiltere’de 1760’larda başlayan ilk sanayi devrimi döneminde 
insanlar fabrikalarda çalışmak ve para kazanmak için kırsal alanlardan büyük şehirlere göç ettiler. Fabrikalardaki 

işlere yoğun talep vardı. Böylesi bir talep, işverenlerin işçi bulma sıkıntısı yaşamamalarını sağladı. Zira, işten ayrılan 
işçilerin yerine yenileri kolayca bulunabiliyordu. Bu dönemde, para kazanmayı merkezine alan iş görenler arasında 
kolektif davranışın olmaması, kültürün bireyci olduğunu düşündürmektedir. Buna paralel olarak, 1960-2000 yılları 
arası üçüncü ve 2000 yılı sonrası dördüncü sanayi devrimi dönemlerinde, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme 
etkisiyle işlerin yapısının değişmesinin, iş görenleri kendilerini koruma ve kendi merkezlerinde kalma düşüncesiyle 
bireyciliğe yönelttiği düşünülebilir. Ayrıca, İngilizlerin eylemlerin sonuç ve faydalarına odaklı pragmatist 
yaklaşımlarının da bireyci özelliklerine katkı sağlaması söz konusudur. Bu bağlamda, ilk ve ikinci sanayi devrimi 
dönemlerinde iş gören arzının fazlalığı dolayısıyla işverenin istihdam sıkıntısı çekmemiş olmasının; üçüncü ve 
dördüncü sanayi devrimi dönemlerinde ise teknolojik gelişmeler çerçevesinde iş yapısının değişmesi nedeniyle iş 
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görenin işini kaybetme korkusunun, bireyciliğe yönelmede etkili olduğu düşünülebilir.  Hofstede’nin (1980) 
çalışması da İngiliz kültürünün bireyci olduğunu göstermektedir. Öte yandan, İngiliz çalışma kültüründe ağ 
oluşturma ve referansların çok önemli olmasının ve işlerin bu çerçevede yürütülmesinin, bireycilik özelliğiyle zıtlık 
oluşturması söz konusudur.   
Birinci ve ikinci sanayi devrimleri dönemlerinde makineler işin merkezindeydi ve işverenin iş gören üzerinde mutlak 
bir kontrolü vardı. Geriye dönük olarak incelendiğinde göze çarpan bu iş davranışları, o dönemlerde işveren ve iş 
gören arasında güç mesafesinin yüksek olduğunu düşündürmektedir. Ancak, üçüncü ve dördüncü sanayi devrimi 
dönemlerinde bu durumda bir değişiklik oldu. Zira, iş görenlerin eğitim düzeylerinin genel olarak yükselmesinin ve 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda bilgi çalışanlarının ön plana çıkmasının, işveren ve iş gören arasındaki güç 
mesafesini kısalttığı söylenebilir. Ayrıca, İngilizlerin çalışma bağlamında kendilerini merkeze almayan alçakgönüllü 
davranışları ve ünlü nezaketleri ile yaptıkları küçük sohbetler de bu güç mesafesini azaltan faktörler olarak kabul 
edilebilir. Bu çıkarımlarla uyumlu şekilde, Hofstede’nin (1980) çalışmasına göre de İngiliz kültürünün güç mesafesi 

puanı düşüktür. Denebilir ki, ilk iki sanayi devrimi döneminde insanın değil makinelerin ve üretim sisteminin 
merkezde oluşu iş gören ve işveren arasındaki güç mesafesini arttırmakla birlikte, üçüncü ve dördüncü dönemlerde 
artan eğitim düzeyi ve beraberindeki teknolojik gelişmeler, işte insanı odağa aldı. Bu durumun, güç mesafesini 
düşürdüğü düşünülebilir. Öte yandan, İngilizlerin dokunsal olmamaları, fiziksel temastan hoşlanmamaları ve kişisel 
alanlarının diğer ülkelere kıyasla daha geniş olması gibi durumlar, düşük güç mesafesi özellikleriyle çelişmektedir.  

Birinci ve ikinci sanayi devrimleri dönemlerinde iş görenler yüksek ücret merkezliydi ve daha çok para kazanmak 
için çalışırlardı. Kadın ve çocuk işçilere, erkek işçilere kıyasla daha az ücret ödenirdi ve iş ortamında acımasız 
davranılırdı. Bu durum, o dönemlerde eril değerlerin ön planda olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca günümüzde, 
Avrupa’nın en uzun çalışma saatlerine sahip olan İngilizlerin başarı odaklı olmaları söz konusudur. Bu durum, 
Hofstede’nin (1980) çalışmasında ifade ettiği İngiliz kültürünün eril olduğu yönündeki bulgusunu desteklemektedir. 
Öte yandan, üçüncü ve dördüncü sanayi devrimi dönemlerinde, İngiltere’de çalışma ortamında kadın ve erkek iş 
görenlerin statülerinin eşit olması, erillik özelliğiyle çelişmektedir.  

İngiltere’de birinci ve ikinci sanayi devrimleri dönemlerinde, fabrika çalışma bağlamında katı bir iş bölümü vardı ve 
bu sayede iş, çok belirli küçük parçalara bölündü. Her bir iş bölümünde işle ilgili talimatlar, yönergeler netti ve işin 
çerçevesini tam olarak tanımlıyordu. Bu durum, ilk dönemlerde İngiliz kültüründe belirsizlikten kaçınmanın yüksek 
olduğunu düşündürmektedir. Zira tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle birlikte kırsal alanlardan büyük 
fabrikaların kurulduğu şehirlere göç, bu fabrikalarda çok sayıda işçinin birlikte çalışması, yüksek üretim hacmi, 
yönetim anlayışında değişmeler gibi nedenlerle hem toplumsal yaşamda hem de iş yaşamında belirsizlik hakimdi. 
Üçüncü ve dördüncü sanayi devrimi dönemlerinde de İngiliz çalışma ortamında iş görenin neyi, ne zaman ve nasıl 
yapacağı açıktır ve yazılı olarak belgelidir. Proje çalışmalarında her yöne bilgi paylaşımı esastır. Ayrıca, günümüzün 
dinamik çalışma ortamında işlerin değişen yapısının kimi işlerin ortadan kaldırılarak yerlerine yeni ve farklı beceriler 
gerektiren başka işlerin gelmesini gerektirmesi dolayısıyla, İngiliz iş görenlerin belirsizlikten kaynaklanan gelecek 
kaygısı yaşayabilecekleri düşünülmektedir. Bununla birlikte, bu durumla çelişkili olarak Hofstede’nin (1980) 
çalışması, İngiliz kültürünün belirsizlikten kaçınma puanının düşük olduğunu ifade etmektedir.  

Birinci ve ikinci sanayi devrimlerinin temel üretim enstrümanı olan ‘iyi organize edilmiş montaj hattı’, dar kapsamlı, 
tanımlı ve ürün bazında tekrarlayan niteliktedir. Montaj hattı merkezli bu üretimde, iş bölümü ve ürün temelinde 
hareket ve çalışma, o dönemlerde zaman yöneliminin kısa olduğunu düşündürmektedir. Bu durum, Hofstede ve 
arkadaşlarının (2010) İngiliz kültürünün kısa dönemli zaman yönelimine sahip olduğu bulgusu ile uyumludur. Öte 
yandan, üçüncü ve dördüncü sanayi dönemlerinin İngiltere’sinin yavaş karar alma süreci, profesyonellik ve uzun 
dönemli iş ilişkileri, yaşlı ve deneyimli iş görenlere saygı ve geniş ölçekli planlama gibi çalışma davranışları, zaman 
yöneliminin uzadığını düşündürmektedir. Bu bağlamda, İngiliz kültürünün günümüzün küresel iş ortamı ve bunun 
getirdiği iş ilişkileri çerçevesinde olaya daha geniş perspektiften bakma ve uzun dönemli yönelim gösterme 
eğiliminde olabileceği akla gelmektedir.       
Sanayi devriminin ilk dönemlerinde iş ortamının fiziksel şartları, insanın sağlıklı bir şekilde çalışması için uygun 
değildi. İşverenin acımasızca davrandığı ve insan yerine metanın merkezde olduğu böyle bir çalışma ortamında, 
üretim standartlarının altında performans gösteren, devamsızlık yapan ya da geç gelen iş görenlere tolerans 
gösterilmezdi. Bu durum, o dönemlerde kısıtlama kültürünün baskın olabileceğini düşündürmektedir. Bununla 
birlikte, bugün İngilizlerin nezaketlerinin ve açık tartışmalar yerine kodlanmış örtülü iletişimi tercih etmelerinin, 
hoşgörü kültürü ile ilişkili olması da söz konusudur. Nitekim Hofstede ve arkadaşlarının (2010) çalışması da İngiliz 
kültürünün hoşgörü kültürü olduğunu desteklemektedir. Denebilir ki, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin 
bilinmezlikleri ve ortaya çıkan yeni çalışma sorunları, o dönemlerde hoşgörüsüzlüğe yol açmış olabilir. Ancak ünlü 
geleneksel İngiliz nezaketi ve toplumsal yaşam perspektifinin, ileriki dönemlerde ‘hoşgörü’ lehine etkili olduğu 
düşünülebilir.     
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Bu çalışmada elde edilen ikinci sonuç ise, sanayi devrimleri dönemleri açısından İngiliz yönetiminin, liderlik 
yaklaşımlarının, çalışma bağlamının, toplumunun ve insan kaynakları yönetiminin özelliklerinin ortaya konmasıdır. 
İngiltere’de başlayan sanayi devrimlerinin getirdiği çalışma bağlamında, sermaye ve daha ucuz enerji, daha pahalı 
olan emeği ikame etti. Dolayısıyla, makineler ve sermayenin üretimin merkezinde olduğu İngiltere’de işgücü 
üretkenliği diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha yüksekti. 20. Yüzyılın başlarında da Henry Ford’un tasarladığı 
yüksek verimli seri üretimin hakim olduğu iyi organize edilmiş montaj hattını ve Robert Owen’in öngördüğü 
işbirlikçi sanayi örgütünü temel alan hiyerarşik fabrika düzeni devam etti. Bununla birlikte, 1900-1960 yılları 
arasındaki ikinci sanayi devrimi döneminde İngiltere’de ağır sanayi, diğer ülkelere kıyasla gerilemeye ve yerini 
hizmet sektörüne bırakmaya başladı. Londra, dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri haline geldi. Bu durum, 
1960’lardan sonraki üçüncü sanayi devrimi döneminde de devam etti. Bunun yanı sıra, üretimde büyük ölçekli 
bilgisayarlaşma etkisi de görülmeye başladı. Ancak, sanayi sektöründe devam eden yatırım eksikliği dolayısıyla 
üretkenlik azaldı ve rekabet gücü düştü. 21. Yüzyılın başları ise teknolojik ve dijital dönüşümün etkilerinin büyük 
ölçüde hissedildiği dördüncü sanayi devrimine sahne oldu. İnternetin yaygınlaşması, mobil iletişim ve e-ticaretin öne 
çıkması, esnek üretim, akıllı fabrika ortamında üretim ve sunumun da şekil değiştirmesine yol açtı. Bu bağlamda 
ürün kalitesi arttı. Öte yandan bu gelişmeler, geleneksel işçi-işveren ilişkilerini de değiştirdi. Bazı işler gereksiz hale 
gelerek yok olurken yerlerine yeni işler yaratılmaya başladı.   
Sanayi devrimleri İngiltere’de çalışma bağlamı ve yönetim gibi toplumu da etkiledi. İlk dönemlerde tarım 
toplumundan sanayi toplumuna geçiş söz konusuydu. Tarım işçiliğinden sanayi işçiliğine geçiş dolayısıyla, kırsal 
kesimden fabrikaların bulunduğu büyük şehirlere göçler oldu. Bu göçler, kentleşme ve fabrika kültürünün 
yaratılmasını da beraberinde getirdi. Ancak üretimin artmasına rağmen, işçilerin bu ürünlere erişimi sınırlı kaldı. 
Bununla birlikte, bir süre sonra işçilerin ücretleri artmaya başlayınca, bu ücretlerden eğitime ayırdıkları pay da arttı 
ve eğitim düzeyleri yükseldi. Zenginleşen ve belirginleşen orta sınıf, şehir merkezlerinden ayrılarak banliyölerde 
yaşamaya başladı. 1960’larda başlayan üçüncü sanayi devrimi döneminde eski İngiliz sömürgelerinden İngiltere’ye 
göç dalgası, toplumda kültürel değişim ve çeşitlilik oluşturdu. Bu durum, günümüz 4.sanayi devrimi döneminde de 
toplumda cinsiyet, ırk, din, kimlik, kültür ve yeteneklerde çeşitlilik şeklinde devam etmektedir. Bu çeşitliliğin İngiliz 
iş bağlamına yansıması kaçınılmazdır. Oakland’a (2003:4-5) göre, bu sosyal çeşitliliğe rağmen, İngiltere’de değişime 
hala şüpheyle bakan bir muhafazakarlık vardır. Mitler ve geleneksel davranış kalıpları birçok İngiliz için çekiciliğini 
korumaktadır. Zira İngiltere’deki gibi eski kültürlere değişim kolay kolay gelmez ve sosyal yapılar ve bu yapıları 
işleten insanlar genellikle direnç gösterirler. Bu nedenle, 1950’lerden bu yana sosyal, politik, ekonomik ve kurumsal 
yapılarında geniş çaplı bir yeniden değerlendirmeye karşı isteksizlik söz konusu olmakla birlikte İngiltere, bugün 
geçmiştekinden farklı kültürel gerçeklerle karşı karşıyadır. Geleneksel durumlarda bir farklılaşma yaşayan toplum, 
bu çağın uzmanlaşmış eğitim, yüksek teknoloji yetkinliği ihtiyaçları ve uluslararası rekabete cevap verme gereği ile 
daha çeşitli, stresli, çatışmalı ve bireyci hale gelmektedir.   
İngiltere’de insan kaynakları yönetiminin de sanayi devrimlerinden etkilendiği söylenebilir. Birinci sanayi devrimi 
döneminde kadın ve çocuk işçilere yapılan ödeme erkeklere kıyasla daha düşüktü. İş ortamı makine-yoğundu ve uzun 
çalışma saatleri, artan iş kazalarıyla karakterizeydi. Bu olumsuz çalışma ortamı, işçi sendikalarının taleplerde 
bulunmaya başlamalarına neden oldu. Ancak 20. yüzyılın başlarında çalışmaya istekli çok sayıda insan olduğundan, 
işverenler işçi sıkıntısı çekmiyorlardı. İşten ayrılanların yerine yenisini kısa zamanda bulmak kolaydı. Bu durum, 
işverenin işçi karşısında güç kazanmasına ve ücretleri düşük tutmasına yol açtı. Büyüyen işçi sınıfının oluşturduğu 
baskıyla sendikal hareket büyüdü ve güçlendi. Devletin sosyal sigorta, fabrikalar yasası ve ücret yasası gibi 
düzenlemeleriyle işçi sınıfının konumu iyileştirilmeye başladı. Henry Ford, işçilere yüksek ücret ödenmesi 
politikasını izledi. 21. Yüzyılın başlarından itibaren ise işgücü, gelişen teknoloji ve artan dijitalleşmenin çalışma 
yaşamı ve insan kaynakları yönetimi üzerindeki etkisine uymak zorunda kaldı. İşleri gereksiz hale gelen iş görenlere 
yeni beceriler kazandırma ihtiyacı, iş örgütlerinde eğitim yatırımlarının ön plana çıkmasına neden oldu. Teknolojik 
değişim ve yeniliklerin iş görenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlaması, insan kaynakları liderlerini de bu duruma 
uyum sağlamaya yöneltti. Bu bağlamda dördüncü sanayi devriminin belki de en önemli özelliği, üretimin merkezine 
tekrar insanın geçmesidir. Böylelikle insan stratejisinin ön planda olduğu, insan merkezli insan kaynakları yönetimi 
uygulamaları gündeme gelmeye başladı. Buna ilaveten Tamkin ve Luanaigh (2016:4-66), İngiliz yöneticilerin 
rekabet güçlerinin düşük olduğunu, 2025 yılına kadar işgücünün %75’ini, güçlü yetki duygusu, yüz yüze iletişim 
kuramama, karar verme becerisinin eksikliği, zayıf öz-farkındalık, düşük iş etiği ve iş ahlakı eğilimi ile karakterize 
Y kuşağının oluşturacağını ileri sürmektedirler.       

Denebilir ki, sanayi devrimlerinin orijin aldığı İngiltere, bu devrimlerden hem kültür boyutları hem de çalışma 
bağlamı açısından kaçınılmaz şekilde etkilenmektedir. Bununla birlikte, geleneksel yapısı ve tutumlarıyla İngiliz 
toplumu, bu değişime direnç de göstermektedir. Bu durumun İngiliz toplumunda gerek kültür boyutları gerek çalışma 
yaşamı ve gerekse insan yönetimi konularında çelişkili sonuçlara neden olduğu düşünülebilir. Toplumun giderek 
daha fazla çeşitlilik gösteren yapısı da kaçınılmaz olarak çalışma yaşamını etkilemektedir. Gelecekte de bu etkilerin 
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artmaya devam etmesi ve İngiliz toplumunu ve çalışma bağlamını daha heterojen hale getirmesi söz konusu olabilir. 
Bununla birlikte, her ne kadar sanayi devrimlerinin beşiği olsa da değişime karşı bu içgüdüsel direnç, geleneklerine 
bağlı İngiliz toplumunu ve iş örgütlerini, bu çağın baş döndürücü teknolojik gelişmeler ve yönetim anlayışlarındaki 
değişmelerle karakterize durumuna uyum sağlamada zorlayabilir. Buna ilaveten, İngiliz firmalarıyla iş yapmak 
isteyen yatırımcıların da İngiliz toplumunun, çalışma bağlamının ve iş davranışlarının bu yönlerini dikkate almaları 
yararlı olabilir.   
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Anadolu Alevilerinin Dini Ritüel ve Rükünlerinde 
Geleneksel Türk Dininin İzleri 

Traces of Traditional Turkic Religion in the Religious Rituals and Elements of Anatolian Alevis 

Hamza Karaoğlan     

Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye 

ÖZET 

Bu makale, Türkistan'dan Anadolu'ya taşınan geleneksel Türk dininin unsurlarını içeren dini kült ve ritüelleri 
ele almaktadır. Büyük çoğunluğu Müslüman olan Alevi ve Sünni Türkler ve Türkmenler, İslamiyet öncesi 
eski inançlarının önemli bir bölümünü İslam kisvesi altında sürdürmüşlerdir. Bu inançların en bilinenleri 
atalar kültü, toprak-su kültü ve kurban kültüdür. Bu çalışmada Anadolu Aleviliğinin en önemli dini 
ritüellerinden biri olan Cem ritüeli, geleneksel Türk dini perspektifinden incelenmiştir. Cem törenine özgü 
dini rükünler ve fenomenler dikkatle incelendiğinde bunlar ile İslam öncesi bazı inançlar arasında önemli 
benzerlikler görülmüştür. Örneğin, Cem törenini yöneten bir manevi Dede’nin varlığı, Dede’ye yüksek bir 
statü atfedilmesi, bir ibadet dilinin varlığı, kadınların ibadete katılmaları, bağlamaya atfedilen dini işlev ve 
ibadet esnasında bir ozanın hazır bulunması ve Semah gösterisi bu benzerliklerden bazılarıdır. Bu gibi 
benzerlikler değerlendirilirken öncelikle Türklerin İslam öncesi inançlarında var olan prototipik inanışlara 
değinilmiş, ardından bunların Cem ritüeline yansımaları veya izleri açıklanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Cem Ayini, Kam, Dede, Semah, Bağlama, Kurban 

ABSTRACT 

This article deals with the religious cults and rituals that contain the elements of traditional Turkic religion 

which was carried from Turkistan to Anatolia. Alevi and Sunni Turks and Turkmens, the majority of whom 

are Muslims, have maintained a significant part of their old pre-Islamic beliefs under the guise of Islam. The 

most well-known of these beliefs are the cult of ancestors, the cult of soil-water and the cult of sacrifice. In 

this study, the Jam ritual, which is one of the most important religious rituals of Anatolian Alevism, was 

examined from the perspective of traditional Turkic religion. When the basic elements and phenomena 

peculiar to the Jam were considered carefully, significant similarities between them and the pre-Islamic 

beliefs were observed. For example, the presence of a spiritual Grandfather leading the Jam ceremony, the 

attribution of a high spiritual status to Dede, the existence of a language of worship, the participation of 

women in worship, the religious function attributed to the baglama (a famous musical instrument), the 

presence of a bard during the ceremony, and the Samah performance (whirling) are some of these similarities. 

While evaluating such similarities, firstly the prototypical beliefs existed in the pre-Islamic beliefs of the 

Turks were mentioned, and then their reflections or traces on the Jam ritual were explained. 

Keywords: Jam ceremony, Kam (Shamanic religious leader), Spiritual Grandfather, Baglama, Sacrifice.  

1. GİRİŞ 

Anadolu coğrafyası başta olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde kutsal kitapların verdiği bilgiler dışında tamamen saf 
ve olduğu gibi kalabilmiş bir dinsel olguya rastlamak mümkün değildir. Çoğu arkeolojik kazıyla elde edilen tarih ve 
tarih öncesine ait belge ve bilgiler bize insanlığın başlangıcı ve inandıkları kutsallarla ilgili ayrıntılı bilgiler sunmaz. 
Böyle olmakla beraber insanlığın tarih öncesine ait dinsel inançlarından hiç değilse bir kısmının mitler ve dinler 
içerisinde korunmuş olduğu söylenebilir. Ancak bu manevi mirasın sonraki çağlardaki insan topluluklarının kültürel 
temaslarıyla sürekli olarak değişime uğradığı da bir gerçektir. Zira tarih her yerden geçmiş ve geçerken de dinsel 
tasarımları, mitleri, tören ve esrime tekniklerini değiştirmiş, kaynaştırmış ya da zenginleştirmiştir. Tarihte dünyanın 
farklı coğrafyalarına dağılan milletlerin başında ise Türkler gelmektedir. Asya’nın büyük çoğunluğunu oluşturan 
Türkistan coğrafyasından Anadolu’ya, Kafkaslardan Balkanlara, Orta Avrupa’dan Ortadoğu ve kuzey Afrika’ya 
kadar uzanan bir coğrafyada değişik iklim kuşağında yaşamış ve yaşamaya devam etmektedirler. Farklı coğrafyaları 
vatan edinen Türkler buralarda çeşitli din, kültür ve medeniyetlerin tesiri altında kalmış çoğu zaman da o dinleri 
içselleştirmişlerdir. Budizm’in Lamaizm’in, Museviliğin Karaylar ve Kırımçaklar topluluğunu, Hristiyanlığın Rus 
Ortodoksluğu ve son yıllarda Protestanlığı, Maniheizm ve İslam dini gibi dinleri benimsemişlerdir. Ancak İslam, 
Türkler ve din kelimesi yan yana geldiğinde Türklerin çok büyük bir bölümünün Müslüman olduğu ve bu durumun 
günümüzde de değişmediği görülmektedir. Ancak tarihten günümüze Türkler hangi dini benimserse benimsesin eski 
geleneksel dinî inanışlarının temelini teşkil eden kutsalları da yeni dinleri içerisinde sürdürmüşlerdir. Abdulkadir 
İnan’ın tespitine göre, Kâşgarlı Mahmud ile Yusuf Has Hacib eserlerini yazdıklarında Karahanlıların 
Müslümanlıkları ancak bir asırlıktır ve bu süre içerisinde eski geleneklerin çok canlı olması son derece normaldir. 
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Fakat aynı ülkede bin yıl sonra yapılan araştırma ve incelemelerde de Şamanizm’in1 İslâm perdesine bürünerek 
yaşadığı tespit edilmiştir.2  

Türklerin eski dinleri için en fazla Şamanizm ifadesi kullanılırken Kamizm, Tek Tanrı İnancı3, Gök Tanrı Dini/İnancı, 
Toyunizm, Animizm, Totemizm ve Haniflik4 gibi isimlendirmeler yapılmıştır. Bu isimlendirmelere bakıldığında 
dinin yalnızca Tanrı ya da ata ruhlarının varlığına inanma gibi tek bir unsurunun öne çıkarıldığı görülmektedir. Oysa 
yalnızca Tek Tanrıya inanmak bir dinin oluşumu için yeterli değildir. Genel anlamda eski Türklerin dinleri 
incelendiğinde tek bir kavramın ötesinde daha geniş bir inanış bütününün olduğu görülür. Bunlar arasında kanlı ve 
kansız kurban geleneği en bilinen ve yaygın olan uygulamadır. Atalar kültü çerçevesinde yatır, türbe, tekke ve dede 
mezarlarının ziyaret edilmesi5, Geleneksel Türk Dini ile ilgili uygulamalardandır. Anadolu insanının Arapçada 
“ziyaret yeri” anlamına gelen mezarlıkları, her bayramda toplu olarak ziyaret etmeleri; ölenler için eskiden “Yuğ 
Törenleri” adıyla uygulanan günümüzde ise “ölü aşı”, “can aşı” vb. adlarla anılan yemekli törenler; tüm Türk 
dünyasında yaygın olan inanış ve uygulamalardandır.6 Tabiat Kültleri/Yer-su kültü çerçevesinde Anadolu’da bir 
kısım sular, ağaçlar, taş ve kayalar, mağaralar vb. gibi yerlerin kutsal sayılması, mezarın baş ve ayakucuna birer taş 
ve ağaç dikilmesi de ata ruhları ile alakalı inanışlar kapsamındadır. Eski inanış ve uygulamalardan biri de ateş ve 
ocak kültüdür.7 Geleneksel Türk dinî içerisinde yer alan bir diğer inanış ise ruhlardır. Al kızı, gelini, karısı ve al 
basması şeklinde ülkemize taşınan bu inanışlar da göz önünde bulundurulursa Türkler, hangi dini benimserse 
benimsesin eski inançlarının bir kısmını yeni dinleri içerisinde sürdürmüşlerdir. Nitekim al ruhunun Hristiyan 
Çuvaşlar, kanlı kurban geleneğinin de Gagauzlar tarafından uygulanması8 bu görüşü desteklemektedir. Geleneksel 
Türk Dini kavramıyla yukarıda sayılan kültlere ilaveten Kozmoloji ve Eskatoloji, Ahlak ve İbadet kültlerinden de 
söz etmek mümkündür. Bunun yanında Türklerde Kam (Şaman) ve Kamlık gibi bir takım uygulamaların da olduğu 
bilinmektedir. Bu çalışmada bunlardan yalnızca ibadet ve Kamlık üzerinde durulacaktır.  
Anadolu Aleviliğinin de tek bir kaynaktan beslendiğini söylemek oldukça güçtür. Zira Türkmenler, Türkistan 
coğrafyasından Anadolu’ya gelirken eski geleneksel inanışlarından ancak bir kısmını koruyabilmişlerdir. Bu geliş 
sürecinde Sünni İslam yanında tasavvuf ve Şiî kaynaklı anlayıştan da etkilenmişlerdir. Ancak gözleyebildiğimiz 
biçimiyle Anadolu Aleviliği’nde İslam öncesi eski inançların etkilerinin oldukça belirgin olduğunu söyleyebiliriz. 
Anadolu Aleviliği, günümüz İran Şiiliği ve bunun içerisinden çıkan Nusayrilik, Bahailik ya da 
Kadıyanilik/Ahmedilik gibi Mesihi anlayışı öne çıkaran gruplarla da oldukça farklılıklar göstermektedir. Esasında 
Hz. Ali’yi öne çıkaran grupların neredeyse tamamında Ehl-i Beyt sevgisi görülmektedir. Ancak Anadolu Aleviliğinde 
Cem ayini ve buradaki on iki görevli, kanlı ve kansız kurban ritüeli, semah, bağlama vb. gibi ibadetin bir parçası 
olma anlayışının diğer gruplarda olmadığı da bilinmektedir. Ayrıca gelenek görenek ve yaşam biçimlerinin diğer 
Alevilik anlayışlarıyla önemli ölçüde farklılıklar içerdiği de ortadadır. Bunların neler olduğu ayrıca çalışılması 
gereken hususlar arasındadır. Bu çalışmada diğer anlayışlardan belirgin bir şekilde ayrılan Anadolu Aleviliğindeki 
Cem ritüeli üzerinde durulacaktır. Günümüzdeki Cem ayini ile Cemin prototipi olan Geleneksel Türk dinindeki 
Şamanizm/Kamizm’deki bir kısım ritüeller karşılaştırılacaktır. Ancak bu karşılaştırma tamamıyla şekilsel ve 
prototipe özgü olacaktır. Yoksa günümüz Anadolu Aleviliğinde Cemi yürüten dede ile Ceme katılan Müslüman 
Alevilerin eski Şamanlar ve onun taraftarlarıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca bu makalenin, kimlik ya da etnik 

 
1 Türklerin İslam öncesi dinleri için en fazla Şamanizm ifadesi kullanılırken Kamizm, Tek Tanrı İnancı, Gök Tanrı Dini/İnancı, Toyunizm, 

Animizm, Totemizm ve Haniflik gibi isimlendirmeler de yapılmıştır. Ancak günümüzde Şamanizmle ilgili araştırma yapan Mihaly Hoppal, 

A.V. Anohin, Mircea Eliade, Hikmet Tanyu, Harun Güngör, Sadettin Gömeç, Fuzuli Bayat gibi yerli ve yabancı bilim insanları , Şamanizm’in 
bir din olmadığını, Şamanların ruhlar âlemi ile temas kuran ve inananlarına bu şekilde destek veren kişiler oldukları konusun da hemfikir 

gözükmektedirler.   
2 Abdulkadir İnan, "Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntıları", Makaleler ve İncelemeler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1987, s. 
466 
3 Türk yazıt ve kitabelerinde geçen Tanrının sıfatlarına bakıldığında onun İslam’daki Allah’ın sıfatlarına çok benzediği ve hat ta aynısı olduğu 
görülecektir. Kitabelerde O’nun esirgeyen ve koruyan, duaları kabul eden, her şeyi yaratan, yaşatan ve öldüren, her şeye kadir ezeli, ebedi ve 
gökte oturan tek Tengri olduğu vurgulanmaktadır. Hikmet Tanyu, İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, Ankara 1980, s. 33  
4 Şaban Kuzgun, Dinler Tarihi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2015, s. 71-78; A. Vehbi Ecer “Türklerin Eski İnançlarında İlahi Din İzleri” S. 
141, Ankara 1983, s. 63-64 
5 Suudi Arabistan gibi Vehhabi anlayışın hâkim olduğu Müslüman ülkelerde bakımsız Sahabe mezarları da dâhil, ölenlerin nereye 
gömüldüğünün anlaşılmaması için gayret gösterilmekte ve her yıl çeşitli araçlarla mezarlıklar düzeltilmektedir. Oysa Atalar kültünün bir 
yansıması olarak ülkemizde mezarlara çok büyük önem verilmiş, gerektiğinde etrafı ihata duvarları ya da tel örgülerle çevrilmiş, özellikle yol 
kenarlarına yapılarak gelen geçen yolcuların birer Fatiha bağışlaması amaçlanmıştır.   
6 Harun Güngör, Türk Din Etnolojisi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 39  
7 Zerdüştilerde ateş, tapınılan bir nesne iken Türklerde ateş temizleyici kabul edilmiştir. Bundan dolayı hastalık, büyü ve köt ü ruhlar gibi her 
türlü kötülükten arınmak için yıllık olarak ateş üzerinden atlanmaktadır. Ocak kavramı da Anadolu’ya aile ocağı, asker ocağı, sağaltıcı ocaklar 
şeklinde yansımıştır.  
8 Hristiyanlıkta kanlı kurban geleneği bulunmamaktadır. Onlara göre son kanlı kurban İsa’nın kendisidir. İnanış böyle olmakla b eraber 

Hristiyanlığı kabul eden Ortodoks Gagauz Türkleri, eski inançları olan kurbanı kesmeye devam etmişlerdir. Harun Güngör, “Gagauz 
İnanışlarında Orta Asya Türk Kültürünün İzleri”, Türk Bodun Bilimi Araştırmaları, Kum Saati Yayınları, İstanbul 1997, s. 188 -192; Güngör, 
Türk Din Etnolojisi, s. 40-41 
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kimlikler üzerine yapılan bir çalışma değil, yalnızca inanç ve ritüellerin benzerlikleri üzerinden yapılan bilimsel bir 
araştırma olduğunu belirtmeliyiz.  

2. KAMLIK-DEDELİK 

Din etnolojisi ve dinler tarihi araştırmalarına konu olan Şaman ya da Kam sözcüğü sihirbaz, büyücü, gaipten haber 
veren, otacı veya esrime tekniklerini bilen kişiler için kullanılan bir kelimedir. Bunların seçilmiş kişiler oldukları ve 
toplumdaki diğer kişilerin ulaşamadığı kutsal alanlara ulaşabildikleri varsayılır. Ayrıca onların hastalıkları 
sağalttıkları, ölenlerin ruhlarının öte dünyaya geçişlerine eşlik ettikleri ve toplum içerisinde esrime tekniklerini en iyi 
uygulayan kişiler oldukları kabul edilir.9 Eski Türk kavimlerinden Altay, Teleüt, Lebed, Şor, Sagay ve Uygurlarda 
Şaman yerine genellikle “Kam” kelimesi kullanılmaktaydı. Bunun yanında Hristiyan Yakutlarda "oyun", Çuvaşlarda 
"yum", Kırgız-Kazaklarda ise "bahsı" veya "bahşı" adıyla anılan Kamların, genellikle dini ayin ve törenleri 
yönettikleri bilinmektedir.10 

Kamlık olarak da bilinen bu sistemde Kam olmak için ilahi dinlerde olduğu gibi bir dinî eğitiminden söz etmek 
mümkün değildir. Kam olmak için bir Kamın neslinden gelmek yeterlidir. Bir kişinin Kam olması ancak geçmiş 
atalarının ruhundan birinin torununu belirlemesiyle olmaktadır. Bunun sonucunda Kam adayının Kamlığa karar 
vermesiyle beraber tecrübeli bir Kamın terbiyesine verilmektedir. İhtiyar Kam ona, büyük Kamlar ve ruhların 
isimleri, ayin sırasında okunacak dua ve törenlere ait kaideleri öğretmektedir.11 Esasında Kamlık irsidir. Ancak bazen 
Kam ailesinden olmayan kişilerin de Kamlık özellikleri gösterdikleri de olmaktadır. Bu durumda olanlar da Kama 
çırak edilirler. Kam bu kişiyi riyazete çeker dağlarda ve münzevi köşelerde yaşatır, aç bırakır ve böylece bu kişi, 
kusurlardan aklanır ve ölmeden evvel ölmüş bir hâle gelir ve artık bu kişi de müstakil olarak ayin yapabilir.12 

Yakutlarda Şamanlar, hastaları tedavi etmek için çağrıldığında odanın en üst başına en saygılı yerine geçer ve burada 
boz at derisinden yapılan kutsal posta oturur ve ayin zamanına kadar ona hizmette kusur edilmez.13 Şamanın kozmik 
seyahati ile göğe yükseldiği, yer altı dünyasına indiği geleceği önceden gördüğü ve öteki dünyadan haber getirdiği 
ve ruhlar âlemiyle bağlantıya geçebildiğine inanılır. 14  Dolayısıyla ruhlar âlemiyle bağlantıya geçildiğinde 
çözüleceğine inanılan konularda yine onun yardımına başvurulur. Bu durumda Şaman, ya ruhunu bedeninden ayırıp, 
ruhlar âlemine yolculuk yaparak, orada soruların cevaplarını öğrenir veya ruhlar onun bedenine girerek onun 
ağzından konuşarak bir çözüme ulaşılır. 15  Kamlarla ilgili başka bir inanış da onların dualarının kabul olacağı 
varsayımıdır. Türklerin geleneksel inanışlarına göre; Kamların kudretinin Tanrısal olduğu ve bunun kendilerine 
göklerden verildiği şeklindeki inanıştır. Bu gücün Kamın başı üstünde bulut olarak oluştuğuna, ebekuşağı şeklinde 
başını ve vücudunu doldurduğuna inanırlar. Şamanın davuluna çizilen ebekuşağı resminin de bunu sembolize ettiği 
belirtilmektedir.16 Öte yandan Kamlar hakkında tıpkı İslam şeyh ve dervişler hakkında anlatılan kerametlere benzer 
menkıbeler de anlatılmaktadır. Ateşe atıldıkları halde yanmamaları, kuş donuna girerek uçmaları ve yine iki rakip 
Şamanın boğa suretine girip kavga etmeleri bunlar arasındadır.17 

Şaman ayin ve pratikleri genellikle geceleri yapılmaktadır. Ruhlar geceleri aktif oldukları için öteki dünyaya ulaşmak 
geceleri daha kolay olmaktadır. Bir diğer sebep ise öteki dünyanın, geceleri, rüyalarda ortaya çıkıp insanlara haberler 
gönderdiğine inanılmasıdır.18  

Türk kültüründe babanın ya da annenin babası anlamına gelen ve bir akrabalık terimi olan dede kavramı esasında 
Orta Asya Türk toplulukları arasında halka yol gösteren tecrübeli ve bilgili kişiler için kullanılan "ata" ve "baba" 

sözcükleriyle aynı anlamda kullanılmıştır. Arslan Baba, Hâkim Ata, Mansur Ata, Çoban Ata, Korkut Ata, Barak 

Baba, Dede Balı ve Dede Garkın gibi kavramların Türklerin Anadolu’ya gelmeden önce kullanıldığı gibi 
gelmelerinden sonra da yaygın bir şekilde kullanılmıştır.19 Özellikle dede isminin İslam öncesi dönemden günümüze 
kadar çok saygın ve önemli bir yer işgal ettiğini görmekteyiz. Nitekim Dede Korkut, hikâyelerinde, Korkut Ata’nın 

 
9 Durmuş Arık, Kavram Atlası Dinler Tarihi I, Gazi Kitapevi, Ankara 2020, s. 17; İhsan Ünlü, "Alevilik'te Dedelik Kurumu Oluşumu ve 
İşlevleri", Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu 03-05 Ekim 2013, C. 1, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2014, s. 
620 
10 Sâdettin Buluç, "Şaman", MEB İslam Ansiklopedisi, C. XI, İstanbul 1993, s. 310; Yusuf Ziya Yörükân, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri 
Şamanizm, (Yayına Hazırlayan Turhan Yörükân), Ötüken Neşriyat, İstanbul 2006, s. 76  
11 Abdulkadir İnan,  Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar,   Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1986, s. 76 
12 Yusuf Ziya Yörükân, Müslümanlıktan Evvel, s. 76 
13 Abdulkadir İnan,  Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 114; Wilhelm Radloff, Sibiryadan C.III, Çev. Ahmet Temir, MEB Yayınları, İstanbul 

1994, s. 22 
14 Fuzuli Bayat, Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2009, s. 215  
15 Uno Harva, Altay Panteonu Mitler, Ritüeller, İnançlar ve Tanrılar, Çev. Ömer Suveren, Ofis Yayın Matbaacılık, İstanbul 2015, s. 427; 

Mihaly Hoppal, Avrasya’da Şamanlar, Çev. Bülent Bayram- Hüseyin Ş. Çağatay, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012, s. 20; Wilhelm Radloff, 
Sibiryadan C.III, Çev. Ahmet Temir, MEB Yayınları, İstanbul 1994, s. 18  
16 Cemal Şener, Türklerin Müslümanlıktan Önceki Dini Şamanizm, AD Yayıncılık, İstanbul 1997, s. 79 
17 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 87 
18 Michel Perrin, Şamanizm, Çev. Bülent Arıbaş, İletişim Yayınları, 2003, s. 71  
19 Ali Yaman, Alevilikte Dedelik ve Ocakları, Karacaahmet Sultan Derneği Yayınları, İstanbul 2004, s. 135-136  
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kendinden önce olup bitenleri bilen, kendinden sonra olacak olayları da haber veren kâhin ve veciz sözleri ile öne 
çıkan bilge bir kişi olarak görülür.20 13. Yüzyıldan itibaren ise dede unvanının tıpkı ahi, baba, şeyh, abdal gibi yaygın 
kullanım kazandığı, aşiret ve din önderliğini şahsında birleştiren bir tür din yayıcısı ya da bir önder-dervişi işaret 
ettiği görülmektedir.21 Ayrıca dede kavramının din büyüğü, inanç önderi anlamında Anadolu Alevileri yanında 
Mevlevilik ve Melamilik gibi bir kısım tasavvufi yapılanmalarda kullanıldığı bilinmektedir.22 Günümüzde Alevi 
dedelerinin bağlı olduğu ocakların Sarı Saltuk, Seyyid Ali Sultan, Garip Musa, Hıdır Abdal, Baba Mansur, Derviş 
Cemal, Pir Sultan gibi tanınmış erenlerin adlarıyla anıldıkları bilinmektedir.23 Esasında bunların Anadolu’ya göçlerle 
gelen ve ülkenin farklı coğrafyalarını yurt tutan Dede Garkın, Sarı Saltuk vb. gibi Türkmen Babalarının soyundan 
geldikleri ifade edilmektedir.24  

Günümüzde toplumun dini önderleri olarak görülen dedeler ya da dedebabaların İslam öncesi Türklerde varlıklarını 
sürdüren Şaman/Kamların uzantıları olup olmadığı günümüzde de tartışılmaya devam etmektedir. Alevilik-

Bektaşilik konusunda bilimsel araştırmalarıyla tanınan Melikoff, Yusuf Ziya Yörükân, Ahmet Yaşar Ocak, Mehmet 
Eröz, Ruhi Fığlalı, Rıza Zelyurt, Ali Yaman gibi araştırmacılar, Alevi dedelerinin Kamların uzantısı olduğu görüşünü 
dile getirmektedirler.25 Bu görüşe göre halk sufızminin bir özelliği olarak İslam’ı kabul eden Kamların, tıpkı İslam 
öncesi dönemde olduğu gibi su üzerinde yürümek, kuş donuna girip uçmak, kayadan su çıkartmak, kayaya binip 
aslan gibi yürütmek, ateşte yanmamak gibi hasletleri aynı ile tarikat şeyhlerine geçmiştir. İslam öncesinde de var 

olan bu uygulamaların İslamî kılıfa bürünerek yeni girdikleri dinleri içerisinde de yaşatmaya devam etmektedirler.26  

Yeni bir dini kabul etme eski inançların tamamıyla yok olacağı anlamına gelmemektedir. Nitekim İslam dinini 
benimseyen Doğu Türkistan bakıcıları, pirleri olarak Hazret-i Fatıma’yı görmektedirler. Ancak eski inançlarını 
sürdürerek Fatıma’ya bu sanatı Cebrail’in öğrettiğine inanmaktadırlar.27 Benzer şekilde Kazak-Kırgız Baksı’larının 

Altay Kamları gibi, uzun saç bıraktıkları, törene başlarken Allah’tan, peygamberden ve şeyhlerden medet diledikleri, 
kopuz çaldıkları ve sonra da isimleriyle cinlerini, ataları ve eski Baksı’ların ruhlarını çağırdıkları ve kendilerinin piri 
olarak Korkut Ata’yı tanıdıkları ifade edilmiştir.28 

A. Yaşar Ocak’a göre Alevi dedeleri, Aleviliğin temelini oluşturmaktadır ve İslam öncesinde kabile şefleri ve dini 
reisler olan Türkmen babaları, Şah İsmail tarafından Hz. Ali soyundan gelen seyitler ve dedeler hâline getirilmiştir.29 

Dolayısıyla günümüzde Türkiye’nin farklı yerlerindeki ocaklara bağlı Alevi dedelerinin, evlâd-ı resul yani 
Peygamber soyundan geldikleri ve "seyyid" oldukları kabul edilirler. Ellerinde şecerelerin de olduğu bilinen dedeler 
kendilerine bağlı talipleri ziyaret eder, anlaşmazlıkları giderir ve dini tören düzenlerler. Dedeler bu gezileri sırasında 
yöreyi iyi bilen, onlara yardımcı olan ve adına “Kamber” denilen rehberlerle dolaşırlar. Cem yapılacak köye Cuma 
akşamından önce varılmış ise bu süreye kadar dedeye büyük ilgi, ikram ve alaka gösterilir.30 Dedelik, soy kaynaklı 
olarak İslam’a bağlanmaya çalışılsa da Cem sırasındaki saz geleneği, kadınlı erkekli semah dönülmesi vb. gibi 
uygulamalar da göz önüne alındığında bunun izlerini Arabistan yerine Türkistan coğrafyasında aramanın daha doğru 
olacağı ifade edilmiştir.31 Anadolu Alevileri arasında dedelerin gizli güçlerle dolu ve keramet sahibi kişiler oldukları, 
dolayısıyla dualarının kabul olduğu da varsayılmaktadır.32 

Türkistan’dan Anadolu’ya oradan da Ceme taşınan sembollerden bir diğeri de “erkân değneği, tarik, alaca değnek, 
serdeste, zülfikâr ya da asâ isimleriyle bilinen ve genellikle de kayın ağacından yapılan değnektir. Bu değneğin eski 
Türklerin ibadetlerinin bir parçası olduğu, Yenisey kabilelerinin kurban törenlerinde de önemli bir yer işgal ettiği 
görülmektedir. Şu anda soyu tükenmiş olan bir Samoyed kabilesine ait bir ibadet yerinde ucunda kuş figürü bulunan 
yedi çentikli bir direkten bahsedilmektedir.33 Ayinin bir parçası olan bu değneğin Yakut Kamları tarafından ayin 
esnasında davulla birlikte kullanıldığı genç Kamların ise davul yerine asâ/değnek kullandıkları belirtilmektedir.34 

Müslüman Kazaklarda da kopuzla beraber asâ kullanıldığı bilinmektedir. Cem ayini sırasında bulundurulan asâ ile 
dedenin taliplerine dua ettiği ayrıca on iki görevliden biri olan Gözcü’nün elinde olan erkân değneğinin de Kamların 

 
20 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2004, s. 39  
21 Kudret Emiroğlu-Suavi Aydın, Antropoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2009, s. 208  
22 Cemal Şener, Türklerin Müslümanlıktan, s. 76 
23 Ali Yaman, “Alevilikte Ocak Kavramı: Anlam ve Tarihsel Arka Plan”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Dergisi, Sayı 60/2011, s. 55      
24 İhsan Ünlü, Alevilik'te Dedelik Kurumu Oluşumu ve İşlevleri, s. 621 
25 Mehmet Eröz, Eski Türk Dini (Gök Tanrı İnancı) ve Alevîlik Bektaşilik, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1992, s. 13  
26 Fuzuli Bayat, “Anadolu Halk Sufizminin Oluşmasında Şamanlığın Rolü” Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri, 23-28 Ekim Ürgüp/Nevşehir, 
Ervak yay, Ankara: 2000, s. 122 
27 Abdulkadir İnan, "Müslüman Türklerde Şamanizm, s. 466 
28 Abdulkadir İnan, "Müslüman Türklerde Şamanizm, s. 474  
29 A. Yaşar Ocak, 2002: 49; 2009: 246) 
30 Ali Yaman, Anadolu Aleviliğinde Ocak Sistemi ve Dedelik Kurumu, Uluslararası Anadolu İnançları Kongre Bildirileri, 23 -28 Ekim 2000 

Ürgüp/Nevşehir Ervak Yayınları, Ankara 2000, s. 854 
31 Cemal Şener, Türklerin Müslümanlıktan, s. 76 
32 Cemal Şener, Türklerin Müslümanlıktan, s. 79; Yusuf Ziya Yörükân, Müslümanlıktan Evvel, s. 27 
33 Uno Harva, Altay Panteonu Mitler, s. 39 
34 Eröz, Eski Türk Dini, s. 28 
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kullandığı değnekle benzerlik gösterdiği söylenebilir. 35  Altay Tatarları, Buryatlar ve Yakutlarda asa/değneğin 
prototipi olan ve yedi ya da dokuz çentikli bu kutsal direk çadıra değil açık alana dikilmekte ve bu direğin dibinde 
Gök Tanrıya kurban sunulmaktadır. Bu yedi çentik özellikle güneybatı Sibirya ve Lebed Tatarlarında göğün katlarını 
sembolize etmektedir. Nitekim “yedi kat gökyüzü” tasavvurunun bu bölgelerde yaygın olduğu söylenmektedir.36 

3. DİNİ AYİN-CEM AYİNİ 

Geleneksel Türk dininde ibadetler Haziran’ın birinden yirmisine kadar yapılan Tanrı kurbanı hariç İslam ve diğer 
ilahi dinlerde olduğu gibi günlük, haftalık ya da yıllık olarak uygulanmaz. Eski Türklerde dini ayin ve ibadetler daha 
çok topluca ve cemaat halinde resmi ayinler şeklinde icra edilmektedir. Bunun da daha çok ecdat mabedi makamında 
göğe, yere ve hakanın soyuna kurban kesilmesi sonrasında da kayın ağaçları dikilmesi şeklinde olmuştur.37 Bunun 

dışında eski Türklerde Tanrı kurbanı, atalar kurbanı, evlenme ve yağmur merasimleri, milli av, bey toyu, yoğ gibi 
ayinlerin varlığı da bilinmektedir.38  

Eski Türklerde bir ihtiyaca binaen yapılan ayinlerden de söz edilmektedir. Böyle durumlarda Şaman eve çağrılmakta 
ve onun odanın en saygın yeri olan en üst başa boz at derisinden yapılan postun üzerine oturması sağlanmaktadır. 
Ayinin yapılacağı akşam saatine kadar ona türlü yemekler ikram edilmekte ve ayine soyun büyükleri ve komşular da 
çağırılmaktadır. Ziyafetin ardından Şamana ayin için her şeyin hazır olduğu bildirilir ve Şaman, ayin için gerekli 
şeylerin yapılmasını ister. Şaman şayet ayine katılmak istemeyenler var ise onların ayin başlamadan çıkmalarını, ayin 
sırasında dışarı çıkmak veya içeri girmenin yasak olduğunu anlatır.39 Akşam olduğunda ayin başlar. Kam, ritüelin 
başarılı olması için birçok ruha dil dökmesi ve onları hoşnut etmesi gereklidir. Bu sırada çadırda ruhların sayısı 
arttıkça, Şaman davulunu daha kuvvetli çalmaya başlar ve çadırın etrafındaki kayın ağaçlarının çevresinde birkaç 
defa dolanır. Sonra da “Kapı Efendisi"nden bakırdan yapılma kılıcını eline alıp kapıda muhafızlık yapmasını ve 
düzenleyeceği ayini bozmaya çalışan bir ''Aina" veya başka bir kötü ruhu içeri sokmamasını ister.40 Kam ayinlerinin 

akşam olma zorunluğu vardır. İnanışa göre bizde zaman gündüzken ölüler ülkesinde gecedir ve Kam, ruhlarıyla 
sadece geceleri iletişim kurabilmektedir. Bundan dolayı Şaman ayinlerinin karanlık bastıktan sonra başladığı ve 
bazen bütün gece devam ettiği söylenmektedir. 41  Bu uygulama, Yakutlar, Dolganlar, Altaylılar, Tunguzlar ve 
Tuvalılar gibi Türk Şamanlığı olduğu yerlerde hep geceleri yapılmaktadır.42 

İslam öncesi Türklerde ayine erkeklerle beraber kadınların da katıldığı bilinmektedir. Toplantıya katılan erkekler 
bağdaş kurar, kadınlar ise bir ayağını altlarına alarak mevki ve yaşlarına göre bir daire şeklinde sıralanır. Hatırı sayılır 
ihtiyar erkek ve kadınların ev sahibi ile hanımının hemen yanında, gençler ve diğerlerinin ise daireyi tamamlayarak 
kapıya yakın oturdukları anlatılmaktadır.43  

Cem kelimesi Arapça toplanmak, topluluk, toplantı, cemiyet ya da bir araya gelme anlamına gelmektedir. Ayin ise 

Farsçada adet, görenek, kanun, usul, ibadet tarzı, töre gibi anlamları içermektedir. Alevilik-Bektaşilikte ise Cem, 
yaratılmışları görmeyerek Hakkı görmek olarak tarif edilmiştir.44 Anadolu Alevileri Cem usulüne “yol” ve “sürek” 
adını verirler ki esasında yol, töre anlamına gelmektedir.45 Günümüzde şehirleşmenin de etkisiyle Alevi erkânları, 
Cem Evlerinde yürütülmektedir. Ancak Alevilerde Bektaşilerde olduğu gibi yalnızca ibadet edilen ve onun dışında 
bir iş yapılmayan bir mekânın varlığından söz edilememekte onlar, Cemlerini uygun buldukları geniş bir ev ya da 
açık alanda yapabilmektedirler. Cem ayininin prototipi ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Rıza Zelyurt’a göre 
Cemin ilk prototipi Caferi Sadık zamanındaki toplantılarla başlamıştır.46 Bir kısım Alevilere göre ise Cem’in ilk 
örneği “Kırklar Cemi”dir. Hz. Muhammed’in Miraç olayı ve sonra kırklar meclisinde olan olaylar, sonraki süreçte 
bu mecliste bulunan kişilerin sembolik olarak temsil edildiği bir ayin ve onun yeryüzünde bir tekrarı olarak 
görülmektedir. 47  Anadolu Alevilerinde de Cem ayini genellikle Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gecede 
yapılmaktadır. Cem yapılacağını duyan kadın erkek bütün halk, gece dedenin misafir olduğu evde toplanmakta ve 
dede Cemi yürütmektedir.48  

 
35 Cemal Şener, Türklerin Müslümanlıktan, s. 77 
36 Uno Harva, Altay Panteonu Mitler, s. 39 
37 W. Eberhard, Çin'in Şimal Komşuları, Çev. Nimet Uluğtuğ, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1996, s. 80  
38 Yusuf Ziya Yörükân, Müslümanlıktan Evvel, s. 68 
39 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 114; Bayat, Ana Hatlarıyla, s. 218  
40 Uno Harva, Altay Panteonu Mitler, s. 438  
41 Uno Harva, Altay Panteonu Mitler , s. 441; Bayat, Ana Hatlarıyla, s. 226 
42 Uno Harva, Altay Panteonu Mitler, s. 436 
43 Mehmet Eröz, Eski Türk Dini, s. 57 
44 Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik, Selçuk Yayınları, Ankara 1996, s. 326 
45 Mehmet Eröz, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s. 88  
46 Rıza Zelyurt, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, Yön Yayıncılık, İstanbul 1992, s. 122-23 
47 Buyruk: İmam Caferi Sadık Buyruğu, Hazırlayan, Fuat Bozkurt, İstanbul 2009, s. 12-18; Mehmet Yaman, Alevilik, İnanç, Edeb, Erkân, , 
İstanbul 2001, s. 176-177; Atilla Özkırımlı, Alevilik Bektaşilik, Cem Yayınevi, İstanbul 1996, s. 204   
48 Mehmet Yaman, Alevilik, İnanç, Edeb, Erkân, , İstanbul 2001, s. 85-86; Eröz, Eski Türk Dini, s. 65; Şener, Türklerin Müslümanlıktan, s. 81 
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4. AYİNDE ATEŞ YAKMA-ÇERAĞ (DELİL UYANDIRMA) 
Altay Şamanlığında ateşi Tanrı Ülgen yaratmıştır ve bu durum “üç ateşi yakıp veren/ sacayağını dikip veren/Atam 
Ülgen” şeklinde ifade edilmektedir.49 Kanlı kurban töreninde ardıç, kayın ağacı kabuğu üzerine konulmuş kor ateşle 
yakılmaktadır. Sonrasında Şaman ardıç ağacı kabuğunu sağ eline almakta ve bununla kurban yeri ve kurbanlık 
hayvanı tütsülemektedir. Sonra da onu üç kazıktan yapılmış üçayaklı bir nesnenin (sehpa) üstüne bırakmakta ve bu 
ardıcın tören boyunca yanması sağlanmaktadır. 50  Altay Tatarlarında Gök Tanrı için kesilen kurbanın Şaman 
tarafından gökyüzüne götürülmesinden bahsedilmektedir. İlk akşam güneş battıktan sonra hazırlıkların başladığı ve 
hayvanın kurban edildiği ancak esas törenin ikinci gün Şamanın çadırda ateş yakmasıyla doruk noktasına ulaştığından 
bahsedilmektedir.51  

Şamanistlerde ateşsiz tören yapılmadığı, her törende muhakkak ateş bulundurulduğu belirtilmektedir.52 Buna karşılık 
Cem ayininde törenin en başında yapılan işlem ise “delil/çerağ uyandırma” ile başlamaktadır.53 Esasında Cemdeki 
on iki hizmetten biri olan çerağcı/delilci’dir ve görevi çerağ’ı/delili yakmasıdır. Günümüzde elektrik ile aydınlanma 
sağlanmasına rağmen sembolik de olsa çerağ uyandırma sürdürülmektedir.54 Semah dönenler mumların yanmakta 
olduğu “çerağ tahtı” denilen yere geldiklerinde yüzleri yanmakta olan mumlara dönük olarak hürmet amaçlı eller 
göğüste ve hafifçe boyun eğmek suretiyle geçerlerken diğer mahallerde ise serbest dönmektedirler.55  

5. KOPUZ-BAĞLAMA 

İslam öncesi Türklerde Kamların ayin sırasında değişik müzik aletleri kullandıkları bilinmektedir ki bunların en 
bilineni davuldur. Altaylılar ve Yakutlar’ın tüngür dedikleri davulun Şamanlar tarafından Doğu Asya’da çok eski 
zamanlarda kullanıldığına dair Çin kaynaklarında kayıtlar bulunmaktadır.56 Davulsuz Kamlık yapan Şamanların 
varlığı bilinse de davulun, Şamanın esas çalgı âleti ve esrime tekniği olduğu, onunla insanların isteklerini ruhlara 
ilettiği,57 davulun, ayin sırasında Şamanın ruhu, dünyayı dolaşırken, taşıtı veya atı, sulardan geçerken kayığı, göklere 
çıkarken ise binilecek kuş vazifesi gördüğü kabul edilir.58 Eski Türker'de zamanla davulun yerini kopuz almıştır. 
Radloff'a göre ayin yapacak olan Baksı, kopuz çalarak işe başlamakta ve bu esnada şarkı da söylemektedir.59 XI. 

yüzyıl tarihçilerinden Gardizi, Eski Yenisey Kırgızlarının Şaman ayinlerinde saz çaldıklarını da haber vermektedir. 
Günümüzde eski inanışlarını sürdüren Kırgız-Kazak Baksılarının kopuz kullandıkları ifade edilmektedir. 60  Bu 

özelliğinden dolayı yaklaşık iki bin yıllık bir geçmişi olan kopuzun Türklerin milli çalgısı olduğu bugünkü 
bağlamanın ve sazın da atası olduğu belirtilmektedir.61 Hikâyelerde Dede Korkut/Korkut Ata, kopuzuyla ortaya 
çıkmakta, ad verirken, dua ederken hep kopuzunu kullanmaktadır.62 Türk halk efsanelerinde onun veliliği63, biliciliği, 
ozanlığı, kopuzun mucidi64 olması yanında Şamanlığı, Baksı'ların piri ve atası olduğu da dile getirilmektedir.65 

Kazak-Kırgız Baksıları Müslüman olduktan sonra da kopuz çalmış, törene başlarken öncelikle Allah’tan, 
peygamberden, şeyhlerden medet dilemiş sonra da atalarının ve eski baksıların ruhlarını çağırmışlardır. 66  Bu 

anlatılarda Müslüman halk dindarlığındaki evliya kültü ve keramet anlayışıyla Şamanist inançların biri biriyle 
zamanla kaynaşmış oldukları görülmektedir. Kazak-Kırgız Baksılarının ayinlerde Şaman atalarının ruhlarını "Ata 
Korkut evliya" diye yardıma çağırdıkları anlatılmaktadır.67 Bu da Şamanist inançların İslami kılıfa nasıl büründüğünü 

 
49 A. V. Anohin, Altay Şamanlığına Ait Materyaller, (Çev. Dr. Zekeriya Karadavut- Jannet Meyermanova, Kömen Yayınları, Konya 2006, s. 
11  
50 Anohin, Altay Şamanlığına,  s. 37 
51 Uno Harva, Altay Panteonu Mitler, s. 437  
52 İnan, Şamanizm, s. 71 
53 Fuat Bozkurt, Aleviliğin Toplumsal Boyutları, Tekin Yayınevi, İstanbul 1990, s. 89  
54 Mehmet Yaman, Alevilik, İnanç, Edeb, Erkan, s. 191 
55 Mehmet Eröz, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990, s. 121  
56 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 93; Eröz, Eski Türk Dini, s. 64  
57 Zeyneş İsmail, Kazak Türkleri, yeni Türkiye yayınları, Ankara 2002, s. 295; Bayat, Ana Hatlarıyla, s. 194 
58 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 95 
59 Wilhelm Radloff, Sibiryadan C.III, Çev. Ahmet Temir, MEB Yayınarı, İstanbul 1994, s. 73-74 
60 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 93; Cemal Şener, Türklerin Müslümanlıktan, s. 25  
61 Ulaş Özdemir, “Anadolu’nun Binlerce Yıllık Sesi Bağlama”, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Güz 

1998/7, s. 72 
62 Sadettin Gömeç, “Eski Türk İnancı Üzerine Bir Özet”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 
Araştırmaları Dergisi, C. 21, S. 33, Ankara 2003, s. 91; Zeyneş İsmail, Kazak Türkleri, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 295  
63 Kazak-Kırgız inançlarına göre Korkut Ata en büyük velilerdendir. Kazak-Kırgız baksıları (Şamanları) ayinlerinde diğer "ata-evliyalar" 
yanında "Ata Korkut evliyayı da yardıma çağırırlar.  Hasan Özdemir, "Dede Korkut'un Kişiliği İle İlgili Efsaneler", Ankara Üniversitesi 
Türkoloji Dergisi, C. 16, S. 2, Ankara 2003, s. 27  
64 Karakalpakistan'da Kopuzun nasıl yapıldığı ile ilgili derlenmiş bir efsane için bkz. Hasan Özdemir, "Dede Korkut'un Kişiliği İle İlgili 
Efsaneler", Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 16, S. 2, Ankara 2003, s. 29  
65 En eski Türk şairlerine Tunguzlar "Şaman", Altay Türkleri "Kam", Yakutlar "oyun", Kırgızlar "baksı", Oğuzlar ise "ozan" demektedirler. 
Ayşen Sina, "Alkestis ve Deli Dumrul", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Araştırmaları Dergisi, C. 23, S. 
36, Ankara 2004, s.226-227 
66 Abdulkadir İnan, "Müslüman Türklerde Şamanizm, s. 474  
67 Kazak-Kırgız baksıları, törene başlarken öncelikle Allah, peygamber ve şeyhlerden medet diler, sonra da isimleriyle cinleri, atalar ı ve eski 
baksıların ruhlarını çağırırlar. Bunlar kendilerinin piri olarak Korkut Atayı tanırlar. Bkz. Abdülkadir İnan, "Müslüman Türklerde, s.27  
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göstermektedir. Buradan hareketle yazılı kaynakların tanıttığı Müslüman Türk velisi Korkut Ata'nın da Oğuzların 
İslam’ı kabullerinden önceki dönemin bir kâhini (Kam, Baksı) olduğunu, İslamlaşma sürecinde de yeni bir kimliğe 
büründüğünü göstermektedir.68   

Tunguzların Şaman, Altay Türklerinin Kam, Kırgızların Baksı dedikleri bu kimseler, hem sihirbazlık hem de ozanlık 
yaparlardı. Çin, Hint, İran ve İslâm uygarlıklarının baskısının bile, bunların toplumsal konum ve etkinliklerine bir 

halel getiremedikleri ve tamamen ortadan kaldıramadıkları, zaman içerisinde ozanların, şehirlerde şairlik, sihirbazlık, 
hekimlik vb. gibi işler yaptıkları, şehirden uzak yerlerde ise halk şairi olarak varlıklarını devam ettirdikleri 
görülmektedir. Tasavvufun halk arasında yayılmasıyla birlikte, ozanlar da birer Pîr'e bağlanmış, onlardan el almış ve 
bundan sonraki süreçte Eski Oğuzname gelenekleri ve anılarını sürdüren ozan adı yerine tasavvuf ehli ve şair 
anlamına gelen âşık adını almışlardır.69  Orta Asya'nın kopuzu ise Cem ayinlerinin bir parçası olan nefes 70  ve 

deyişlerin icra edilmesini sağlayan kutsal müzik aleti71 bağlamaya dönüşmüştür.72   

Alevî-Bektaşî geleneğinde bağlama “Telli Kur'an” olarak görülmektedir.  Cemlerde bağlama ile icra edilen bu 

musikinin insanı, Tanrı, evren ve insandan uzaklaştırmayacağı, aksine bu nefeslerin Tanrı, onun elçisi ve Ehl-i 
Beytinin muhabbetleriyle gönülleri feth edeceği vurgulanır.73 Bağlama ayrıca Hz. Ali ile de özdeşleştirilmiştir. 
“Onun tınlama kutusu Ali’nin gövdesini, sapı Ali’nin Zülfikar’ını, on iki teli, On iki İmamı ve tellerinin en düşük 
sesli olanının da Hz. Peygamberi temsil ettiği söylenir” 74  Cemlerde diğer sazlar yerine yalnızca bağlamanın 
kullanılması da insan sesinin ön plânda tutulması olarak gösterilir. Gerekçe olarak da, "Bir ibadet şekli olan Cem 
ayinlerinde amacın müzik yapmak veya çalıp eğlenmek olmadığı, aksine bir disiplin içerisinde belirli rükünleri ifa 
ederek Allah’a yaklaşmak, Peygamber ve Ehl-i Beyt'in sevgisini kazanmak ve zikir olarak" belirtilmektedir.75 Cem 

ayini sırasında saz çalınıp nefes okunurken diz üstü oturulur, konuşulmaz, sigara içilmez, yemek yenilmez. 
Bağlamanın sanki Kur'an dinliyormuş gibi saygı içerisinde dinlenmesi gerektiğinin bir gelenek olduğu söylenir.76 

Yine ozanlar, bağlamayı tıpkı bir insan gibi düşünerek onunla konuşur, dertleşir, kollarına alır ve onu severler. 
Bağlama, evlerde ya da Cem ritüelinde herkesin görebileceği bir yere asılır, seslendirme öncesi ve sonrasında üç kere 
“Allah, Muhammed, Ali” denilerek öpülür ve ardından ozan ya da zakir kendisine bağlamayı öğretene ve mürşidine 
dua eder. Ozanlar, deyiş ve nefeslerde “Hak’kın kelamı”nı okuduklarını düşündükleri için bağlamayı kutsarlar.77 

Anadolu coğrafyasında ozanlık geleneği denildiğinde akla Alevi ve Bektaşi ozanlar gelmektedir. Zira halk ozanlığı 
Türkmen Aleviliği ile özdeşleşmiştir. Ozanlar, asırlardır köy köy gezerek dinsel ve toplumsal problemleri dile 
getirerek halkın dert ve sıkıntılarının dile getirilmesinde öncü rol oynamışlardır.  

 

 
68 Hasan Özdemir, "Dede Korkut'un Kişiliği İle İlgili Efsaneler", Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 16, S. 2, Ankara 2003, s. 31-32 
69 Bedri Noyan Dedebaba, Bütün Yönleriyle Bektâşilik ve Alevîlik, C. III, Ardıç Yayınları, Ankara 2000, s. 6-7 
70 Alevî-Bektaşilikte aşk, cemal, didar, saki, bade, aziz menkıbeleri, yol ve erkândan bahseden konuların bestelenmiş haline “Nefes” denir. 

Nefeslerin içinde On iki İmamın adı geçerse “Düvaz”, Hz. Peygambere övgü olarak yazılmışsa “Nat-ı Nebi” Hz. Ali'ye övgü olarak yazılmışsa 
“Nat-ı Ali”, Hz. Hüseyin’in matemi dile getiriliyorsa buna da ağıt (Mersiye), Kırklarla ilgili olanlara ise "Semah" denir. Erdoğan Ateş, "Alevî-
Bektâşî Mûsikîsine Güfte Melodi ve Ritim Açısından Bir Bakış", Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, Isparta SDÜ İlahiyat 
Fakültesi, 28-30 Ekim 2005, Fakülte Kitabevi, Isparta 2005, s. 277; Mustan Dönmez, "Alevi Müziğinin Geleceği: Sözlü Kültür Ürünlerinin 
Modern Dünyadaki Konumu ve Dönüşümü", Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu 03-05 Ekim 2013, C. 2, Bingöl 
Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2014, s. 192 
71 Başlangıçta musiki kutsal sayılmış zaman içerisinde kutsal alanlar dışında profan alanlarda da kullanılır olmuştur. Musikinin gizemli 
kaynağı, dini söz ve kutsal yazıların kıraatında sesin yükseltilip alçaltılmasında hissedilmektedir. Esasında yaşayan tüm din lerin kutsal 

metinleri (Vedalar, Tripitaka Sudralar, Avesta gibi), Sinagog ve Kiliselerde okunan ayin metinleri, Ezan ve Kur’an-ı Kerim’de musiki ile 
okunmakta ve uluslararası güzel okuma yarışmaları düzenlenmektedir. Zaman içerisinde ibadet ve ayin musikisi diğer musikiden ayrılsa da 
ibadet musikisinin en eski şekillerinin günümüze kadar ulaştığı ve yaşatıldığı görülür. Musikinin, Ortodoks İslam anlayışı içinde kısmen, 
Mevlevî, Kâdirî, Rifâî, Bektaşi ve Alevi gibi tasavvuf ağırlıklı grupların ayinlerinde ise önemli bir yerinin olduğu bilinmek tedir. Zira müzik ve 
nefesler ayine katılanların vecde gelmesi ya da aşkın bir tecrübeye geçmeleri için bir vasıta olarak görülmektedir. Dinler ve dini oluşumlarda 
musikinin çeşitli enstrümanlarla icra edildiği bilinmektedir. Mesela kiliselerde org çalınarak ayin yapılırken Müslüman grupl arın birçoğunda 
ayinler def eşliğinde icra edilmekte, Anadolu Alevileri gibi kimi gruplarda ise ritüelin bir parçası olan bağlama öne çıkmaktadı r. Ekrem 
Sarıkçıoğlu, Din Fenomenolojisi (Dinlerin Mahiyeti ve Tezahür Şekilleri), Fakülte Kitabevi, Isparta 2011, s. 164 -165 
72 Türklerin Orta Asya'dan başlattıkları göçle birlikte musiki anlayışları da kopuzun sapında Anadolu’ya taşınmış, daha sonra bu  kültüre 
kopuzdan pek de farklı olmayan bağlama yerleşmiştir. Konu ile ilgili bilgi için bkz. Erdoğan Ateş, "Alevî-Bektaşi Musikisine Güfte Melodi ve 
Ritim Açısından Bir Bakış", Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, Isparta SDÜ İlahiyat Fakültesi, 28 -30 Ekim 2005, Fakülte 
Kitabevi, Isparta 2005,  s. 277 
73 Mehmet Tıraşcı, "Bir Dinî Musiki Formu Olarak Alevî-Bektâşî Nefesleri", Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, 03-
05 Ekim 2013, C. 2, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2014, s. 300 
74 Ayhan Erol, Birlik ve Farklılık Ekseninde Alevilik ve Alevi Müziği, Folklor Edebiyat 2008b: 9  
75 Hüseyin Yaltırık, "Anadolu İnançlarında Müziğin Yeri", Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri, 23-28 Ekim 2000 
Ürgüp/Nevşehir, Ervak Yayınları, Ankara 2001, s. 833; Erdoğan Ateş, "Alevî-Bektâşî Mûsikîsine Güfte Melodi ve Ritim Açısından Bir 
Bakış", Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, Isparta SDÜ İlahiyat Fakültesi, 28-30 Ekim 2005, Fakülte Kitabevi, Isparta 2005,  
s. 277; Mehmet Tıraşcı, "Bir Dinî Mûsikî Formu Olarak Alevî-Bektâşî Nefesleri", Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası 
Sempozyumu, 03-05 Ekim 2013, C. 2, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2014, s. 300 
76 Bedri Noyan Dedebaba, Bütün Yönleriyle Bektâşîlik ve Alevîlik, C.IV, Ardıç Yayınları, Anakara 2001, s. 676 -77 
77 Ayhan Erol, “Birlik ve Farklılık Ekseninde Alevilik ve Alevi Müziği”, Folklor/Edebiyat Dergisi, S. 30, 2002/2, s. 293; Banu Mustan 
Dönmez, “Alevi Müzik Uyanışı, s. 60 
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6. İBADET DİLİ 

İslam öncesi Türklerde ibadet dili Türkçedir. Onlar, hangi ritüel ve merasimde olursa olsun dua ve rükünlerini kendi 
dilleri olan Türkçe’nin lehçeleri ile yapmışlardır. Hatta Türkler farklı dinlere girseler bile kendi geleneksel 
inançlarına ait tabir ve ıstılahları da beraberlerinde götürmüşlerdir.78 Bu durum İslam'ı kabul eden Türkler için de 
geçerli olmuştur. Nitekim İslam'ın Türkler arasında yayılması sade, anlaşılır bir dille ve gönül sevgisine bağlı bir 
usulle olmuştur. Bunun öncülüğünü Hoca Ahmet Yesevi, Şah Hatâî gibi gönül erenleri yapmıştır. Ahmet Yesevî, 
Türkçe konuşarak, şiirler yazarak Türk dilinin saflığını ortaya koymuştur. Onun müritleri de aynı dil siyasetini 
sürdürmüş coğrafyanın vatan haline getirilmesi sürecinde önemli görevler ifa etmişlerdir.79 XIII-XV. yüzyıllarda da 
bu yolu, babalar, dervişler ve onların fikir takipçileri Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Şeyh Ahmed Gülşehrî ve Nesîmî 
gibi şairler, daha sonra da Yesevîye, Bektâşîye, Halvetîye, Safevîye, Bayrâmîye ve Alevî-Bektâşî gibi tekkelerin 
şairleri nefesler, ilâhîler, hikmetler, varsağılar, türküler ve koşmalar söyleyerek bu geleneği devam ettirmişlerdir.80 

Hacı Bektaşi Velî de Türkçe konuşup yazarak, günlük hayatta konuşarak, şiirinde, musikisinde kullanarak hem dilin 

gelişmesi, hem de Türkçenin asimile olmasını önlemiştir.81 Hacı Bektaşi Velî, Türkçeyi ibadet dili yapmıştır. İslam’ın 
ibadet dili olarak yalnızca Arapçayı kabul ettiği, İran ve Pakistan gibi ülkelerdeki Şiilerin ibadet dilinin de Arapça 
olduğu düşünüldüğünde Türkçeye ne kadar büyük bir katkı sağladığı ortaya çıkmaktadır.82 Uzun süre iktidarı elinde 
tutan büyük tasavvuf önderi Safevi Şeyhi Şah İsmail Hatâî’de (Hatâî mahlasıyla şiirleri vardır) eski Türk inanış ve 
geleneklerini, İslam dininin kutsal değerleri ile birleştirmiş, Cemlerini Türkçe dua ve nefeslerle yapmıştır.83   

Anadolu Aleviliğinde de Cemlerin ibadet dili Türkçedir. Dedelerin gülbank ve duaları, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet 
ve Şah Hatâî vb. ozanların nefes ve deyişleri hep Türkçe olmuştur.84 Hatay Aleviliği/Nusayrilerde ana dillerinin 
Arapça olması, ibadetlerin de kullandıkları dilin de Arapça olmasını gerekli kılarken85 Sivas, Çorum, Malatya, 
Kahramanmaraş, Muş vb. gibi doğu ve güneydoğuda birçok vilayetteki Anadolu Alevilerinde, Ana dili Kırmanci, 
Zazaca ya da Kürtçe olmasına rağmen ibadet dili Türkçedir. 86  Zaman içerisinde çeşitli faktörlere bağlı olarak 
konuşma dilinin değişebileceğini ancak din dili ya da ibadet dilinin kolaylıkla değişmeyeceğini ifade eden Rıza 
Zelyut’a göre, Kürtçe konuşan toplulukların ibadet dilinin Türkçe olmasını, onların eskiden Türkçe konuştuklarının 
delili olarak görmektedir. 87  Anadolu Alevileri arasında ibadet dilinin Türkçe olması gerektiği savunulmakta, 
bilinmeyen bir dil ile yapılan ibadet, taklitçilik olarak görülmektedir, asıl olanın ibadet esnasında okunan duaların 
anlamını bilmek ve ibadetin insanın gönülden kopan düşüncelerini kendine çevirmesi ve yoğunlaştırması ve böylece 
insanı, kainatı tüm varlıkları sevmek olduğu vurgulanır.88  

7. KURBAN 

Kurban, insanların Tanrıya yaklaşmak, onu memnun etmek ve hoşnutluğunu kazanmak, ona bağlılık ve saygısını 
ifade etmek üzere sahip oldukları değerli şeylerini ona sunmaları hediye etmeleridir.89 Tanrıya sunulan bu ikramlar 
kan akıtılarak yapılırsa buna “kanlı kurban”, kan akıtılmadan yapılanına da “kansız kurban” veya “saçı” denir. Arapça 
kökenli “kurban” kelimesinin Türk lehçelerindeki karşılıkları ise “tayılga, tayı, kudayı, kergek kereh, Allahlık, İtık, 
Iyık, Yağış ve Tapığ” kelimeleridir. 90  Geleneksel Türk Dinine mensup Türklerde kurbansız ayin ve tören 
yapılmadığı, her ayin ve tören için kanlı veya kansız kurban sunulması gerektiği ifade edilmiştir. Kanlı kurbanlar 

 
78  Yusuf Ziya Yörükân, Müslümanlıktan Evvel ,s. 83 
79 Kemal Üçüncü, “İrşâd ve Tebliğe Bağlı İcrâ: Türk Sözlü Kültür Geleneği Bağlamında Türk Tekke Edebiyatı, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı 16/2004 s. 
133 
80 Fuzuli bayat, “XVI-XIX. YY. Türk Dil Siyasetinin Oluşmasında Tekke ve Saz Şairlerinin Rolü”, Atatürk Üniversitesi Sosoyal Bilimler 
Dergisi, 2003 2(1-2), s. 50-51 
81 Esat Korkmaz, Anadolu Aleviliği,  Berfin Yayınları, İstanbul 2008 s. 209; Bedri Noyan, Bektaşilik Alevilik Nedir? Ant/Can Yayınları, 
İstanbul 1995, s. 22; A. Celalettin Ulusoy, Hacı Bektaş Velî ve Alevî- Bektaşî Yolu, , Hacıbektaş 1986,  s. 21 
82 Anton Josef Dıerl, Anadolu Aleviliği,  Çev. Fahrettin Yiğit, Ant Yayınları, İstanbul 1991, s. 45 
83 Semah bir “oyun” mudur? Şamanizm, Tasavvuf ve Canlandırma Işığında Alevi-Bektaşi’lerde Dinsel Dansın Adı, Françoise Arnaud-Demir, 
Folklor/Edebiyat Dergisi, C.12, S. 454, 2006/1; Seyit Derviş Tur, Erkanname, Can Yayınları, İstanbul 2012, s. 300; Celaleddin  Ulusoy Şah 
İsmail (Hatâî), Cem,VI/59, (Ekim 1996), s. 33 
84 Filiz Kılıç, Turgut Tok vd. Horasan'dan Anadolu'ya Alevilik-Bektaşilik ve Denizli Oğuz Yerleşimine Genel Bakış, Ankara 2007, s.37; Ali 
Yaman, Alevilik Ve Kızılbaşlık Tarihi,  Noktakitap İstanbul 2007,  s. 213 
85 Piri Er, Yaşayan Alevilik, Barış Yayınları, Ankara 2014, s.241 
86 Rıza Yıldırım, Geleneksel Alevilik, İletişim Yayınları, lstanbul 2018, s. 262; A. Faruk Sinanoğlu, Türk Kültüründe Alevi-Bektaşi Olgusu 
(Malatya Örneği), s. 209; Ali Yaman, Alevilik Ve Kızılbaşlık Tarihi,  Nokta kitap İstanbul 2007,  s. 213; M. Şerif Fırat, Doğ u İlleri ve Varto 
Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1961 s. 151; Cemal Şener, Sorularla Alevilik, Pozitif Yayınları, İstanbul 2008, s. 114; İrene Melikoff, 
Uyur Îdîk Uyardılar, Alevîlik-Bektaşîlik Araştırmaları, Çev. Turan Alptekin Cem Vayınevi, İstanbul 1993, S. 104; Yusuf Ziya Yörükân, 
Anadolu'da Alevîler ve Tahtacılar, (Hazırlayan Turhan Yörükân), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998, s. 409  
87 Rıza Zelyurt, Anadolu Aleviliğinin Kültürel Kökeni Türk Aleviliği, Kripto Kitaplar, Ankara 2009, s. 430  
88 Bedri Noyan, Bektaşilik Alevilik Nedir? Ant/Can Yayınları, İstanbul 1995, s. 72;  Harun Yıldız, Anadolu Aleviliği -Amasya Yöresi 
Bağlamında Bir İnceleme- Araştırma Yayınlan, Ankara 2004, s. 140 
89 Kudret Emiroğlu-Suavi Aydın, Antroploji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2003, s. 507  
90 Harun Güngör, Türk Din Etnolojisi, s. 31; Gürbüz Erginer, Kurban Kurbanın Kökenleri ve Anadolu' da Kanlı Kurban Ritüelleri, Y apı Kredi 
Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 1997, s. 16; Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün, s. 98; Yusuf Ziya Yörükân’a göre Eski Türklerde olduğu 
gibi Aleviler ve Tahtacılarda da dişi hayvan kurban edilmemektedir. Bilgi için bkz. Yusuf Ziya Yörükân, Anadolu'da Alevîler v e Tahtacılar, 
(Hazırlayan Turhan Yörükân), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998, s. 283 
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arasında at, deve ve koyunun öne çıktığı ancak Dede Korkut hikâyelerinde de anlatıldığı şekilde kurban için en 
makbul hayvan erkek hayvan olmuştur; “attan aygır, sığırdan boğa, koyundan koç, keçiden teke” şeklinde erkek 
hayvanlardan kurban kesilmiştir.”91 Bu uygulamanın İslam öncesi Türklerde hemen her boy için geçerli olduğu 
söylenebilmektedir. Kurban uygulamasının her ayin ve törende uygulanması yanında yıllık olarak icra edildiği 
bilinmektedir. Nitekim Altaylılar’ın bazı oymaklarında her yıl bazılarında ise üç yılda bir Tanrı kurbanı yahut dağ 
kurbanı adı verilen kurbanlar kesildiği, Hakaslarda Tanrı Ülgen’e, ata ruhlarına, Yakutlarda da yine bütün soyun 
katılmasıyla ilkbahar ve sonbaharda dokuz gün süren ay ve güneş bayramı da denilen günlerde kurbanlar sunulduğu 
bilinmektedir. 92  

Eski Türklerde kurban kesildikten sonra onun parçalanması işi büyük bir ustalıkla yapılmalı ve hiçbir kemiğin 
üzerinde en ufak bir zedelenme izi olmamalıdır. Bundan dolayı etlerin kemikleriyle birlikte suda pişirilmesi için bu 
işte ehil olan iki kişi görevlendirilmekte ve etlerin mafsallardan ayrılmasına ve kemiklerin kırılmamasına dikkat 
edilmelidir. 93  Pişirmekle görevli bu kişilere “kazancı” denilmekte ve kazana “kazancılardan” başkasının 
yaklaşmasına izin verilmemektedir.94 Etler yenilip bazı özel ayinlerden sonra kurban kemikleri toplanıp muhafaza 
altına95 alınarak toprağa gömülür veya yakılır ya da kemikler kayın çubukları üzerinde bir “kurban iskelesi” üzerine 
konularak üzeri kayın ağaçları ve kayın yapraklarıyla örtülür. O hayvanın gökte yeniden dirilerek Tanrıya ulaşacağına 
inanıldığı için en küçük kemik parçasının bile eksik olmaması gerektiği, aksi durumun büyük bir felakete yol açacağı 
kabul edilir. 96  

Eski Türk boylarında adına “saçı” denilen kansız kurbanlardan da söz edilmektedir. Bir dini terim olarak saçıya, 
saçılga veya çaçılga da denir. Saçı her boyun kendi emeğiyle elde ettiği en değerli ve kutlu saydığı nimetlerden biri 
olur. Konar-göçer Türklerde bu süt, kımız, yağ iken çiftçi Türklerde buğday, darı, şarap; tüccarlarda ise para 
olabilmektedir.97 Bunların yanında ağaçlara çaput bağlama (yalma), ateşe yağ atma ya da günümüz Müslüman 
Türklerinde de uygulanmaya devam ettiği şekilde evlenme sırasında gelin ve arkadaşlarının üzerine madeni para, 
şeker, darı vb. gibi şeyler atılması da yine saçı geleneği içerisindedir. 98  

Anadolu Alevilerinde her tören ve Cem ayininde kurban kesilmektedir. Diğer bir ifadeyle kurban kesilmesi icap eden 
durumlarda Cem düzenlenmektedir. Ancak eski kültüre sadakatle kurban kesme yerine “kurban tığlamak” sözü 
kullanılmaktadır. Görgü Cemi, İkrar verme (Musahiplik) Cemi, Abdal Musa Kurbanı, Kerbela (Muharrem) ayini vb. 
gibi Cemlerde kanlı kurban ritüeli yerine getirilmektedir.99 Tanrı adına kesilecek kurbanların diğer anlayışlarda 
olduğu gibi kurbanlık özelliklerine sahip olması gereklidir. Ayin sırasında dedenin huzuruna getirilen kurbanlığın bir 
takım olumlu işaretler vermesi gerekmektedir. Bu işaretler arasında kurbanın melemesi, silkinmesi, kaşınması, işmar 
etmesi, çırpınması gibi hususlar da yer almaktadır.100 Benzer bir anlayış Urenha-Tubalar’da da uygulanmaktadır. 
Onlarda bir kişi öldüğünde ölenin evi ya da çadırına bir koyun getirip bağlarlar. Sonra da onun melemesini bekler, 

meledikten sonra ise onu hemen keserler.101  

Eski Türklerde olduğu gibi Anadolu Alevilerinde de dua ile tığlanan kurbanın kanının yere akıtılması günah kabul 
edilir. Mafsallardan ayrılarak kırmadan itina ile çıkarılan kemikler ve kurbanın kanı daha önceden hazırlanmış çukura 
akıtılır ve üstü toprakla kapatılır.102 Anadolu Alevilerinde de kansız kurban geleneğine yer verilmektedir. “Lokma” 
adı verilen bu uygulamada, özellikle kırsal kesimde yaşayan Alevilerde Ceme katılan her bireyin evinde yaptığı çörek 
vb. gibi yiyecekleri dedenin duası alındıktan sonra sofracıya teslim edilmektedir. Bu lokmalar Cem sonunda evlere 
dağıtılmaktadır.  

 
91 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün, s. 100 
92 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün, 101; Bayat, Ana Hatlarıyla, s. 229 
93 Wilhelm Radloff, Sibiryadan C.III, Çev. Ahmet Temir, MEB Yayınları, İstanbul 1994, s. 31  
94 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün, s. 105  

95 Hayvanın kemiklerin kırılmaması ve zarar görmeden muhafaza edilmesinin sebebinin kemikler muhafaza edildiğinde “kurban edilen  
hayvanın öteki dünyada adına kurban edildiği kişiye hizmet edeceğine inanılmasıdır.”  Uno Harva, Altay Panteonu Mitler, s. 443 
96 Wilhelm Radloff, Sibiryadan C. III, Çev. Ahmet Temir, MEB Yayınları, İstanbul 1994, s. 32;  Ahmet Yaşar Ocak, Alevî ve Bektaş î 
İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, İletişim Yayınları, İstanbul 2009, s.173;  Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün, s. 101;  Eröz, Eski Türk 
Dini, s. 45 

97 Sadettin Gömeç, "Eski Türk İnancı, s. 93; Cemal Şener, Türklerin Müslümanlıktan, s. 58-59; Durmuş Arık, Kırgızlar’da Kurban 
Fenomeni, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XLVI, S. 1, Ankara 2005, s. 172 

98 Türk Dünyasındaki diğer bir saçı uygulaması ise Tanrıya ve ata ruhlarına bağışlanan ve başıboş bırakılan “ıduk” hayvanlardır. Bunların sütü 
sağılmaz, yünü kırkılmaz ve yük vurulmaz. Geniş bilgi için bkz. Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün s. 98-99 
99 Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye'de Alevîlik, s. 300 vd. 

100 Yusuf Ziya Yörükân, Anadolu'da Alevîler ve Tahtacılar, (Hazırlayan Turhan Yörükân), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998, s. 278; 
Orhan Türkdoğan, Alevi Bektaşi Kimliği, Timaş Yayınları, İstanbul 2006, s. 123  
101 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün, s. 183 
102 Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye'de Alevîlik, s. 368-9 
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8. AYİN-CEMLERDE KADINLARIN DA İBADETE KATILMALARI 

İslâm öncesi Türklerde kadınlar, hep saygın bir yere sahip olmuşlardır. Eski Türklerde kadın ve erkek eşit görülmüş, 
cinsiyet ayrımı vb. gibi uygulamalara maruz kalmamışlardır. Onlar av ve ziyafetlere katılmış resmi divanlar ve 
kurultaylarda hakanın yanında yer almıştır. En önemlisi de Hakanın emirlerinin uygulanabilmesi için Eşinin de 
imzası istenmiştir.103 Günlük yaşamlarında erkekler kadar etkin rol alan kadınlar savaşlara da katılmışlardır. Dini 
hayatta da ibadete katılma, ibadeti yönetme, daha da önemlisi Şaman olma gibi özelliklere sahip olmuşlardır. Kimi 
görüşlere göre ise eski dönemlerde Şamanlığın ancak kadınlar tarafından yapılabildiği ve hatta en kuvvetli 
Şamanların kadınlar arasından çıktığı söylenmiştir.104 Sonraki süreçte erkek Şamanların uzun saç bırakmaları bunu 
destekler gözükmektedir. Ayrıca gelecekten haber vermeleri, başları sıkıştığında ruhlara (periye) yalvarıp doğan 
kuşuna dönüşerek göklere uçtukları gibi marifetlerinden de bahsedilmektedir. 105 

Eski Türklerde ayine erkeklerle beraber kadınların da katıldığı bilinmektedir. Yakutlarda topluca kımız içilen bir 
ayinden bahsedilmektedir. Şaman tarafından yönetilen ayinde, kadın-erkek bir yerde toplanarak birbirlerinin 

ellerinden tutup bir daire meydana getirdikleri ve sonra da “hû hû” diyerek raks etmeye başladıkları, bazen de 
Şamanın, dokuz erkek ve dokuz kadının kendisine refakat etmesiyle raksına devam ettiği anlatılmaktadır.106 Kadın 
Şaman ve kadınların bulunmaması gereken tek yerin ise Tanrı Ülgen’e sunulan kurban töreni olduğu belirtilmektedir. 
Ülgen’e kurban takdimi tenha bir yerde mesela kayın ormanında bir yerde sunulmaktadır. Kurbanı erkek ve kızların 
hazır bulunduğu yerde erkek Şaman kesmektedir. Kurban yemeğine ise erkekler yanında kadınlar da iştirak 
edebilmektedir.107 

Kadınların dini ayinlerde aktif görev almaları göçebe Türkmenler Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra da devam 
etmiştir. Köprülü’ye göre Şamanizm’den kalma kadınlı-erkekli toplantılar Yesevîlik’te sürmüş,108 benzer şekilde 
müritlerinin bir kısmının Türkmenlerden oluşan kadınlı-erkekli müşterek ayinlerin Vefâilik tarikatında da olduğu 
bilinmektedir. Aynı şekilde Merv ahilerinin de Tekkede kadın-erkek birlikte oturdukları da anlatılmıştır.109 

Ahmed Yesevî, kadınlara haksızlık edenleri ve onları küçük görenleri kınamış ve bu türden kişiler hakkında, "Eğer, 
erkek-kadın bir ehl-i hak meclisinde birleşerek birlikte zikr ve ibadete devam etseler bile, Hak Teâla, onların 
kalplerindeki her türlü kin ve düşmanlığı yok etmeye muktedirdir." demiştir.110 Kırgızistan’da saha araştırması yapan 
Ali Yaman, Ahmet Yesevi’nin kadınlar ve erkeklerin birlikte ibadet etmeleri anlayışının günümüzde “Laçiler” olarak 
bilinen gruplar arasında sürdürüldüğünü söylemektedir. Onların "Sultanım, Kul Koja Ahmet" şeklinde 
adlandırdıkları Yesevi’, Laçiler tarafından hem kurucu, hem manevi pir olarak kabul edilmektedirler. Zikirde 
uygulanan ve bir telli saz olan “dutar” çalma gibi ögelerin Yeseviliğin geleneksel zikirleriyle uyum halinde olduğunu 
da söylemektedir.111  

Kadın erkek ayrımına karşı çıkan Türkmen eren ve dervişleri bu tutumlarını Anadolu topraklarında da 
göstermişlerdir. Anlatılanlara göre Hacı Bektaş-ı Velî, Ahmed-i Yesevî’nin icazetiyle Rum diyarına gelirken, Rum 
Erenleri’ne gıyaben selâm verir. Selâm, o sırada mecliste onlarla birlikte oturan Fatma Bacıya mâlum olur ve ayağa 
kalkıp selâmı alır. Erenler, kimin selâmını aldığını sorduklarında o, "Rum’a yeni gelen bir erenin selâmını aldığı" 
cevabını verir.112 Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Velî’de kadın erkek müşterek ayin yapıldığı geçmektedir. Buna göre 
Amasya yakınlarındaki Çat Köyü’ne yerleşen Baba İlyas'ın aradan geçen üç yıl içerisinde kadınlı erkekli yetmiş iki 
bin müridi olduğu, bir arada bulundukları halde birbirlerinin kadın mı, erkek mi olduklarının farkına varmadıkları 
ifade edilmektedir.113 Hacı Bektaş Veli'de kadın ile erkeğin eşitliği konusunda; Erkek dişi sorulmaz muhabbetin 
dilinde/Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde/Bizim nazarımızda kadın-erkek farkı yok/Noksanlık eksiklik senin 

 
103 Yusuf Ziya Yörükân, Müslümanlıktan Evvel, s. 48 
104 Uno Harva, Altay Panteonu Mitler, s. 364 vd. 
105 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün, s. 89 
106 Ahmet Yaşar Ocak, Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, İletişim Yayınları, İstanbul 2009, s. .175 -77; Şerafettin Yaltkaya, 

"Eski Türk Ananelerinin Bazı Dini Müesseselere Tesiri", II. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 1943  
107 Radloff, Sibirya’dan, C. III. s. 22-23  
108 Fuad Köprülü,  İslam Süfî Tarikatlerine Türk-Moğol Şamanlığının Tesiri Çev. Yaşar Altan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
C. 18, S. 1, Ankara 1970, s. 143 
109 Ahmet Yaşar Ocak, Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, İletişim Yayınları, İstanbul 2009, s.176-77 
110 Mahmut Tezcan, "Ahmed Yesevînin Türk Din Antropolojisindeki Yeri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C. 26, S. 1, 
Yayın Tarihi 1993, s. 6 
111 Ali Yaman, Orta Asya’da Yesevilik Allahçılar Laçiler, La Kitap Yayınları, İstanbul 2017, s. 104  
112 Ahmet Yaşar Ocak, Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, İletişim Yayınları, İstanbul 2009, s.175; Bedri Noyan, Bektaşilik 
Alevilik Nedir, s. 124 
113 Kadına serbestlik tanıyan eski Türklere ve Türk illerine dair bilgi veren Çin kaynaklarında Hiyongnular’ın evli bir kadını kir leten bir 

kimseyi ölüme mahkûm ettikleri, genç bir kızı iğfal edeni ise büyük bir fidye vermeye ve hemen o kızla evlenmeye zorladıkları; Tu-kiyular'da 
bir kadına tecavüz eden, önce iğdiş ettikleri, sonra da iki parçaya böldükleri anlatılmaktadır. Bulgar Türklerinin zinayı en büyük suç 
saydıklarını, zina eden bir kimsenin ellerini ve ayaklarını dört kazığa bağladıktan sonra baltayla ikiye ayırdıkları ve parça larını ağaçlara 
astıkları, Oğuzların da zina edenleri iki parçaya böldükleri ya da Kutluklar da olduğu gibi yakarak cezalandırdıkla rını bildirmektedir. " Yusuf 
Ziya Yörükân, Anadolu'da Alevîler ve Tahtacılar, (Hazırlayan Turhan Yörükân), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998, s. 228  
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görüşlerindedir, şeklinde kadın erkek eşitliği vurgulanmaktadır. 114  Bu anlayış geçmişten günümüze Anadolu 
Aleviliğinde sürdürülmektedir. Alevilikte kadın, dedelik ve kurban kesimi dışında zâkirlik de dâhil Cemlerde aktif 
rol almakta, ayinlere erkeklerle birlikte katılabilmekte ve on iki hizmette ve semahta yer alabilmektedir.115 

9. SEMAH 

Sema, raks ve müzik, Şaman ve Cem ayinlerinin vazgeçilmez unsurları arasındadır. Hunlar ve Göktürklerin 
yılsonunda yapılan törenlerde dönerek raks ettikleri anlatılmaktadır.116 Çinli şairlerden biri, Göktürk kızlarının semah 
yapmasını; “Döne-döne raks eden yabancı kızlar! Döne döne raks eden yabancı kızlar! Gönlünüz sanki bir saz, 
elleriniz sanki birer dümbelek, sazlar ve dümbelekler çalınca, kollarınızı ağdınız, döne-döne, durmadan dönerek, kar 
fırtınası gibi, tek ayak üstünde sola ve sağa, hiç durmadan bir kerre döndünüz, on bin kerre döndünüz” derken diğer 
bir şair ise; “Güzde daldan düşüp titreyen yaprak gibi, kış rüzgârına tutulup döndüler. Sanki gök kuşağı gibi bir hafif 

kumaş idiler. Gökde fırtınalı bir rüzgâr gibi döndüler. Şeklinde tasvir etmektedir.117 Esasında Sema ve devrân gibi 
temaların Türk olmayan eski sufi muhitlerde de görülmesine rağmen Tabgaç ve Göktürk dönemi Kamlarının, VI-IX. 

yüzyıllardan bu yana ayinlerinin en bariz hususiyetlerinden birinin döne-döne raks etmek olduğu belirtilmektedir.118 

Batı Türkleri ve Kırgızların da tütsü dalları yakıp davul gibi musiki aletleri çalarak, döne döne, cezbe haline geldikleri 
belirtilmiştir. 119  Yakutlar'da da "Isıah" denilen ve topluca kımız içilen bir ayinden bahsedilmektedir. Şaman 
tarafından yönetilen ayinde, kadın-erkek bir yerde toplanarak birbirlerinin ellerinden tutup bir daire meydana 

getirdikleri ve sonra da “hû hû” diyerek raks etmeye başladıkları, bazen de Şamanın, dokuz erkek ve dokuz kadının 
kendisine refakat etmesiyle raksına devam ettiği anlatılmaktadır.120 Semahın Orta Asya menşeli olduğunu gösteren 
bir belge de Cengiz akınından hemen önce yaşamış mutasavvıf Necmeddin Kübra’nın Semerkant’da semahla ilgili 
bir risale yazmış olmasıdır. Şiirle ilgili Garibname adlı bir eser yazmış olan Kırşehirde doğmuş Aşık Paşa’da Türkçe 
yazmış olduğu “sema” risalesiyle Anadolu’da bu geleneği devam ettirmiştir.121    

Eski Türklerde ayin için eve ya da çadıra çağrılan Şaman, ayine başlamadan önce evin sahibi, karısı ve çocuklarına 
temsili olarak zırh ve külah giydirir, sonra da ateş etrafında döner. Bu sırada davuluna hızlı bir şekilde vurur ve 
sürekli olarak manzum ilahiler söyler. Nejat Birdoğan'a göre bu semahların ilk örneğidir. Ona göre semahın kaynağı 
açık havada ve ateş çevresindeki rakstır.122 İslam öncesinde olan buna benzer tema ve motifler tasavvuf ve tarikatlar 

yanında heterodoks dinî gruplar aracılığı ile Anadolu Aleviliğine ve dinî yaşayışına transfer edilmiştir.123 Semahlar 

ile önceki geleneksel ayinler arasında şekli benzerlik yanında Tanrıda bütünleşmek gibi felsefi ve dini benzerlikler 

de söz konusudur. Bilindiği gibi semah, Cem içinde kadınlı erkekli birden fazla kişinin müzik eşliğinde dairesel bir 
şekilde dönmesidir. “selamlama”, “yürüyüş” ve “pervaz” şeklinde üç bölümden oluşan semahta selamlama bölümü, 
semah dönenlerin ‘Allah, Muhammed, Ya Ali’ diyerek semahı başlatmasını ifade eder. Yürüyüş bölümünde ise 
semahın ağır ritimli başlaması ve bir süre bu ağır ritimle dönülmesi anlaşılmaktadır. Üçüncü bölüm olan pervaz 
(yeldirme) bölümü ise semahın ritminin en hızlı olduğu bölümdür ve bu bölümde, ritimle eş güdümlü olarak figürler 
de hızlıdır. Semahın nerede başlayıp nerede sona ereceği ise zakir ve semah dönenlerden birinin ‘hü’ komutu ile 
belirlenmektedir. Semahın içeriğinde on iki imam, Alevi uluları gibi Alevi yoluna ilişkin telkinler bulunur. Ayrıca 
‘Ali’, ‘turna’, ‘dost’, ‘hü’ gibi anlam yüklü sözcükler semah metni içinde zikredilir ve ibadet sırasında duygusal bir 
nida içerir.124 Bunlardan turna, eski Şaman ayinlerinde olduğu gibi Alevî-Bektaşi inancında da önemli bir yere 

sahiptir. Nitekim turna Hz. Ali ile özdeşleştirilmektedir. Semahta turnanın uçuşu, duruşu, kanat çırpışı ve gökyüzünde 
katar halinde uçuşunu sembolize eden figürler çeşitli hareketlerle canlandırılır.125 Göçebeliğin örneği olan Turna, 
aynı zamanda Hz. Ali’yi sembolize eder. Bu durum Pir Sultan Abdal’ın bir şiirinde; Hazret-i Şâhın avazı/Turna derler 
bir kuştadır.126 Yalnızca Alevi-Bektaşilikte değil Mevlevîlik gibi tasavvufi hareketlerde de sema/semah, ibadetin bir 
parçası ve Hakka erişme ona kavuşma, ruhlar âlemiyle bağlantı kurmanın yolu olarak da görülmektedir.127  
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10. SONUÇ 

Tarih boyunca, geniş coğrafya içerisinde oldukça hareketli bir yaşam sürdürmeleri, Türkleri çeşitli kültürlerle temasa 
getirmiş böylece Çin, Hint, İran gibi yerleşik kültür, medeniyet ve farklı dinlerle karşılaşmaları zengin bir kültür 
mirasına sahip olmalarını sağlamıştır. Ancak yabancı din ve kültürlerin tüm propaganda faaliyetlerine rağmen 
yerleşikler arasında sınırlı başarı elde edilse de göçebe Türkmen toplulukları arasında bir başarı sağlanamamıştır. 
Onların tüm bu asimile faaliyetlerine rağmen göçebe Türkmenler, eski inançları ve geleneksel yapılarını korumayı 
başarabilmişlerdir. Bunların başında Geleneksel Türk Dininin temel unsurlardan birisi olan Atalar Kültünün hala tüm 
canlılığı ile yaşaması ve yaşatılmasıdır. Bu çerçevede atalar adına yapılan mezar ve mezarlıklar, yol kenarlarına ve 
yerleşim yerlerinin daha yüksek bir noktasına yapılmaktadır. Böylece hem atalara olan saygı gösterilmekte hem de 
yoldan geçen yolcuların onlara bir Fatiha bağışlaması amaçlanmaktadır. Anadolu’da mezarlıklara rastgele 
girilmemesi için etrafı ya ihata duvarları ya da tel örgülerle çevrilmektedir. İslam öncesinde olduğu gibi Anadolu 
Türkmen Alevileri, yılda bir defa toplanarak mezarlara bakım yapmaktadır. Aile büyükleri ve soyun dedelerinin 
kabrine daha fazla ihtimam gösterilmekte, genellikle onlar için türbe yapılmaktadır. Anadolu’ya taşınan değerlerden 
bir diğeri ise ozanlık geleneğidir. İslam öncesinde ritüelin bir unsuru olan davul ve kopuz geleneği aynıyla bu 
topraklara taşınmış ve burada da Cem ritüelinin bir parçası olarak bağlama çalınmaya devam edilmektedir. Ayrıca 
Anadolu’da ozan, deyiş, nefes, bağlama, denildiğinde yine akla Türkmen Alevileri ve dedeleri gelmektedir ve bu 
durum âdete onlarla özdeşleşmiş gibi gözükmektedir. Kamlarda olduğu gibi dedelerin de sözlü gelenekten 
beslendikleri, dua ve niyazlarında beka âlemine göçmüş ata ve babalarını yâd ettikleri bilinmektedir. Kamların Kam 
soylu olması gerektiği gibi dedelerin de dede soylu olması gerekmektedir. Dede soylu olmayanların Cemi yürütmesi 
ve posta oturması sık karşılaşılan bir durum değildir.  
Misyonerlerin raporlarında, Orta Asya’da zorla Hristiyanlaştırılmaya çalışılan Türk topluluklarının yıllar geçmesine 
rağmen bir ilahiyi bile ezberleyip doğru bir şekilde okuyamadıkları yer almıştır. Onlar, hangi dini kabul ederlerse 
etsinler dualarını hep kendi dilleriyle yapmışlardır. Müslüman Anadolu Aleviliğinde de ibadet dili Türkçedir. 
Alevilere göre Kur’an’ın dili de olsa Arapçanın Türkçeye bir üstünlüğü yoktur. Dolayısıyla herkes kendi anladığı 
ana diliyle ibadetini yapmalıdır. Böylece ibadet edenler okudukları duanın anlamının ne olduğunu rahatlıkla 
anlayabileceklerdir. Yine Anadolu Alevilerinde İslam öncesinde olduğu gibi kadınların dini ayin ve ritüellere 
katılmaları yadırganmamış hayatın her alanında olduğu gibi zikir meclislerine de erkeklerle birlikte katılmışlardır. 
Geleneksel Türk Dininde kanlı ve kansız (saçı) kurban uygulaması günümüz Anadolu Aleviliği yanında Sünni 
Türklerde de yaygın olarak uygulanmaktadır. Hristiyanlıkta kanlı kurban ritüeli olmamasına rağmen günümüzde 
Hristiyan dinini benimsemiş olan Çuvaşlar, Gagauzlar ve Kreşin Tatarlarında da kanlı kurban uygulaması devam 
etmektedir.  
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ÖZET 

Spor dünyası gün geçtikçe dijital ortamlara taşınmaya devam ederken disiplinler arası rolü ile de stratejik bir rol 
üstlenmektedir. Gelişen ve dijitalleşen dünya ile gerek pazarlama kavramı gerekse spor kavramı yeniden 
tanımlanmakta ve yeniden yorumlanmaktadır. Dijitalleşmenin de etkisi ile pazarlama disiplini geleneksel 
stratejilerin hegemonyasından uzaklaşarak yenilikçi pazarlama stratejilerini planlarına dahil etmektedir. Buradan 
hareketle son zamanlarda her disiplinin kullandığı ve pazarlama stratejisi olarak kullandığı Sosyal Medya kavramı 
araştırmamızın genel hatlarını oluşturmuştur. Buradan yola çıkarak araştırmamızın amacı “Spor Pazarlamasında 
Sosyal Medyanın Rolü”nü araştırmaktır.  
Araştırma sonuçlarının gelecek çalışmalara temel oluşturması hedeflenmiş ve nitel yöntemlerden birincil ve ikincil 
kaynak tarama tekniği kullanılmış ve araştırma konusuna ilişkin bilim insanları tarafından kaleme alınmış ulusal 
ve uluslararası bilimsel makaleler, yayımlanmış tezler, bilimsel kitaplar ve kulüplerin resmi sosyal medya kanalları 
ile sporcuların sosyal medya kanalları ve web adreslerinden yararlanılmıştır.  
Çalışmadan elde edilen veriler ışığında, her disiplinde olduğu gibi pazarlama disiplini çerçevesi içerisinde de spor 
kavramının gücü oldukça yüksektir. Bu güç doğrultusunda firmalar, markalar ve spor paydaşları ekonomik ve 
kurumsal imaj oluşturma açısından sosyal medyayı etkin ve aktif bir şekilde kullanmaktadır. Özellikle gelişen 
teknoloji ile bugün, neredeyse tüm spor kulüplerinin ve sporcuların sosyal medya hesapları bulunmakta ve bu sosyal 
ağlar ile kendilerine ekonomik anlamda farklı kanallar açtığı da görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Pazarlama, Spor 

ABSTRACT 

While the world of sports continues to move to digital environments day by day, it also assumes a strategic role 

with its interdisciplinary role. With the developing and digitalizing world, both the concept of marketing and the 

concept of sports are being redefined and reinterpreted. With the effect of digitalization, the marketing discipline 

moves away from the hegemony of traditional strategies and incorporates innovative marketing strategies into its 

plans. From this point of view, the concept of Social Media, which is recently used by every discipline and used as 

a marketing strategy, has formed the general lines of our research. From this point of view, the aim of our research 

is to investigate the "Role of Social Media in Sports Marketing". 

It was aimed that the results of the research would form the basis for future studies and primary and secondary 

source screening technique was used from qualitative methods and national and international scientific articles, 

published theses, scientific books and official social media channels of clubs, athletes' social media channels and 

web addresses were used by scientists related to the research subject. 

In the light of the data obtained from the study, the power of the concept of sports is quite high within the framework 

of marketing discipline, as in every discipline. In line with this power, companies, brands and sports stakeholders 

use social media effectively and actively in terms of economic and corporate image building. Especially with the 

developing technology, almost all sports clubs and athletes have social media accounts and it is seen that they open 

different channels economically with these social networks. 

Keywords: Social Media, Marketing, Sports 

1. GİRİŞ 

Gelişen teknoloji ile sosyal medya kavramı günden güne önemli bir stratejik konuma gelmiştir. Sosyal medyanın 
geldiği bu konum neticesinde disiplinler arası araştırmalara konu olmuş ve gerek iletişim alanında gerekse farklı 
alanlarında çalışan insanların araştırdığı önemli bir konu haline gelmiştir. Son zamanlarda özellikle pazarlama 
sektörünün parlayan yıldızı haline gelen sosyal medya kavramı araştırmamızın temel hatlarını oluşturmaktadır. 
Pazarlama ile ilgili yapılan araştırmaların yanı sıra spor ve sosyal medyanın gücünü inceleyen çalışmamızda alanında 
uzman kişiler tarafından yayınlanmış tez, makale ve çevrimiçi kaynaklar kullanılmıştır. 
Araştırmamızda spor pazarlaması ve pazarlamanın sosyal medya ile ilişkisini anlatan kavramsal çerçevelere 
değinilmiştir. Bu çerçevelere değinmemizin amacı spor pazarlamasında sosyal medyanın rolünü inceleyen 
kavramları detaylı bir şekilde anlamak ve yorumlamaktır. Bu hususta bu kavramları anlayıp yorumladıktan sonra, 
amacımız Spor Pazarlamasında sosyal medyanın rolünün ne düzeyde olduğu ve sosyal medyanın spor pazarlamasını 
sunduğu imkanları ve fırsatları tespit etmektir. 
Amacımız doğrultusunda uluslararası alanda yayınlanan tezler, dergiler, çevrimiçi kaynaklar kaynakçalara eklenerek 
incelenmiştir. İncelediğimiz bu kaynaklar sonucumuza ulaşmada önemli rol oynarken özellikle spor pazarlaması 
alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yaptığımız bu araştırma ile incelenen kaynakların bir sonraki süreçte 
nicel veriler doğrultusunda daha detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği elzem hale gelmiştir. 
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Sosyal medya pazarlaması, firmaların pazarlama ve marka hedeflerine ulaşmak için popüler sosyal medya ağlarının 
gücünden yararlandığı bir dijital pazarlama biçimidir. Birçok spor şirketi, sosyal medya platformu aracılığı ile 
pazarlama ve iş fırsatları arar bunlarla ilgili çalışmalar yürütür (Paniagua ve Sapena, 2014) veya sosyal medya 

araçlarını spor sponsorluğunun etkinliğini değerlendirmek ve izlemek için bir araç olarak kullanmaktadır (Delia ve 

Armstrong, 2015). 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Spor 

Tanımında ortak bir yargıya varılamasa da spor; “Haz unsuru ön planda olmakla birlikte; farklı amaç, değer ve 
yaptırımlarla yönlendirilen, az ya da çok performans ilkesine dayanan, bilinçli olarak zorlukların oluşturulmasını ve 
bunların aşılmasını hedefleyen bedensel faaliyetler olarak” tanımlanmaktadır (Gençer ve diğ., 2008:s.438).  

21. yy. da spor, geçmişten günümüze bakıldığında üstlenmiş olduğu rolü giderek değişmiş ve çok daha önemli bir 
rol üstlenmiştir. Dolayısıyla spor kavramı için; içerisinde bulundurduğu tüm dinamikleri ile gelişen ve değişen bir 

yapı olduğunu söyleyebiliriz (Dumangöz, 2021). Spor kavramı sadece insanları motive eden, sağlık için yapılan ve 
içerisinde rekabeti bulunduran bir kavram değil bunların yanında, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarında 
önemli role sahip bir endüstri haline gelmiştir. (Jankovic ve Stojanović, 2019, s. 75). Daha önceleri birçok uygarlıkta 
öncelikli hedefi bir grup insana egzersiz yaptırarak onların iyi hissetmesine olanak sağlayan bir aktivite olarak 
tanımlanan spor (Kipouros, 2011, s. 11), modern toplumlarda önemi artmış, geniş kapsamlı sosyal örgüt halini 
almıştır. Spor, geçmişten bugüne kadar her yaştan bireyin farklı düzeylerde ve biçimlerde ilgisini çeken ve 
günümüzde milyarlarca dolarlık bir endüstri haline gelmiş önemli toplumsal bir olgu olarak görülmektedir.  

Günümüzde spor kavramına baktığımızda, oluşan tüketim toplumunda etkili bir konuma sahiptir. Kişisel olarak spor 
kavramını ele aldığımızda hem küçük yaşlarda çocuklarda hem de ileri yaşlarda bireylerin fiziksel ve zihinsel 

yetilerini geliştirebilen son derece değerli bir aktivite olarak bilinmektedir. Toplumsal açıdan ise insanların sosyal 
bağlarını ve insanlar arası ilişkileri güçlendirebilen bir unsur olduğu ayrıca bilinmektedir (Durusoy, 2004). 

Sporun, topluma olan yararlarını sadece insanlara kazandırdığı sağlık, fiziki gelişim ile değerlendirmemek gerekir 
çünkü ekonomik kazanç elde etme ve sağladığı istihdam açısından değerlendirilse, sporun günümüzde spor tesisleri, 
sponsorları, reklam ve forma gelirleri ve spor malzemeleri üreten firmaları, spor turizmi ve profesyonel kulüpleri ile 

adeta bir sanayi dalı haline geldiği rahatlıkla söylenebilmektedir. Dünyanın ekonomik olarak az gelişmiş 
kesimlerinde bile spor olayları büyük ilgi uyandırmakta ve bunlara bağlı tüketim mallarının ticareti giderek 
ekonomide önemli bir sektör haline dönüşmektedir (Doyle ,2002). Spor, farklı organizasyonlarla birlikte farklı 
kıtalardaki insanları bir araya getirebilen, onların birbirleriyle sosyalleşmesini sağlayan, ortak bir paydaya, sevince, 
hüzne, heyecana, umuda yol açan bir kavramdır.  
Dini, dili, rengi, görüşü, düşüncesi ne olursa olsun spora katılımla birlikte birçok olumsuzlukların ve anlaşmazlıkların 
çözüldüğü, devletlere ekonomik katkı sunan bir sektör olarak tanımlanmaktadır. Spor birçok açıdan 
değerlendirildiğinde ülkelerin ekonomilerine anlamlı bir gelir oluşturabilmesi açısından oldukça kritik bir değer 
sunmaktadır.  Goldman ve Johns (2009) spor pazarlamasının hem bireysel hem takım halinde yapılan 
organizasyonlarla küresel anlamda önemli bir ekonomi oluşturduğunu, ekonomide büyümek isteyen kişi ve kurumlar 
için servet oluşturulmasında büyük katkısı olduğu belirtilmektedir. (Kasemsap, 2014, s. 279). Sponsorlar, toplumlar 
ve devletler açısından spor sektörü büyük öneme sahiptir. Artık spor dünyaya çok kolay yayılabilen kitleleri 
arkasından yürütebilen propaganda ve reklam aracı, toplumda kabul görülme ve maddi kazanç sağlama aracı olarak 
önemli bir sektör durumuna gelmiştir. (Doğan ,2004). 

Sporun ne olduğu üzerine yazılabilecek çok fazla şey vardır. Her şeyden önce spor insana dair bir eylemdir. Bir oyun 

şeklidir, spor ve oyun kavramları bütünleşmiştir ve birbirini destekler özelliklere sahiptir. Spor ahlaktır. Başlı başına 
ortak bir kültürdür. Mücadele biçimidir (Dumangöz, 2021). 

2.2. Pazarlama 

Bir disiplin olarak pazarlama, bir şirketin müşterileri çekmek ve onlarla ilişkileri sürdürmek için üstlendiği tüm 
eylemleri içeren bir süreç olarak bilinmektedir. En temel düzeyde pazarlama, bir şirketin ürün ve hizmetlerini, bu 
ürünlere erişmek isteyen müşterilerle eşleştirmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda şirketler, çeşitli plan ve stratejiler 
belirleyerek müşterilere ulaşmayı ve ürünlerini doğru bir şekilde satmayı hedeflemektedir. Günümüzde pazarlama 
disiplini firmalar açısından önem arz ederken ürünlerin satışı konusunda belirlenen kampanyalar şirketler açısından 
stratejik bir öneme sahiptir.  
Gelişen teknoloji ve tüketici davranışlarının değişmesi ile Pazarlama kavramı, bir şirketin ve bir hizmetin satın 
alınmasını veya satılmasını teşvik etmek için üstlendiği her türlü faaliyeti ifade eder. Günümüzde pazarlama süreçleri, 
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geleneksel pazarlamadan uzaklaşarak dijital ve modern pazarlama yöntemleri kullanılarak yürütülmektedir ve bu 
süreçler özellikle geleneksel medya stratejilerinden uzak yeni medya kanalları kullanılarak yapılmaktadır.  

Pazarlama süreçleri incelendiğinde çeşitli pazarlama çeşitlerinin olduğu görülmektedir. Pazarlama çeşitleri belirlenen 
stratejiler doğrultusunda tercih edilirken, her ürünün kendine has bir pazarlama çeşidi vardır. Pazarlama kavramı 
çerçevesinde pazarlama çeşitlerini değerlendirdiğimizde karşımıza ilk olarak geleneksel medya çeşitleri karşımıza 
çıkmaktadır. Geleneksel pazarlama çeşitleri; açık hava pazarlaması, basılı pazarlama, doğrudan pazarlama, elektronik 
pazarlama ve etkinlik pazarlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel pazarlama çeşitlerinde tüketici ile açık 
hava ve kitle iletişim araçları bağlantı kurulurken basılı araçlar tercih edilmektedir. Basılı pazarlama araçlarının yanı 
sıra çeşitli organizasyonlar aracılığı ile de pazarlama süreçleri yönetilirken bu organizasyonlar aracılığı ile tüketiciye 
marka sadakati aşılanmaktadır. 

Pazarlama süreçleri içerisinde geleneksel pazarlama çeşitlerinin yanı sıra dijital pazarlama çeşitlerinin varlığı söz 
konusudur. Dijital pazarlama çeşitleri ise; arama motoru pazarlama, e-posta pazarlama, sosyal medya pazarlama, 

satış ortaklığı pazarlama ve içerik pazarlamadır. Dijital Pazarlama çeşitlerinde geleneksel pazarlama süreçlerinin 
aksine çevrimiçi bir süreç yönetilirken bu süreçlerde oluşturulan stratejiler ile müşteriye kısa sürede etkin bir şekilde 
ulaşmak hedeflenmektedir. Geleneksel Pazarlama çeşitlerinde kullanılan basılı materyallerin aksine burada daha çok 
dijital ortamlarda oluşturulan materyaller ön plana çıkmaktadır. 
Pazarlama disiplini günümüzde hemen hemen her disiplin ile ortak süreçlerde yer almaktadır. Günümüzde özellikle 
spor kavramı üzerinden sürdürülen pazarlama stratejileri olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Gerek spor kulüplerinin 
yaptığı pazarlama stratejileri gerekse de diğer firmaların spor kulüplerini aracı olarak kullandığı pazarlama stratejileri 
tüketiciye ulaşmada önemli ve etkin bir rol oynamaktadır. Stratejik bir ortaklığa sahip olan pazarlama ve spor 
kavramlarının önem arz etmesi bir bakıma çalışmamamızın amacını oluşturmaktadır. 

2.3. Spor Pazarlaması 
Spor pazarlamasının ilk tanımı Mullin, Hurdy & Sutton'ın Sport Marketing (2014) adlı ünlü kitabında yer almaktadır. 
Üç yazar, spor pazarlamasını, spor tüketicileri ile spor ürünleri arasında bağlantı kurmaya yardımcı olan rasyonel, 
tutarlı bir sistem olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak spor pazarlaması burada sporu giderek bir iletişim 
aracı olarak kullanan tüketicilerin, endüstriyel ürünlerin ve iletişim insanlarının faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. 
Doğal olarak spor pazarlaması tüketicilerin satın alma yönlerini şekillendiren ve bir diğer ifade ile müşterileri ürünün 
peşinden sürükleyen bir pazarlama disiplini olarak karşımıza çıkmaktadır  
Spor pazarlaması sürecinde aynı pazarlama süreçlerinde olduğu gibi reklam, halkla ilişkiler, sponsorluk, kişisel satış 
ve sponsorluk süreçleri yer almaktadır. Bu süreçlerin yer almasının amacı spor pazarlamasını, taraftarın ilgisini, spora 
katılımını ve sporla ilgili ürünlerin tüketimini arttırmak için kullanılan bir pazarlama süreci haline getirmektir. (Sedky 

ve diğ., 2022).  

Spor pazarlaması tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak ve firmanın amaçlarına ulaşmak için spor ürünlerinin 
üretim fiyatlandırma tutundurma ve dağıtımı için tasarım ve uygulama sürecidir. Spor pazarlaması sporu yapan 
televizyon ve radyo aracılığıyla spor izleyen ya da dinleyen ekipman ve kıyafet gibi spor malı satın alan hatıra 
biriktiren ya da sadece favori sporcusu takımı ya da etkinliği hakkında internetten bilgi edinen spor tüketicilerinin 
ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmıştır (Sedky ve diğ., 2022).  

Spor pazarlaması çerçevesinde sporu tutundurma aracı olarak kullanmak isteyen firmalar spor kavramının tüm 
bileşenlerinden faydalanmaktadırlar. Özellikle günümüzde spor pazarlaması denilince akla ilk gelen pazarlama 
faaliyeti sponsorluktur. Sponsorluk yolu ile firmalar spor bileşenlerinden faydalanarak pazarlama stratejileri 
belirlemektedirler. Sponsorluk çerçevesinde firmalar bir sporcu ile anlaşabileceği gibi spor organizasyonları ile de 
sponsorluk anlaşmaları yapabilmektedir. Sponsorluk yapılacak kişinin veya organizasyonun tanınırlığı ve hitap ettiği 
kitleler stratejik bir öneme sahiptir (Bilgiseven, 2019). 

Nitekim bu stratejik planlamalar doğrultusunda sponsorluk sürecinin olumlu sonuçlanması ve verimli bir şekilde her 
iki tarafa da katkı sağlaması açısından doğru bir şekilde planlanması gerekmektedir. Yapılan planlama neticesinde 
küreselleşmenin getirdiği gereklilikler ele alınmakta ve küreselleşme boyutları içerisinde sporun endüstrileşmesi 
boyutu da ele alınarak çeşitli pazarlama stratejileri belirlenmektedir. Özellikle son yıllarda sporun endüstrileşmesi 
boyutu ile spor, adeta bir tüketim unsuru haline gelmiş ve sağlıktan eğlence sektörüne, eğitimden turizm sektörüne 
kadar birbirinden farklı alanlar ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilişki içerisine girmiştir. Sporun endüstrileşmesi 
ile tüketicilerin artan taleplerine cevap vermek isteyen firmalar tüketiciye ulaşmanın yollarını spor pazarlaması 
penceresinde aramaktadır (Günseven,2019). 
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Yapılan araştırmalar ve spor pazarlamasının kavramsal penceresi hakkında araştırmalar yapıldığında spor 

pazarlamasının iki kategoriye ayrıldığını görmekteyiz. İlk olarak spor etkinliklerinin ve takımların kendilerinin 
tanıtımı veya bir kişinin ürün veya hizmetlerinin spor yoluyla tanıtımı yapılabilirken, bir diğer kategori olan 
sponsorluk aracılığı ile markalar bir takım, oyuncu veya etkinlikle, sporcuların formalarına, ekipmanlarına ve spor 
salonlarındaki yapısal unsurlara marka isimlerini ve logolarını yerleştirerek bir spor pazarlaması etkinliği 
yaratmaktadır. Tipik olarak sponsorluklar, hayranlardan marka bilinirliği ve müşteri sadakati oluşturmayı amaçlar. 
Mega-paralı spor sponsorlukları ve pazarlama kampanyaları uzun sürelidir ve spor ya da farklı markalara geniş 
kitlelere kısa sürede ulaşma imkânı vermektedir. Sporun küresel hakimiyeti göz önüne alındığında, spor pazarlaması 
stratejileri içerisinde yer alan spor sponsorluğu kavramı giderek daha fazla markanın tercih ettiği bir süreç haline 
gelmektedir (Ratten, 2016). 

Spor pazarlaması ve sponsorluk alanı, markaların hedef kitlelerle doğrudan bağlantı kurmasını sağlarken, satış 
büyümesi için büyük bir potansiyel sunar ve markayı anlatacak özgün bir hikâye sunar ve doğru yapıldığında 
markanın hem kurumsal imajını hem de ekonomik yönden satışlarını yükseltmek için geniş fırsatlar sunmaktadır. 
Günümüzde spor endüstrisinin parlayan yıldızı olarak kabul edilen spor sponsorluğu, firmalar tarafından çok fazla 
tercih edilmekte ve spor pazarlaması alanının stratejik bir konumunda yer almaktadır (Ratten, 2016). 

Spor pazarlaması stratejilerini değerlendirirken ya da spor pazarlaması planlaması yapılırken dikkat edilmesi gereken 
birçok unsur vardır. Bu doğrultuda spor pazarlama süreci planlanırken hedef kitle ile iletişimde kalınmalı ve onların 
istekleri doğrultusunda hareket edilmelidir. Bunun sebebi ise, spor pazarlaması ve sponsorluklar söz konusu 
olduğunda alaka düzeyi ve uyumun çok önemli olmasıdır. Spor taraftarlarında sadakat üstün olduğundan, özgün 
olmayan ortaklıklar, taraftarları rahatsız ederek markaların girişimlerini karşı çalışma riskini taşır. Spor pazarlaması 
ve sponsorluklara devam edip etmemeye karar verirken hedef kitlenin çıkarları temel bir faktör oluştururken, 
izleyiciler kendileriyle bağ kurduklarını ve özdeşleştiklerini hissettikleri markalarla bağlantı kurar ve favori 
takımlarına ve ikisi arasındaki bu ilişkiye değer verir. Dolayısı ile planlama yapılırken özellikle hedef kitlenin 

düşünceleri ve istekleri dikkate alınmalıdır (Ratten, 2016). 

Spor pazarlaması sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise hedeflerin doğru ve etkin bir şekilde 
tanımlanmasıdır. Spor pazarlamasına sadece tek bir taktik veya strateji kullanılarak yaklaşmak stratejik bir hata 
olarak değerlendirilmektedir. Bunun yerine, pazarlama hedeflerine yardımcı olmak için sporun özünü kullanmak ve 
pazarlama hedefleri, stratejinizin nihai sonuçlarının ne olması gerektiğini özetleyen ölçülebilir hedefler geliştirmek 
gerekir. İş planlarının sporun ruhu ile uyumlu ve spor pazarlama stratejilerini tamamlayan ölçülebilir kilometre taşları 
seçmeye odaklanmak gerekmektedir. Pazarlama hedeflerine bazı örnekler, satışlar ve potansiyel müşteriler 

oluşturmak, marka bilinirliğini artırmak ve müşteri sadakatini/elde tutmayı artırmak olabilir. Açıkça tanımlanmış 
hedeflere sahip olmak, spor pazarlaması ve sponsorlukların stratejik büyüme girişimleri olarak nasıl 
kullanılabileceğini belirlemeye yardımcı olan unsurlardır (Ratten, 2016). 

Sonuç odaklı bakıldığı zaman, Dünyada spor kadar sevilen çok az şey vardır. Nielsen'e göre Ulusal Futbol Vakfı, 
2011 yılında bir NCAA futbol maçına 49.670.895 kişinin katıldığını, 2012 Superbowl'u ise 110 milyondan fazla 

kişinin izlediğini bildirtmiştir. Fanatiklerden sıradan izleyicilere kadar, spor, hemen hemen her tür etkinlikten daha 
fazla insanın dikkatini çekmektedir. Dolayısı ile pazarlamacılar sporun popülaritesini anlamakta ve sporu pazarlama 
stratejilerinin merkezinde tutmaktadırlar. Ulusal sporların boyutu ve popülaritesi arttıkça, spor pazarlaması alanı da 
bu popülarite ile büyümektedir. CNBC'ye göre, Budweiser markası son 10 yılda Superbowl reklamlarına neredeyse 
240 milyon dolar harcamıştır.  
Spor pazarlamasının en büyük avantajı, pazarlamacıların birçok taraftarın favori takımlarına ve sporcularına karşı 
hissettiği popülerliği ve bağlılığı geri almalarına izin vermesidir. Bir futbol hayranı, çocukluğundan beri belirli bir 
takımı sevmişse, kendisini o takımla ilişkilendiren herhangi bir pazarlamacı, o taraftarın zihninde anında güvenilirlik 
kazanır. Gelir nihayetinde takımı desteklemeye gittiğinden, pazarlamacı bir sponsor olarak kabul edilir ve takımın 
başarısına yatırım yapar. Bu yönleri ile büyük avantajlar sunan spor pazarlamasının, dezavantajı ise, spor pazarlama 
endüstrisinin o kadar büyük olmasından kaynaklanan kalabalığın içinde öne çıkmanın zor olabilmesidir. Üç saatlik 
bir futbol maçını izleyen bir taraftar, onlarca farklı pazarlama mesajına maruz kaldığından, pazarlamacılar çok çeşitli 
müşterilere reklam vermekte ve bütçe olarak da bu markaları zorlamaktadır (Çavuşoğlu ve diğ., 2011). 
Sonuç olarak spor pazarlaması günden güne markaların tercih ettiği bir pazarlama çeşidi haline gelmektedir. Bu 

yükseliş ile spor paydaşları gerek ekonomik anlamda gerekse de kurumsal imaj anlamında pozitif faydalar 
kazanmaktadır. Özellikle sporcular açısından yüksek gelirlerin konuşulduğu spor pazarlaması alanı son zamanlarda, 
teknolojinin gelişmesi ve yeni medya kanallarının iletişime dahil olması ile sosyal medya ile ilişkilendirilerek 
planlanmaktadır. İlerleyen başlıklarda ve sonuç kısmında bu konuya daha ayrıntılı bir şekilde değinilmiştir 
(Çavuşoğlu ve diğ., 2011). 
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2.4. Sosyal Medya  

Sosyal medya genel olarak etkileşimli bir şekilde internet uygulamalarının kullanımının tamamı olarak 
tanımlanabilir. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin oluşturulmasını, iyileştirilmesini ve paylaşılmasını 
(işbirlikçi veya bireysel olarak) kolaylaştırılmasını sağlamaktadır. Sosyal medya platformlarına örnekler çok ve 
çeşitlidir. Sosyal medya platformları Facebook, Friendster, Wikipedia, arkadaşlık siteleri, Craigslist, yemek tarifi 

paylaşım siteleri (ör. allrecipes.com), YouTube ve İnstagram gibi birçok uygulamadan oluşmaktadır. Sosyal medya 
platformlarının tümü yukarıda belirtilen özellikleri bakımından ortak noktaya sahip olmaklar birlikte birçok açıdan 
da birbirinden farklıdır. Özellikle platformlar genellikle yapıları, normları ve kullanıcı tabanları bakımından farklılık 
göstermektedir (Jenny ve Davis, 2016). 
Bilim adamları, farklı sosyal medya platformları türleri arasında ayrım yapmak için çalışırken, sosyal medyanın 
çeşitli alt kümelerini özellikle sosyal ağ sitelerini vurgulayarak ayırt eder. Boyd ve Ellison (2007) yapmış oldukları 
çalışmada yüz yüze iletişim kurmaktan kaçınan ve bu bağlamda kendini ifade demeyen insanlar, yeni etkileşim 
yaratarak bağlantılar kurmak için farklı yollara başvurduklarını ve başvurdukları bu yolun ise iletişim kurmak için 
sosyal bir ağ kurarak yeni insanlarla tanışmaları olarak belirtmişlerdir. Spesifik olarak bakıldığında, sosyal ağ sitesi 
kullanıcıları, yeni kullanıma sunulandan ziyade, mevcut sosyal ağlarla etkileşime girme eğiliminde oldukları 
belirtilmiştir. Bu mevcut sosyal ağ kullanım sitelerine örnek olarak Facebook, MySpace, YouTube ve LiveJournal 

verilebilir. 

Sosyal medya, coğrafi ve zamansal engeller arasında bağlantıyı kolaylaştırarak kişilerarası ilişkileri geliştirmede 
önemli bir role sahiptir. Özellikle mobil cihazların yaygınlık göstermesiyle birlikte sosyal medya öyle bir hal almıştır 
ki bu platformdaki insanlar artık nadir ya da hiç yalnız kalmamaktadır. Sosyal medya ile insanlar dijital ortamda 

günlük yaşantılarını parçalar halinde paylaşmaktadırlar. İnsanlar artık yalnız kaldıkları zamanlarda belirli anlarını 
arkadaşları ile paylaşarak onları hayatlarına dahil etmekte ve deneyimlerini paylaşarak etkileşim kurmaktadırlar. 
Ayrıca sosyal medyanın geliştirdiği sosyal bağlar sayesinde kullanıcıların hayatlarını da kolaylaştırmaktadır. Ağ 
boyutunun genişletilmesi, maliyetlerin düşürülmesi etkileşimi da kolay hale getirecek ve insanlara da geniş alanlarda 
etkileşim sunacaktır. 
Sosyal medya günümüz haliyle birlikte bireylerin yaşamında hareketliliklerde, haber ve ilanlarda önemli bir rol 
almakta olup sosyal olayların yaşanmasında bu olayların gidişatını etkilemesinde ve birçok aşamada insanlarla bir 
bütünlük sağlamaktadır. Dünyada sosyal hareketlerin eyleme geçmesi ve etkinliğini arttırması sosyal medyanın 
önemini anlamamızı gerekli kılmaktadır. (Babacan, Haşlak ve Hira, 2011). Sosyal medya bir görüş ve düşüncede 

ortak noktada buluşan insanların güçlerini birleştirerek fikirlerinin yayılmasını geniş kitlelere ulaşmasını 
sağlamaktadır. Bu anlamda sosyal medyanın gücü sosyal medya kullanan kişilerin etkileşimlerini güçlendirerek bu 
etkileşimde aracılık etme rolüne sahiptir. (Hwang ve Kim, 2015). 

Kişisel olarak kullanımının yanında şirketler de sosyal medyayı sıklıkla kullanmaktadır. Bu kullanımlar doğru bir 
şekilde yapıldığında şirketlerde olumlu sonuçlar alınmaktadır. Sosyal medyayı olumlu şekilde kullanan markaların 
uygulamaların ve müşterileri ile olan etkileşimleri incelendiğinde müşterilerinin şikayetlerinin değerlendirildiği ve 
çözüm üretildiği, konuyla ilgili linklerin sosyal medya aracılığı ile paylaşıldığı görülmektedir. (Köksal ve Şuayip, 
2013, s. 337). 

2.5. Sosyal Medyanın Pazarlamaya Sunduğu İmkanlar  

Sosyal medya kavramının pazarlama disiplinine sunduğu imkanlara anlamak ve bu stratejiyi doğru yönlendirmek 
için öncelikli olarak sosyal medya pazarlaması kavramının ne olduğunu iyi anlamak ve irdelemek gerekmektedir. 

Sosyal medya pazarlaması, firmaların pazarlama ve marka hedeflerine ulaşmak için popüler sosyal medya ağlarının 
gücünden yararlandığı bir dijital pazarlama biçimidir. Ancak bu sadece işletme hesapları oluşturmak ve işletmelerin 
basit bir şekilde istediğinde gönderi paylaşma ya da rastgele içerikler paylaşmak ile ilgili değildir.  

Sosyal medya pazarlaması, ölçülebilir hedeflere sahip, gelişen bir strateji gerektiren ve firmaların 

✓ Profilleri koruyup ve optimize ettiği, 

✓ Markasını temsil eden ve ilgili bir kitleyi çeken resimler, videolar, hikayeler ve canlı videolar yayınladığı, 

✓ Yorumlara, paylaşımlara ve beğenilere yanıt verip ve itibarını izlettiğini, 
✓ Marka etrafında bir topluluk oluşturmak için takipçileri, müşterileri ve etkileyicileri takip edip ve onlarla etkileşim 

kurduğu bir içerik ortamını tanımlayan dijital bir pazarlama türüdür (Smith, 2011). 

Sosyal medya pazarlaması ayrıca, işletmelerin çok sayıda yüksek hedefli kullanıcının önünde görünmesini sağlamak 
için ödeme yaparak ücretli sosyal medya reklamcılığını da içeren bir dünya olarak da tanımlanmaktadır. Bu kadar 
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yaygın kullanım ve çok yönlülük ile sosyal medya, günümüzde işletmelerin ürünlerini pazarlamak için en etkili 
ücretsiz kanallardan biridir. İşte sosyal medya pazarlaması firmalara etkili bir pazarlama kanalı sunarken bir takım 
temel fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlar ise;  
Firmaları insanlaştırmak; Sosyal medya pazarlaması, firmaların kendi pazarlarında aktif bir katılımcıya 
dönüştürmesine imkân sağlamaktadır. Sosyal medya pazarlaması firmaların profillerinde yer alan gönderiler ve 

kullanıcılarla olan etkileşimleri hedef kitlenin aşina olabileceği bir hale getirirken, firmaların hesaplarını bağlantı 
kurabileceği ve güvenebileceği, ulaşılabilir bir kimlik haline getirmektedir.  

Trafiği arttırır; Firmaların internet sitelerindeki yoğunluğunu çeşitli blog yazıları ve reklamlar sayesinde arttırabilir. 
Artan bu trafik sayesinde, gelen ziyaretçiler müşteriye dönüşebilir.  
Potansiyel müşteriler oluşturur; İnstagram ve Facebook mağazaları, doğrudan mesajlaşma, profillerdeki harekete 
geçirici mesaj düğmeleri ve randevu alma özellikleri gibi özellikler aracılığıyla firmalar doğrudan bu platformlarda 
potansiyel müşteriler ve dönüşümler oluşturabilmektedir. 

Marka bilinirliğini arttırır; Sosyal medya platformlarının görsel doğası, geniş kitleler arasında firmaların görsel 
kimliğini oluşturmasına ve marka bilinirliğini arttırmasına olanak tanır. Ve daha iyi bir marka bilinirliği sayesinde 

müşteri portföyü genişlemektedir. 
Müşteriler ile ilişkiler kurmaya imkân sağlar; Sosyal medya platformları, sosyal medya pazarlaması sayesinde 
firmaların, takipçileri ile ağ kurabileceği, geri bildirim toplayabileceği, tartışmalar düzenleyebileceği ve bireylerle 
doğrudan bağlantı kurabileceği hem doğrudan hem de dolaylı iletişim hatları kurduğu bir sanal ortam yaratırken, 
müşteriler ile kalıcı ilişkiler kurmasına olanak sağlar (Smith, 2011). 

Temel faydaların dışında sosyal ağlar, markalara ekonomik ve ticari faaliyetleri için önemli derecede imkanlar 
yaratırken, işletmelerin halihazırda sahip olduğu ve ürünlerini sergilediği internet sitelerine yönlendirme rolü 
üstlenmektedir. Günümüzde bilinçli tüketici varlığının günden güne arttığı bir evrende, pazarlama dünyasında sosyal 
medya, Ekonomik ve ticari faydaların yanı sıra firmalara tüketiciler ile arasında olan samimiyeti arttırmaya ve 
ilişkilerin kuvvetlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu durumun sonucunda markalar potansiyel müşterilerini 
etkileyerek, marka sadakatini arttırabilmektedir (Davis ve diğ., 2010:s.42). 

Sosyal mecraları kullanan markalar, sosyal medya ağlarının sunmuş olduğu en büyük avantajlardan olan interaktif 
iletişim imkanını kullanarak markaları hakkında tüketicileri olumlu düşünmeye ve satın alma alışkanlıklarının 
oluşmasını hedeflemektedirler. Böylelikle sosyal mecralarda yer alan markalar hem kendi tüketicileri tarafından takip 
edilmekte hem de öneri üzerine gelen yeni tüketiciler tarafından takip edilmektedir. Tavsiyelerin bu denli önemli 
olmasının altında iki önemli neden yatmaktadır. Bu nedenler; bireyler arasındaki çevrimiçi iletişimin kısa sürede 
büyük kitlelere ulaşması ve sosyal medyanın insanların hayatlarının temel bir parçası olmasıdır (Özata, 2013). 

Sosyal medya bireylerin hayatların da önemli bir yer edinirken, markalara da stratejik imkanlar sunmaktadır. 
Günümüzde markalar; satış hedeflerinden çok sosyal medyayı kurumsal imajını oluşturmada ve prestij çalışmalarını 
daha kısa sürede etkili ve geniş kitlelere ulaşabilmek adına kullanmaktadır. İşletmelerin çevrimiçi toplulukların 
içerisinde reklam yaparak ekonomik fayda elde edebileceği gibi çevrimiçi grupların da stratejik karar vermede etkin 
bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu sayede markaların. Müşterileri ile olan ilişkileri geliştirilirken, tüketici davranışları 
anlamlandırılabilmekte ve yeni ürün geliştirme süreçlerinde müşterilerin katılımı da gerçekleştirilebilmektedir (Akar, 
2010). 

Günümüz gelişen teknoloji dünyasında bireylerin internet kullanımın artması ve sürekli gelişen cep telefonlarının 
bireylerin hayatlarında önemli bir yer tutması sonucunda pazarlama kavramı yeniden düzenlenmiş ve yeni bir 
düzenleme doğrultusunda bu minvalde yeni pazarlama stratejileri belirlenmiştir. Belirlenen bu stratejiler ışığında 
ortaya çıkan sosyal medya pazarlaması kavramı aslında tam olarak sosyal meydanın pazarlama disiplinine sağladığı 
avantajları ve fırsatları tanımlamaktadır. Sosyal medya pazarlaması çerçevesinde firma ve markalar tüketiciler ile 
geleneksel iletişim yöntemlerinin dışında farklı iletişim kanallarını kullanarak pazarlama faaliyetlerini 
sürdürmektedirler. Bu farklı iletişim kanallarının en belirgin noktasında dijital kanallar göze çarparken dijital kanallar 
firmalara çok kapsamlı ve detaylı bir pazarlama süreci sunmaktadır. Firmalar dijital pazarlama kanallarını kullanarak 
tüketicilere ulaşırken, geleneksel medyanın aksine daha ucuz maliyetle ve daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. Dolayısı 
ile geleneksel medyada kullanılan strateji ve bütçeler sosyal ağlar aracılığı ile dijital pazarlamaya entegre edilmiştir 
(Todor, 2016). 

Konu ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde dijital pazarlama faaliyetleri günden güne popülaritesi artan bir 
kavram haline gelmektedir.  Dijital pazarlama çerçevesinde özellikle firmalar markalarının kurumsal imajını 
oluşturmada sosyal medya kanallarını kullanmaktadır. Günümüzde sosyal medya kanallarında aktif olan markalar 
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kullanıcılar tarafından kabul görmekte ve bu doğrultuda müşteri sadakati artmaktadır. Geçmişte ve günümüzde 
işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri açısından rekabetçi stratejiler geliştirmeli ve yeni 
gelişmelere ayak uydurabilmelidir. Özellikle yeni gelişmeler doğrultusunda karşımıza çıkan sosyal medya 

pazarlaması ile firmalar varlıklarını sürdürebilmek adına önemli adımlar atmaktadır. Atılan bu adımlar sayesinde 
firmalar hem pazarlama faaliyetleri etkin ve doğru bir şekilde yürütmekte hem de pazarda varlığını sürdürmektedir 

(Todor, 2016). 

Sonuç olarak bakıldığı zaman firmalar geleneksel pazarlama kavramının geçmişte hegemonyasından uzak bir strateji 
belirlerken bu stratejide belirleyici unsurun dijital pazarlama kavramı olduğu görülmektedir. Dijital pazarlama 
kavramı dahilinde firmalar sosyal medya kanallarını kullanarak müşterilerine ve müşteri adaylarına ulaşmaktadır. 
Özellikle son yıllarda dijital pazarlama dahlinde olan sosyal medya pazarlaması firmalara etkin ve göz önünde olan 
bir marka oluşturma imkânı sağlarken ayrıca, daha ucuz pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmesine ve kısa sürede 
geniş kitlelere ulaşmasına imkân sunmaktadır. Bunu bir avantaj olarak gören firmalar gün geçtikçe geleneksel 
pazarlama alışkanlıklarından çıkıp dijital pazarlama alanına dahil olmaktadırlar. 

2.6. Spor ve Sosyal Medya   

Spor bağlamında, sosyal medya stratejik bir araç olarak gün geçtikçe daha önemli bir role sahip olmaktadır (Williams 

ve Chinn 2010), spor var oluşunda birçok unsuru içerisinde barındırmaktadır. Bunlar; sporcular, kulüpler, taraftarlar 

ve paydaşları olarak bilinmektedir. Sosyal medya tüm bu paydaşlar arasındaki ilişkiyi yönetilmesine ve 
dönüştürülmesine katkı sağlamaktadır (Lamirán, Palomares ve diğ. 2019). Farklı spor endüstrisi sektörlerinden 
kuruluşlar, bu iletişim araçlarını iş modellerine ve iletişim stratejilerine entegre etmişlerdir. Bunu, profesyonel spor 

takımları veya spor ekipmanları gibi sporla ilgili alanlarda yapılan çalışmalarla örneklendirmek mümkündür (Geurin 
ve Burch 2017).  

Birçok spor şirketi, sosyal medya platformu aracılığı ile pazarlama ve iş fırsatları arar bunlarla ilgili çalışmalar 
yürütür (Paniagua ve Sapena 2014) veya sosyal medya araçlarını spor sponsorluğunun etkinliğini değerlendirmek ve 
izlemek için bir araç olarak kullanır (Delia ve Armstrong (2015). Bunun yanı sıra, çoğu profesyonel spor takımı, 
çeşitli sosyal medya platformlarında kalıcı bir çevrimiçi varlığa sahip olmak için özen göstermekte ve yenilikler 
geliştirmeye çalışmaktadır (Anagnostopoulos ,2018), yapmış oldukları çalışmalarla birlikte hayran kitleleriyle olan 

ilişkilerini güçlendirmek için sosyal medyayı bir fırsat olarak değerlendirme durumundadırlar (Naraine, 2019). 

Sporcular açısından bakıldığı zaman, yıldız sporcular sosyal medyadan yararlanarak taraftarları bilgilendiren, 

etkileşimde bulunan veya ilham veren paylaşımları ile piyasa değerlerini en üst düzeye çıkarabilir (Korzynski ve 
Paniagua 2016). Sosyal medya aracılığı ile yapılan bu paylaşımlarla birlikte sporcular maaşlarının doğrudan 
etkilenmesine katkıda bulunabilirler. Green 2016’e göre aynı zamanda rekabetçi bir pazarda aktif bir profilin 
geliştirilmesinin, benzer düzeyde spor performansına sahip sporcular arasında bir pazar farklılaşması oluşturmaya 
yardımcı olabileceğini belirtmektedir.  
Öte yandan sosyal medya üzerinden ekonomik kaynak üretme olanakları aktif sporcularla sınırlı değildir. Korzynski 

ve Paniagua'ya (2016)’a göre, sosyal medya, milyonlarca hayranı olan sosyal medya hesaplarının yönetimi sayesinde 
emekli yıldızlar için mükemmel bir "emeklilik planı" haline gelebilir. Sporcuların sosyal medyalarındaki geniş 
takipçi kitleleri raklam verecek olan şirketlerin reklam yatırımlarını cezbetmektedir. Sosyal medya aracılığıyla 
hayranlarıyla iletişim kuran emekli spor yıldızlarına örnek verecek olursak Michael Phelps (Facebook'ta 8 milyondan 

fazla takipçi), Shaquille O'Neal (Twitter'da 15 milyondan fazla takipçi), Usain Bolt (yaklaşık Facebook'ta 18 milyon 
takipçi) ve David Beckham (Instagram'da 59 milyondan fazla takipçi). 
Spor tüketicileri açısından sosyal medya, bireylerin kendilerini güçlendirebilecekleri ve demokratikleştirici bir ortam 
sağlamaktadır. (Watanabe ve diğ. 2016, s. 216). Hali hazırda spor tüketicileri, oyuncuların, takımların ve liglerin 
resmi sosyal medya hesaplarını takip etme konusunda kendi bilgi ihtiyaçlarını karşılama ve ilgi alanlarını belirleme 
olanağına sahiptir. Sosyal medyanın popülerleşmesi ve geniş özelliklere sahip olması nedeniyle tüketiciler ön planda 
olmakta ve içerik üretiminde aktif rol oynamaktadır. (Armstrong, 2016).  

Bu sebeple, sosyal medyanın ortaya çıkışının ürettiği bu değişiklikler, spor yöneticileri, taraftarları ve spor endüstrisi 
paydaşları için spor tüketimine yeni bir bakış açısı getirmektedir. Sosyal medyayı spor yönetimine giderek daha fazla 
dahil eden tüm bu değişiklikler nedeniyle, geleceğin spor yöneticilerinin profesyonel spor dünyasında bu araçların 
nasıl doğru bir şekilde kullanılacağı konusunda eğitilmesi elzemdir. 

Teknolojinin gelişmesi ile endüstrileşen spor penceresinde sosyal medya, favori sporcuları hakkında içerik arayan 
taraftarlar için en olası kaynak haline gelmiştir. Hayranların yakaladığı görüntülerden güncel haberlere, oyunlar ve 
basın etkinlikleriyle ilgili bilgilerden kamera arkası görüntülerine kadar bu öğelerin her biri sosyal medya aracılığı 
ile hem sporcular hem de spor paydaşlarının hedef kitleyle olan etkileşimi artırdığı görülmektedir. Sosyal medya 
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ağlarının spor organizasyonları, markalar veya sporcular için en önemli avantajı, sporseverler ve sevdikleri gruplar 
arasında hızlı bir bağlantı ve katılım kolaylığı sağlaması olmuştur. Bu avantaj, izleyicinin katılımını sağlarken ayrıca 

bir sporcuya veya bir spor takımına daha yüksek bağlılık veya marka bağlılığını doğurmaktadır. Bu bağlılık sonucu 
hem kulüpler hem de sporcular ekonomik anlamda önemli gelirler elde ederken, imajları açısından da büyük 
avantajlara sahip olmaktadırlar. 

Spor ve sosyal medya penceresinde bir diğer önemli husus olan sosyal medya spor pazarlaması, spor organizasyonları 
için marka görünürlüğünü, izleyici katılımını ve birçok spor etkinliğinin popülaritesini artırdığı için daha fazla kar 
misyonunda çok önemli bir rol oynamaktadır. Spor pazarlamasında sosyal medyanın en cezbedici özelliklerinden 
biri, sporseverlere özel sahne arkası detaylarına erişim imkânı vermesidir. Bu sahne arkası hissi, taraftarları kendine 
çekmekte ve destekledikleri takımlara ve sporculara karşı hissettikleri marka sadakatini artırmaktadır. 

Sosyal medyanın spor pazarlamasındaki rolü sadece satış oranları ve kâr marjı üzerinde değildir. Sosyal medya 

üzerinden yapılan spor pazarlaması neticesinde sporu kavramının insanların duyguları ve insan ilişkileri üzerindeki 
gücü de doğal olarak ortaya çıkmakta ve böylelikle insanların kulüplere ya da sporcular duygusal bir bağ kurmalarını 
sağlamaktadır. Sosyal medya, doğrudan bir hayranın kalbine hitap eden pazarlama mesajlarını iletmeye yardımcı 
olan mükemmel bir pazarlama aracı rolü üstlenirken, her sporcunun kişisel hikayesini yayınlaması ve içeriklerini bu 
konuları dahil etmesi taraftarların aidiyet duygusunu arttırmaktadır. 
Spor pazarlamasında sosyal medya, geleneksel medyanın çekmediği insan bağlarını çekmektedir. Bu, pazarın kendisi 
için ayrı bir kimlik yaratmasına izin verirken ayrıca hayran kitlesi ve marka arasında ayrıcalık, güvenilirlik duygusu 

ve aidiyete dayalı marka sadakati hislerini yaratmaktadır. 

Son birkaç yılda, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya sitelerinin ve hatta Youtube TV gibi yayın ağlarının 
yükselişi spor endüstrisini yeniden tanımlamıştır. Sosyal ağlar spor endüstrisini yeniden tanımlarken, benzer şekilde 

de spor kültürünü değiştirerek taraftarlara favori takımları, markaları ve oyuncularıyla etkileşim kurmaları için daha 
fazla araç sağlamıştır. Dolayısı ile taraftarlar hayranı oldukları sporcular ile iletişim kurabilmekte ve onlara karşı olan 
hislerini bu araçlar ile dile getirerek duygusal bağlılıklarını oluşturmaktadır. 

Markaların hedefleri ister bir sporcuyu veya spor takımını tanıtmak olsun, sosyal medya etkili bir pazar için artık 
sosyal medya platformlarından yararlanmaları gerekmektedir. Sadece tüketiciler değil, insanlar da sporcuların kaliteli 
içeriğini sevdikleri ve sporcuların sağlıklı bir vücut için onlara ilham verdiğini düşündüğü için, sporcuların sosyal 
ağlarda bulunan hesaplarını takip etmektedirler. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte, spor pazarlamasında sosyal 

medya, pazarlama stratejileri oluşturmak için daha fazla izleyici ve daha fazla hayran etkileşimi toplamak için (web 
sitenizin dışında) stratejik bir araçtır. 

3. SONUÇ 

Çalışmamızda literatürü oluşturan ve alan ile ilgili yapılan disiplinler arası çalışmalar incelenmiştir. Değerlendirilen 
bu bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre spor pazarlaması çerçevesinde sosyal medyanın rolü oldukça önemlidir. 
Özellikle spor kulüplerinin sosyal medya üzerinden yapmış oldukları propagandalar ve farklı sosyal sorumluluk 
projeleri ile taraftarları nezdinde duygusal bir bağ oluşturmakta ve ayrıca taraftarların kulübe olan aidiyet duygusunu 
pekiştirmektedir.  

Bu ana sonuç ışığında ulaştığımız bir diğer sonuç ise sosyal medya, spor pazarlamasının mükemmel bir tamamlayıcısı 
haline gelmiştir. Euromericas spor pazarlama araştırmasına göre, kullanıcılar tarafından en çok hatırlanan 
reklamların yaklaşık %82'si bir spor yıldızının yer aldığı reklamlardır. Gittikçe daha fazla büyük şirket, markalarının 
sözcüsü olarak marka için güvenilirlik oluşturan ve sosyal ağlarında dünya çapında milyonlarca takipçisi olan bir 
sporcuyu marka yüzü olarak pazarlama stratejilerine dahil etmek istemektedir. Elde edilen bu sonuca göre markalar, 
tüketiciler üzerinde etkin bir şekilde aidiyet duygusu ya da marka bağlılığı gibi duyguları pekiştirmek adına sosyal 

medya kanalları üzerinden ünlü ve yüksek kitlesi olan sporcuları tercih etmektedir.  
Bu sonuca örnek ile destek verecek olduğumuzda dünyacı ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Sahip Olduğu İnstagram 
kitlesi ile bugün bir paylaşım yapmak için markalardan 1.3 Milyon Euro talep etmektedir (www.sporx.com, 2022). 

Ronaldo’nun bu denli yüksek bir meblağ talep etmesinin arkasındaki en büyük neden İnstagram üzerinde organik 
olarak 400 Milyonluk bir takipçi kitlesini elinde tutmasıdır (www.euromericas.com, 2022). 

Ayrıca elde edilen bir diğer sonuçta sportif faaliyetlerin toplumun büyük bir kısmı tarafından izlenmesinden 
kaynaklanan ürün veya markanın görünürlüğü için pazarlama çerçevesinde sosyal medyanın tercih edilme oranı 
yüksektir. Spor Markaları ya da diğer markalar sosyal medyanın ikna gücü ile sporun evrensel kitlelere ulaşma 
gücünü birleştirerek bir pazarlama stratejisi oluşturmakta ve böylelikle iki kavramı etkin ve doğru bir şekilde 
kullanarak hem marka değerine katkıda bulunmakta hem de satış oranlarını artırmaktadır.  
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Ayrıca spor pazarlaması çerçevesinde etkin sonuçlar elde etmek isteyen markalar viralite oluşturmalı ve bu viralite 
ile marka değerine katkıda bulunacak anlaşmalar yapmalıdır. Oluşturulmak istenen viralite için sosyal medya önemli 
fırsatlar sağlarken bu viralitenin anahtarı ise ünlü ve sosyal medya kitlesi yüksek olan sporculardır. Ünlü sporcuların 
viraliteye sunacağı katkı ise hesaplarının anlıklık özelliğini taşıması ile ilgilidir. Bu nedenle Twitter veya İnstagram'ın 
sunduğu anlıklık, sporu tribünlerden takip eden ve kişisel markayı güçlendiren ana müttefikler olan sporcuların 
birçok aile üyesi ve arkadaşı için çok önemlidir.  
Araştırmamızda elde edilen bir diğer sonuca göre sosyal medya spor pazarlamasına birtakım imkanlar sunmaktadır. 
Bu imkanlar göz önüne alındığında sosyal medya spor markalarına ya da sporu pazarlama çerçevesinde araç olarak 
kullanan markalara ulaşılabilir bir kimlik kazandırırken bu kimlik neticesinde firmalar daima tüketicilerin yanında 
olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca sosyal medyanın sağladığı diğer imkânlara bakıldığında, markaların internet 
sitelerinin trafiğini artırdığı, potansiyel müşteriler oluşturduğu ve özellikle her firmanın oluşturmakta güçlük çektiği 
marka bilinirliğini oluşturmada önemli fırsatlar sağladığı görülmektedir (Smith, 2011). 

Elde edilen bir diğer sonucumuzda, Statista’ya göre 18-35 yaşındakilerin %45'i çevrimiçi olarak spor gruplarına veya 
sporculara bağlı kalıyor ve bunların %35'i düzenli olarak sosyal medya sitelerini yorum yapmak, tweet atmak ve 
retweet yapmak ve internet spor materyallerini paylaşmak için kullanıyor.  Bu istatistiki veriler doğrultusunda 
markalar spor kanalını pazarlama stratejilerine entegre etmek için ellerinden geleni yaptığı gözükmektedir 
(www.statista.com, 2022). 

Sonuç olarak her disiplinde olduğu gibi pazarlama disiplini çerçevesi içerisinde de spor kavramın gücü oldukça 
yüksektir. Bu güç doğrultusunda firmalar, markalar ve spor paydaşları ekonomik ve kurumsal imaj oluşturma 
açısından sosyal medyayı etkin ve aktif bir şekilde kullanmaktadır. Özellikle gelişen teknoloji ile bugün, neredeyse 
tüm spor kulüplerinin ve sporcuların sosyal medya hesapları bulunmakta ve bu sosyal ağlar ile kendilerine ekonomik 

anlamda farklı kanallar açtığı da görülmektedir. Bu çalışma sonunda ise markaların özellikle geniş kitlelere sahip 
sporcuları kullanarak pazarlama stratejileri düzenleyip ayrıca kısa zamanda ve daha uygun ekonomik şartlar ile 
yüksek kitlelere ulaşmak isteyen markaların sosyal medyayı bir pazarlama aracı olarak görmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Geçmişi yazı tarihi kadar eski olan mektup türü tüm dünya edebiyatlarında olduğu gibi İslamiyetin etkisinde 
gelişen Türk edebiyatı için de her dönem önemini korumuş ve etkin bir şekilde kullanılmıştır. Özellikle 
mektubun işlevi ile Türk edebiyatı şairlerinin önemli bir kısmını teşkil eden mutasavvıfların hayat görüşü ve 
üstlendikleri misyonun birebir örtüşmesi bu türün temelden sağlam bir şekilde edebiyatımızda yer edinmesini 
sağlamıştır. Tasavvufi Türk edebiyatı mensupları dini inanç ve tasavvufi görüşlerini hem çağdaşları olan 
insanlara hem de gelecek nesillere ulaştırmak için sık sık mektup yazmış ve bu mektuplar bir yekûn teşkil 
edince kitaplaştırmışlardır. Bu çalışmada XIX. asrın sonu ile XX. asrın ilk çeyreğinde yaşamış önemli iki 
mutasavvıfın mektuplarını ihtiva ve tasavvufun bazı temel konularını izah eden Tezkire-i Sueda adlı eser 
irdelenmiştir. Transkribe edilen eser şekil ve muhteva açısından incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Mektup, Tasavvuf, Tezkire, İbadet 

ABSTRACT 

The letter type, whose history is as old as the history of writing, has maintained its importance in every period 

and has been used effectively for Turkish literature, which has developed under the influence of Islam, as in 

all world literatures. In particular, the fact that the function of the letter and the life view of the Sufis, who 

constitute an important part of the poets of Turkish literature, and the mission they undertook matched 

exactly, provided this genre to have a solid place in our literature. Members of Sufi Turkish literature 

frequently wrote letters in order to convey their religious beliefs and mystical views to both their 

contemporaries and future generations, and when these letters formed a total, they were published in a book. 

In this study, the work titled Tezkire-i Sueda, which contains the letters of two important Sufis who lived in 

the late 19th century and the first quarter of the 20th century, and explains some of the basic issues of Sufism, 

has been examined. The transcribed work was examined in terms of form and content. 
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1. GİRİŞ 

Mektup, bir tür olarak bakıldığında aslında yazı tarihi kadar eskidir denilebilir. Zira kadim dünya dillerinde bu 
iletişim nesnesini karşılayan kelimelere ve bunların tarihçesine bakıldığında bu söylemin doğruluğu anlaşılmaktadır. 
Yazıyı bulan Sümerlilere ait çivi yazısı ile yazılmış mektupların varlığı1 bu tezin tarihi boyutunu; mektup kelimesinin 

Arap dilinde yazmak anlamına gelen “ketebe” kökünden türemesi ve yine Türk dilinde başlangıçta “yazmak, yazılmış 
şey”2 manasıyla eşdeğer olarak bitik sözcüğünün günümüzde mektupla ifade edilen nesnenin yerine kullanılması işin 
etimoloji kısmını ispat etmektedir. 

Bu çalışmanın anlam çerçevesi klasik Türk edebiyatında dini-tasavvufi konuların anlatımında mektup türünün 
işleviyle sınırlandırılmıştır. Mektubun türü, tarihi gelişimi, etimolojisi ve diğer ilgili konuların üzerine yeterince 
çalışmalar yapıldğından; hatta bu çalışmaları konu alan bir makale 3  yazıldığından bu mevzuyu izah etmeye 

girişmeyeceğiz. 
Klasik Türk edebiyatının başlangıcından itibaren mektup bir tür olarak  var olmuş ve bu varlığını tarih boyunca 
önemini artırarak devam ettirmiştir. Klasik Türk edebiyatı süresince bu yazınsal tür; mektup, name, şukka, ruk’a, 
nemika, kaime, menşur, tezkire, varak, varaka, kağıt, buyruldu, arzuhal, risale, ariza gibi çeşitli isimlerle var 
olagelmiştir. Bu isimler özelde küçük farklılıklar arz etmekle beraber genelde mektup manasını ihtiva etmiştir. 

Bunların içinden en çok kullanılanı name olmuştur. Bu çalışmaya konu olan eserde “bir şehrin içinde bulunan daire-

i resmiye veya efrat beyninde teati olunan muharrerat”4 anlamına gelen tezkire ifadesi kullanılmıştır.  

 
1 Gül Özaktürk, “Yazınsal Mektubun Tarihçesi”, Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri 4 2000 , s. 143-165. 
2 Ömer Çakır, Türk Edebiyatında Mektup, Gazi Üni. SBE, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2005, s. 2-5. 
3 Ali Donbay, “Edebiyatımızda Mektup Türü ile İlgili Başlıca Çalışmalar”, Erdem , 2011, (61) , 83-102 . Retrieved from 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/erdem/issue/43838/539115 
4 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2007, s.391 

Article Type 

Research Article  

Subject Area 

Literature 

https://orcid.org/0000-0002-5530-8593


 
Refereed & Index & Open Access Journal journalofsocial.com 2022 

 

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences 2022  8 (56) SEPTEMBER 
 

1237 

Klasik Türk edebiyatında yazılan mektuplar manzum, mensur ve manzum-mensur olarak tasnif edilebilir. Yazım 
şekli, mektubun muhtevası, yazanın ve yazılanın edebi hüviyeti ve konumu gibi unsurlarla doğrudan ilişkilidir. 
Ayrıca tercih edilen yazım şeklinin dil ve üslup üzerinde de önemli bir etkisi vardır.  
Mektup yazımı ile ilgili kurallardan bahseden yahut yazılmış mektupları bir araya toplayan eserlere klasik Türk 
edebiyatında inşa ya da münşeat denmiştir. Ahmed-i Dai’nin kaleme aldığı Teressül, Mesihi’nin Muaddilü’l-İmlâ’sı, 
Yahyâ bin Muhammed el-Kâtib’in Menâhicü’l-İnşâ’sı, Nabi’nin Münşeat’ı bunlara örnek gösterilebilir.  
İslamiyetin etkisinde gelişen edebiyatlarda mektup türü Hz. Peygambere dayanır. Tebliğ vazifesi ile mükellef olan 
Peygamberin, mektubu bu vazife için bir araç olarak kullandığı bilinmektedir. Bizans hükümdarı Herakliyüs’e ve 
Sasani kisrası Perviz ibni Hürmüz’e İslam’a davet için yazdığı mektuplar bilinmektedir. İşin aslı o dönemde yaşayan 
hemen tüm hükümdar ve krallar Peygamber tarafından mektuplarla İslam’a davet edilmiştir denilebilir. Bu durum 

dört halife döneminde de aynı şekilde devam etmiştir. Maddi uzaklık başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı 
İslamiyet’e davette mektup önemli rol oynamıştır. 

Temelde İslâm dininin Kuran ve sünnet adı verilen iki kaynağına dayanan, mutlak bir “gerçek”in var olduğunu; fakat, 
bu “gerçek”in içinde yaşadığımız dünyanın ötesinde olduğunu, gerçek varlığa ulaşmanın ancak görünüşten ve bir 
hayalden ibaret bu âlemin inkârı ile mümkün olabileceği şeklinde tanımlayabileceğimiz tasavvuf, İslamiyetteki tebliğ 
vazifesini varlığının merkezine oturtmuştur. Başka bir ifadeyle tasavvufun var oluş sebebi İslam dinini yaymak ve 
bu dinin insanların gönlünde yer edinmesini sağlamaktır. Bunu görev addeden İslam’a gönül vermiş şahsiyetlere de 
mutasavvıf denmektedir. Mutasavvıflar tebliğ vazifesini yerine getirmek için dergah, hankah, tekke gibi isimlerle 
vücuda getirdikleri meclislerde insanlarla birebir görüşür, sohbet eder ve bu şekilde onları irşat ederlerdi. Böylece 
insanların gönül dünyasına İslamlığı yerleştirmeye çalışırlardı. 
İrşat vazifesini yerine getirmek için insanlarla birebir görüşmek mutasavvıflar için en önemli ve birinci yöntemdi. 
Fakat kendi ilim ve feyzinden istifade etmek isteyip de buna mevcut şartlardan dolayı muvaffak olamayanlar için de 
başta mektup olmak üzere risale, kitap gibi yazılı eserler göndermişlerdir. Bu metodla mümkün mertebe çok insana 
ulaşmaya çalışmışlardır. Özellikle yazılan mektuplar, ilerleyen dönemlerde bir yekun teşkil edince kitap haline 
getirilerek sonraki dönem insanlarının da istifadesine sunulmuştur. İslamiyetin tesirinde gelişim gösteren 
edebiyatlarda bu çeşit eserlere her dönem rastlamak mümkündür. Birçok tasavvuf kolunun “pir” olarak gördüğü Hz. 
Ali’nin Nehcü'l Belağa’sı 5 , Cüneyd-i Bağdadi’nin Mektupları 6 , Gazzali’nin Mektupları 7 , İmam-ı Rabbani’nin 
Mektubat’ı8, Abdülkadir-i Geylani’nin Mektupları9, bu alanda yazılmış sayısız eserlere örnek gösterilebilir. 
Anadoluda gelişen Türk edebiyatında da durum farklı değildir. Tebliğ, nasihat10, tavsiyelerle insanları irşat etmeyi 
hayat gayesi edinen mutasavvıflar özellikle tasavvufun en etkin olduğu XII, XIII ve XIV. asırlarda mektup hüviyetini 
taşıyan birçok eser kaleme almışlardır. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Mektubat’ı 11 , Sadreddin-i Konevi ile 

Nasreddin-i Tusi karşılıklı mektuplarını içeren er-Mürselat ve Risale-i Hadiye, Hacı Bayram Veli12, Aziz Mahmud 

Hüdayi, Niyazi-i Mısri, Sarban Ahmed, Sofyalı Bali Efendi’nin yazmış oldukları mektuplar günümüze kadar 
gelmiştir. 

XVII. yüzyıldan sonra mektuplaşmanın bir kültür haline gelmesi klasik Türk edebiyatının her kolunda olduğu gibi 
dini-tasavvufi alanda da bu türün daha yaygın kullanılmasını sağlamıştır. Hatta düşüncelerin estetik bir yapıda 
anlatılmak istenmesi türün sanatsal açıdan da gelişme göstermesine sebep olmuş, bu şekilde öğreticilikle sanatsallığı 
harmanlayan mektuplar kaleme alınmıştır. Örneğin Fuzuli’nin şikayetnamesi bu yönüyle şöhret olmuş bir 
mektuptur.13 Nicelik olarak bakıldığında özellikle bu yüzyıldan başlayarak XX. yüzyıla kadar mektup türünde ciddi 
bir artışın olduğu görülmektedir.14 Kısacası mektup yazma ve yazılan mektupları bir araya getirip kitaplaştırma 
geleneği başlangıçtan tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar güçlenerek devam etmiştir. Cumhuriyetin 
kurulmasıyla tekke ve zaviyelerin kapatılması sonucu bu gelenek büyük oranda azalmıştır. Fakat tamamen 

 
5 Hz. Ali, Nehcü'l Belağa (Hz. Ali'nin Konuşmaları Mektupları ve Hikmetli Sözleri), (Derleyen: Eş-Şerif Er-Radi: çeviren: Prof. Dr. Adnan Demircan), Beyan 

Yayınları, Ankara, 2009. 
6 Süleyman Ateş, Cüneyd-i Bağdâdî Hayatı, Eserleri ve Mektupları, İstanbul, Sönmez Neşriyat, 
1969. 
7 Muhammed Yakubi, Gazzali’nin Mektupları, İnkılab Yayınları, İstanbul, 2017. 
8 İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, (Çeviren: Abdulkadir Akçiçek), Çelik Yayınları, İstanbul,  2011. 
9 Ömer Çakır, age. s. 169. 
10 Edebiyatımızda nasihatnameler için bkz: Ferdi Kiremitçi, “Klasik Türk Edebiyatı Manzum Nasihatname Geleneğinin Son Hacimli Örneği: Muhammed 
Şerîfî ve Pend-i Gülistân Mesnevisi”, Gümüşhane Üni. SBE. Dergisi, 2017, 8/19, s. 176-206. 
11 Ömer Çakır, age. s. 170. 
12 Fuat Bayramoğlu bu mektupların dil ve üslup bakımından inceleyerek Hacı Bayram Veli’ye ait olmayabileceğini ifade etmiştir. (Bkz. Hacı Bayram-ı Veli 
Yaşamı, Soyu, Vakfı, C. II TTK Yayınları, Ankara s. 237-241.) 
13 Ferdi Kiremitçi, “Klasik Türk Edebiyatında Öğretici Eserler: Tanım, Tasnif, Örnek Metin”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), 2015, 
54, s. 343. 
14 Ömer Çakır, age. s.175. 
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unutulduğunu söylemek mümkün değidir. Zira Cumhuriyet döneminde de aynı mahiyet ve amaçla Osman Hulusi,15 

Abdülhakim Arvasi16 gibi zatların eser yazdıkları bilinmektedir. Çalışmamıza konu olan Tezkire-i Sueda da bu 

maksat ve içerikle 1913 yılında neşredilmiştir. 

2. ESERİN BASIM ÖZELLİKLERİ 

Tezkire-i Sueda mensur olarak kaleme alınmış bir eserdir. Eser hicri 1331 yılının Cemaziye'l-Evvel ayında (Miladi 
1913 Nisan) Halep’te el-Baha Matbaasında basılmıştır. Taş baskı olduğu anlaşılan eserin iç kapağı iki sayfa olarak 
yer almaktadır. Eser toplamda 32 sayfadan oluşmaktadır.  

3. ESERİN YAZARLARI 

3.1. Pirizade Miralay Muhammed Said Bey 

Yaptığımız araştırmalarda Pirizade Miralay Muhammed Said Bey’den ne son dönem yazar ve şair tezkireleri, ne 
Nakşibendi tarikatı silsileleri bahsetmiştir. Sadece Niğdeli, şair ve yazarları derleyen  birkaç çalışmada bu şahsiyetin 
ailesinden bahsedilmiştir. Kendisinden doğrudan bahseden bir kaynağa maalesef ulaşmadık. 

Muhammed Said Bey kitabın iç kapağında Konya’nın (günümüzde Niğde iline bağlı) Bor kazasından olduğunu, 
babasının Hacı Naim Efendi, dedesinin ise Hacı Muhammed Said Efendi olduğunu belirtmektedir. Bilindiği üzere 
Pirizade ailesi Bor’un en köklü ve tarih boyunca siyaset, tasavvuf, şiir ve edebiyat alanında önemli şahsiyetler 
yetiştirmiş önemli bir hanedandır. Yazarın dedesi Said Efendi, uzun yıllar kadılık yapmış münevver ve mümtaz 
şahsiyettir. Günümüzde Bor’daki Halil Nuri Bey Kütüphanesinde bulunan on dokuz ciltlik mahkeme-i şer’iyye sicil 
defterlerini muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmıştır. Yazarın babası Hacı Naim Efendi de tıpkı babası gibi uzun 
müddet kadılık yapmış alim ve fazıl bir şahsiyettir. Beş erkek çocuğu olan Naim Efendi, Binbaşı Muhammed Esad, 

Miralay Mesud, Binbaşı Saadettin ve Miralay Said Bey’i Harbiye okuluna, en küçüğü Mülkiye okulunda okutmuştur. 
Naim Efendinin çocuklarından en bilineni divan sahibi olan, aynı zamanda Mir’at-ı Mekteb-i Harbiye ve Mir’at-ı 
Mühendishane-i Berr-i Hümayun adlı eserleri sahip Muhammed Esad Bey’dir. Muhammed Esad Bey 1851 yılında 
doğduğuna ve onunla Muhammed Said bey arasında iki kardeş daha olduğuna göre çalışmamıza konu olan eserin 
yazarı 1855 yılından sonra doğduğu kesindir.17 

Yazar Muhammed Said Bey, eserini yazarken Erbil’de yaşamaktadır. Bunu Esad Efendiye yazdığı mektupta açıkça 
belirtmektedir. Zaten eserin ismi de “aynı şehirde yaşayanların birbirlerine yazdıkları mektup” anlamına gelen tezkire 
olması da bunu teyit etmektedir. Anlaşılan vazife gereği bu coğrafyaya giden yazar, buradaki şehirlerde uzunca bir 
süre bulunmuştur. Yazar şeyhinin kerametlerinden bahsederken Süleymaniye kasabasında parasızlıktan çok sıkıntıya 
düştüğünü, şeyhinin iltimasıyla kendisine Musul’dan para gönderildiğini ifade etmiştir. Said Bey araştırma konumuz 
olan eserini yine bu bölgede yer alan Halep şehrinde basmıştır. 
Eserin başında yazar imparatorluk döneminde, kaymakam ile mirliva arasında, bugünkü albay rütbesine denk düşen 
rütbe ve bu rütbedeki subay; yani miralay olduğunu belirtmiştir. Eserin iç kapağında kitaptan elde edilecek gelirin 
donanmaya bağışlanmasını istemesi donanmada subay olduğunu düşündürmektedir. 
Yazar, Nakşibendi tarikatı Halidiye kolu şeyhlerinden Ömer Ziyaeddin’e intisap ettiğini eserin muhtelif yerlerinde 

dile getirmiştir. Şeyhi ile bizzat görüştüğünü ve bazı kerametlerini müşahede ettiğini dile getirmiştir. Şeyhi nezdinde 
seyr-i sülukunu tamamladığına yahut yarım kaldığına dair herhangi bir bilgi eserde verilmemiştir. Ne şeyhinin yer 
aldığı Halidiye kolu ne de Nakşibendi tarikatının diğer silsilelerinde adının geçmemesi seyr-i sülukunun yarım 
kaldığını düşündürmektedir. Fakat eserinde izah ettiği mevzular, üslubu ve meseleleri ele alışı, tasavvufta derin bir 
bilgi ve birikime sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca Ömer Ziyaeddin hazretlerine bağlı olduğu halde yakınında 
bulunan Esad Efendinin feyzinden ve bilgisinden faydalanması, tasavvuf konusunda hoşgörülü olduğunu, şeyhe 
intisabı bağnazlık derecesine çıkarmadığını göstermektedir. 

Muhammed Said Bey Ömer Safiyüddin isminde bir çocuğunun olduğunu eserde dile getirmektedir. Çocuğuna bu 
ismi, çocuk daha doğmadan üç ay evvel Şeyh Ömer Ziyaeddin hazretleri tarafından verildiğini ifade etmektedir. 
Tüm bunlara ilave olarak şeyhinin vefatından bahsetmesi, yazarın 1920 yılından sonra öldüğünü göstermektedir. Zira 
kaynaklar Ömer Ziyaeddin hazretlerinin 1920 yılında vefat ettiğini belirtmektedir. 

 

 

 
15 Ömer Çakır, age. s. 184. 
16 Ömer Çakır, age. s. 184. 
17 H. Emin Atlı, Geçmişten Günümüze Bor, Yardım Sevenler Derneği, Bor, 1999; M. Emin Arısoy, Şiirde Bor ve Bor Şairleri Antolojisi, Tuğrul Matbaası, 
Niğde, 1961.  
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3.2. Muhammed Esad Erbili 

Eserin asıl yazarı Muhammed Said Bey’in dışında Esad Efendi’nin de iki mektubu çalışmamıza konu olan Tezkire-i 

Sueda’da yer aldığından hayatı hakkında kısa bir bilgi vermeyi faydalı gördük. 
Muhammed Esad Erbili hazretleri, Nakşibendi silsilesinin 32. büyük velisidir. Esad Efendi, 1264/1847 yılında, 
günümüzde Irak sınırları içerisinde kalan Musul’un Erbil kazasında doğmuştur. Babası, Nakşibendi tarikatının  Halidi  
kolu şeyhlerinden Muhammed Said Efendi, dedesi yine aynı tarikatın aynı kolunun halifelerinden Hidayetullah 
Efendi’dir.  Keskin bir zeka ve üstün bir hafızaya sahip Esad Efendi, ailesinin konumundan dolayı tasavvufi bir 
ortamda büyümüştür. Yaşıtlarına nispeten medrese eğitimini kısa bir sürede bitirmiş, yirmi üç yaşında icazet almıştır. 
Aynı yıl Hâlidî şeyhi Tâhâ el-Harîrî’ye intisap eden Esad Efendi, beş yıl sonra seyr-i sülukunu tamamlayarak Hac 

farizasını yerine getirmek için Hicaz’a gitmiştir. Dönüşünde İstanbul’a giden Esad Efendi, ilmi ağırlığı farkedilince 
Kelami Dergahı post-nişinliğine getirilmiştir.  Aynı zamanda önce Meclis-i Meşâyih azalığına, kısa bir süre sonra 
aynı kurumun reisliğine tayin olunmuştur. 

Dergaha gelip gidenler arasında âlimler, reisü’l-kurralar, dersiamlar, paşalar, yüksek idareciler, zabitler ve 
münevverlerden tutun da, halkın her sınıfından insan vardı. Yüksek rütbeli subaylar, memurlar ve zenginler, eski ve 

solmuş elbiseler giyen yoksullarla gerçek bir din kardeşliği içinde diz dize otururlardı.18  Halkın tüm kesimleri 
tarafından bu denli sevilmesi olası bir tehlike olarak görülmüş ve Erbil’e sürgüne gönderilmiştir. İstanbul’daki 
müntesipleriyle bağlarını koparmayan Esad Efendi, Meşrutiyetin ilanından sonra geri dönmüş ve Kelami Dergahı’nı 
genişleterek siyasi faaliyetlerde de bulunmuştur.  
1925 yılında tekke ve zaviyeler kapatılınca kendi kabuğuna çekilen Esad Efendi, 1930’da vukua gelen Menemen 
hadisesi ile iltisaklı bulunmuş ve yargılanmıştır. Her ne kadar idam cezası alsa da yaşlılığı sebebiyle cezası müebbet 
hapse çevrilmiştir. Esad Efendi 1931 yılında Menemen’de vefat etmiştir. 
Hayatı boyunca İslamiyete hizmet etmeyi şiar edinmiş Esad Efendi, kendini çok iyi yetiştirmiş ve yaşadığı dönemde 
halkın tüm kesimlerinin gönül dünyasına dokunabilmiş ve büyük kitleleri faziletiyle etkisi altına almıştır.  Arapça ve 
Farsçayı çok iyi bilen hazret, ardından Kenzü'l İrfan, Mektubat, Risale-i Esadiyye, Tevhid Risalesi Tercümesi, Fatiha-

i Şerife Tercümesi gibi kıymetli eserler bırakmıştır. Ayrıca Türkçe, Arapça ve Farsça yazdığı şiirlerini ihtiva eden 
bir Divan’ı da vardır. 

4. ESERİN DİL VE ÜSLUP ÖZELLİKLERİ 

Eserin yazarı kitabın iç kapağında kitaba niçin bu ismi verdiğini izah ederken kendi ismi Said ile tezkire yazdığı Esad 
Efendinin aynı kökten geldiğinden ( سعد) bu iki şahsın karşılıklı mektuplaşması manasında “Tezkire-i Sueda” tabirini 
tercih ettiğini söyler. 
Müellifin dili tasavvufi Türk edebiyatı şair ve yazarlarına paralel olarak sade ve anlaşılırdır. Temiz ve oturaklı bir 
üsluba sahip Muhammed Said Bey, eserinde mümkün mertebe uzun ve muğlak terkiplerden uzak durmuş, basit 
cümleler kurarak toplumun özellikle alt tabaklarını anlama noktasında yormamıştır. 

Eser klasik Türk edebiyatına uygun olarak besmele ile başlamakta, hamdele ve salvele ile devam etmektedir. 

Daha sonra Kelami Dergahı post-nişini Esad Efendi’ye tasavvufla ilgili birkaç soruyu ihtiva eden tezkire gelmektedir. 
Tasavvufi konuları izah eden mektupların genel özelliklerine bakıldığında yazarın klişe fasılları kaldırarak mektubun 
ana bölümüne yer verdiği ve bu şekilde kitaba aldığı anlaşılmaktadır.19 Bu durum Esad Efendi tarafından yazılan 
tezkire-i cevabiye için de geçerlidir. 

5. ESERİN MUHTEVASI 

Said Bey tarafından yazılan tezkirede “lâ ilâhe illallâh” cümlesi ile ilgili üç soru yer almaktadır. Birincisi, hadise 
dayanan20 “en faziletli zikir “lâ ilâhe illallâhtır” ifadesinin sebebi, ikinci sualde bu kudsi cümle zikredilirken nelerin 
tefekkür edilmesi gerektiği, üçüncüde ise bu zikir esnasında eğer bizzat Allah’a muhatap oluncaksa bu cümle yerine 
Enbiya Suresi’nin 87. Ayetinin zikredilmesi daha uygun olmaz mı şeklindedir. Bu tasavvufi soruların Said Bey 
tarafından sorulmasıyla tasavvuf alanında Esad Efendi’nin kendisinden makam olarak üstün olduğunu ortaya 
koymaktadır. Zira her mutasavvıf ehlinin bahsi geçen cümle hakkında bir fikri, bir mülahazası vardır. Fakat Said 
Bey, Esad Efendi’nin şahsi istihraçlarından istifade etme gayesindedir. 

Esad Bey’in “tezkire-i cevabiyeleri”nde soruları tek tek ele alıp cevap yazmak yerine konuyu bir bütün olarak ele 
almış ve o şekilde değerlendirmiştir. “La ilahe illallah” cümlesini zikredenin halet-i ruhiyesini ve bulunduğu makamı 

 
18 https://www.islamveihsan.com/esad-erbili-hazretleri-kimdir.html 
19 Ömer Çakır, age. s. 194. 
20 En faziletli zikir “la ilahe illallahtır” (Tirmizî, Daavât 9) 
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zikir esnasındaki tefekkürle beraber ele alması dikkat çekicidir. Zira bazı zikir cümlelerini belli tasavvufi makamlara 
çıkmadan ifade etmenin sakıncalı olduğunu dile getirmektedir. İzahat esnasında velayetin makamları hakkında da 
bilgiler aktarmaktadır. 
Devamında Said Bey “la ilahe illallah” ifadesini “muhammeden resulullah” ile beraber zikretmenin gerekliliğinden 
bahsetmektedir. Hatta ikisi beraber olmalıdır aksi halde tek başına “la ilahe illallah” zikrinin manevi kurtuluş için 
yetmeyeceğini iddia etmektedir. Çünkü “Allah’tan başka ilah yoktur” demek olan bu cümlenin hakikatını Peygamber 
ders vermiştir demektedir. Allah’a giden yolların tamamını Peygamber göstermiştir. Dolayısıyla Peygamber olmadan 
Allah’a vasıl olunmaz demektedir. Said Bey bu mülahazalarını aktarırken şeyhi Ömer Ziyaeddin hazretleri ile 

münasebetdar mazhar olduğu kerameti de zikretmektedir. 
Sonraki bölümde yazar niyetin İslam dinindeki önemini ortaya koymaktadır. Müminin niyetinin amellerinden hayırlı 
olduğu hadisini kaynak göstererek ispat etmektedir. Bölümün devamında Said Bey müminde muhabbetin nasıl 
olması gerektiğini dile getirmektedir. Muhabbetin neticesi olan ibadetin sırf Allah rızası için olması gerektiğini 
cehennemden kurtulmak yahut cennete girmek için ibadet ğ*edilmemesi lüzumundan bahsetmektedir. Muhabbet 
böyle olursa hakiki olacağını aksi durumda mecazi seviyesinde kalacağını ifade eder. Söylediklerini ayetlere 
dayandırarak okuyucuyu ikna etme gayretindedir. 
Eserin sonraki bölümünde Kaf Suresi’nin 16. ayeti önce diğer tefsir çalışmalarına paralel manası verilmektedir. Daha 

sonra bu ayete günlük yaşamdan deliller getirilerek aslında Kuran’ın hayat ile iç içe olduğu ispatlanmaktadır. Ayetin 
manası bir dut yaprağı üzerinden örneklendirilerek anlatılmaktadır. 
Namaz ile Allah’ın huzuruna kabul edilen kulun takınması gereken tavrı benzetmelerle ifade eden yazar, Hz. Hızır 
ile Hz. Musa arasında geçen bir macera ile sözü ledün ilmine getirerek bu ilmi anlatmaktadır. 
Fırsat buldukça yazar, intisap ettiği Ömer Ziyaeddin hazretlerinin fevkalade tavır ve kerametlerinden bahseder. 
Eserin bu bölümünde yine şeyhinin üç ay sonra bir erkek evladının doğacağını ve adının Ömer Safiyüddin olacağını 
kendisine bildirdiğini dile getirmektedir. Şeyhinin bu yüksek hallere mazhariyetini tarikatla izah eden Said Bey yeri 
gelmişken tarikatla şeriat arasındaki münasebeti de açıklamıştır. 

Kul ile Allah arasında Peygamber’in rolünü dile getiren Said Bey, Peygamberin varisleri olan şeyh ve alimlere karşı 
her zaman sevgi beslenmesi gerektiğini; tek birisine bile hürmetsizlik edilirse manevi feyzin kesileceğinin altını 
çizmektedir. 

Eserin başındaki tezkirelerden sonra birçok farklı konuyu herhangi bir başlık belirtmeden anlatan yazarın bundan 
sonra eserde başlıklar kullanmaya başladığı görülmektedir. Genellikle verdiği başlıkların dışına çıkmamaya çalıştığı 
sezilmektedir. 

Eserin “Huzur” bölümünde yazar kavramın kendince tarifini yaptıktan sonra çeşitli misallerle anlatımını desteklediği 
görülmektedir. Yazara göre huzur, insanın hayal kabiliyetini kontrol altına alıp bir noktaya hasretmesiyle 
mümkündür. Tarikat ehli birisi için de bu nokta hususi zikridir. Bu tespitini ispatlamak için sigara kağıdını yakma 
işinde camın büyüteç göreviyle kullanılmasını örnek vermiştir. Bu izahat yapıldıktan sonra genel itibarıyla kul için 
huzurun, masivadan kendini zihnen tecrit etmesiyle Allah’ın huzuruna varmasıdır denilmektedir. Bu mananın en 
güzel namaz ibadetinde ortaya çıktığını Hz. Peygamber’in “İhsan, Allah"ı görür gibi ibadet etmendir. Sen O"nu 
görmüyor olsan da O seni görmektedir” hadisyle delillendirmektedir. 
Verilen diğer bir misalde insanın her daim zaten Allah’ın huzurunda olduğu; önemli olan kulun bu şuurda olması 
gerektiğidir denilmektedir. Bu hakikatın ispatı yine ayetlere dayandırılmaktadır. 

Murakabe alt başlığında terimin lügat karşılığı verildikten sonra Allah’ın her şeyi gözettiği ayeti zikredilmektedir. 
Gerekli tafsilat için buraya kadar anlatılanlara havale etmektedir. 

Eserin bundan sonraki başlığı “namaz”dır. Namazın her mümin için farz olduğu belirtildikten sonra Allah’ın yarattığı 
her cins mahlukun kendine has bir ibadeti olduğu, insanın da asıl ibadetinin namaz olduğu söylenmektedir. 
Mahlukatın ağaçlar gibi bir kısmının kıyamda ibadet ettiği, iki ve dört ayaklı hayvanlar gibi bir kısmının rükuda 
Allah’a kulluk vazifesini yerine getirdiği ve geriye kalan kısmın da secdede yahut yerde ibadet ettiği ifade edildikten 
sonra müminin namazıyla bütün mahlukatın ibadetini kendi namına bir halife gibi Allah’a arz ettiği dile 
getirilmektedir. Çünkü namazın rükünleri kıyam, rüku ve secdedir. İnsanın bütün mahlukatın üstünde bir kumandan 
veya bir halife olarak yaratılması namaz ibadetiyle ispatlanmaktadır. Said Bey’in bu mütalası orijinaldir denilebilir. 
Zira melek, cin, hayvanat, nebatat ve cemadatın ibadetlerini insanın namazıyla izahı sıklıkla görülen bir durum 
değildir. 
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Namazın mana boyutuyla ilgili bunlar dile getirildikten sonra lafzî yönüne geçilmekte ve besmele ve fatiha tefsir 
edilmektedir. Fatihanın her cümlesinde nelerin tefekkür edilmesi gerektiği izah edilmektedir. Yapılan izahatlar çeşitli 
yöntem ve örneklerle desteklenmektedir. 
Yazar, tüm namazların hiç olmazsa bir rekatında İhlas Suresi’nin zammı sure olarak okunmasını şiddetle tavsiye 
etmektedir. Allah indinde Fatiha, İhlas ve Ayete’l-kürsi’nin çok kıymetli olduğu detaylarıyla anlatılmaktadır. 

Tüm bu izahatdan sonra, Said Bey, Esad Efendi’nin Fatiha Suresi ile ilgili kendisine yazdığı mektuba cevap 
niteliğinde yazdığı tezkireyi olduğu gibi burada yazmaktadır. Mektupta dikkat çeken nokta Bişr-i Hafi hazretleri ile 

ilgili anlatılan maceradır. 
Namazla ilgili bu bölüm yazarın Fatiha’da anlatılan hakikatlarla insanın fıtratında bulunan isdidatları bir düzlemde 
izah etmesi tasavvufi ilminin derinliğini göstermektedir. Zira bu derin ve ince istihraçları yapabilmek için ciddi bir 
birikim ve alan hakimiyeti gerektirir. 

Namazdan sonra İhlas-ı Şerif başlığıyla yazar bu sure ile ilgili mütalalarını okuyucuya aktarmaktadır. Yazar surenin 
faziletlerinden bahsederken özellikle üç İhlas okumanın hatim sevabını kazandıracağını vurgulamıştır. Bu inanç tüm 
islam aleminde hakimdir. Aslında Hz. Peygamber farklı hadislerde İhlas Suresini okumanın Kur’an’ın üçte birine 
denk olduğunu söylemektedir.21 Dolayısyla bu sure üç defa okununca bunun Kuran’ın tamamına tekabül edeceği 
anlamındadır. Yazar bu surenin önemini dillendirirken diğer surelerin Allah’ın emir ve hükümlerini tebliğ ettiğini; 
İhlas Suresi ise Allah’ın Zatını takdis ve tenzih ettiğini söylemektedir. 

Tevbe başlığında Said Bey, insanın görmekle, duymakla, söylemekle, işlemekle, temasla, tatmakla hatta koklamakla 
günaha girebildiğini, bundan dolayı yaptığı günahlardan can ü gönülden pişmanlık duymak, tevbe etmek gerektiğini 
aktarmaktadır. 
Yazar bir sonraki başlıkta “haya” konusuna değinmektedir. Hayanın imandan olduğu hadisi ve bu manaya muvafık 
ayetlerden örnekler verilmiştir. Akabinde insanın işlediği utanılacak bir fiilden, gafil bir kul bile haberdar olduğunda 
bu fiili işleyenin içine düştüğü hal ortadayken gizli ve aşikar olan herşeyi hakkıyla bilen Allah’tan bunu işleyen neden 
çekinmez, nasıl böyle günah işler, diye okuyucuya soru sorulmaktadır. İnsanın bu utanılacak duruma düşmesine 
neden olan fiil ve ahvalin dünya sevgisinden kaynaklandığını, dolayısıyla dünya sevgisini terketmek gerektiği dile 
getirilmektedir. Allah’tan hiçbir şeyin saklanamayacağı, her an Onun huzurunda olduğumuz bilinciyle hareket 
edilmesi gerektiği Said Bey tarafından vurgulanmaktadır. Huzurda bulunmaya en uygun hal abdestli olmaktır. Hal 
böyle iken her zaman abdestli bulunmaya çalışılması gerektiği ifade edilmektedir. Konunun devamında bu zamanda 
vaiz ve nasihlerin nasihatlarının neden tesirsiz kaldığı Hz. İsa Peygamberin bir kıssası ile anlatılmaktadır. Mevzunun 
sonunda zahiri ilimlerle iştigal eden alimlerle batıni ilimlerle meşgul olan mutasavvıfların karşılaştırılması 
yapılmakta ve mutasavvıfların fazilet noktasında daha üstün oldukları ihsas edilmektedir. 
Şeyhlerin kalplerinin muhafaza edildiği manasında “hıfz-ı kulub-ı meşayih” bölümünde Said Bey herşeyden önce 
insanın şeyhe intisap etmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Aksi halde böyle bir kulun kalbi şüphe ve vesveselerden 
kurtulamaz. İntisap edilecek şeyhten feyiz alabilmek için tam bir teslimiyet ve hüsn-i zanla bağlanmak gerekir. Tenkit 

nazarıyla şeyhine bakan ondan istifade edemez. Bu hakikatı yazar başından geçen bir hikaye ile örneklendirmektedir. 
Şeyhinin rızasını kazanan mürit gerek şeyhi hayattayken gerekse vefat ettikten sonra da onun feyiz ve himmetine 
mazhardır denilmektedir. 

Bu başlığın devamında Allah’ın bazı veli kullarının tasarrufatlarının vefatlarından sonra da aynen hayattaki gibi 
devam ettiği dile getirilmektedir. Böyle zatlardan İmam-ı Rabbani, Abdülkadir-i Geylani, İmam-ı Nakşibend ve 
yazarın intisap ettiği Ömer Ziyaeddin hazretlerinin isimleri zikredilmektedir. 

Bu şekilde sözü şeyhine getiren yazar, Ömer Ziyaeddin hazretlerinin bizzat şahit olduğu kerametlerindenn yedisini 
zikretmektedir. Hazretin vefatından sonra da kendisinden himmet talep edenlere yardım ettiğini ve bunun için ne 
yapmak lazım geldiğini kesin bir ifade ile ortaya koymaktadır. 
Eserin son bölümünde Said Bey Kaf Suresinin 16. ayetinde geçen ve “biz size şah damarınızdan daha yakınız” 
manasına gelen hablü’l verid” ifadesini tefsir ederken mazhar olduğu ilmi kerametini ve ruhla ilgili malumatını 
kaleme almıştır. 

Ruhun mahiyetinden bahseden yazar ayetleri delil getirerek bunun Allah’ın ilminde var olduğu ve kimse tarafından 
bilinemeyeceğini söylemektedir. Ruh Allah tarafından insan ve hayvanlara verilmiş bir emanettir. Mahiyeti 
bilinemez denilmektedir. 

 
21 Buhari, Fedailu'l-Kur'an, 13; Müslim, Müsafirûn, 259; Tirmizi, Fedâilu'l-Kur’an, 11; Tirmizi Sevabü'l-Kuran, 10; Taberani, Evsat, 3/33, no: 2056. 

mailto:journalofsocial.com


 
Refereed & Index & Open Access Journal journalofsocial.com 2022 

 

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences 2022  8 (56) SEPTEMBER 
 

1242 

İnsan için tüm gayeler Allah’ın rızasını kazanmaktır diyen Said Bey hemşehrisi Ahmed Desüki’nin manaya mutabık 
bir beytiyle eserine son vermektedir. 

6. SONUÇ VE DĞERLENDİRME 

Geçmişi yazı tarihi kadar eski olan mektup türü dünya edebiyatlarının hemen tamamında var olduğundan bugüne 
kadar çeşitli farklılıklar göstermekle beraber etkin rol oynamıştır. İslamiyetle birlikte şekillenen Arap, Fars, Türk ve 
diğer edebiyatlarda da bu durum aynıdır. Özellikle İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S) ve O’ndan sonra 
gelen dört halifenin, hükümdarları İslamiyete davet etmek için mektup türünden faydalanmaları, türün bu 
edebiyatlarda ne kadar hayati rol oynadığını ortaya koymaktadır. 
Klasik Türk edebiyatı ile iç içe gelişen Tasavvufi Türk edebiyatının var oluş amaçlarından biri, İslamiyetin, insanın 
şahsi ve toplumsal hayata bakan güzelliklerini anlatarak gönüllere ulaşmak ve böylece tebliğ vazifesini ifa etmektir. 
Bu amaç tasavvufi edebiyat eserlerinin dil, üslup, şekil özellikleri, içerik gibi tüm hususlarını şekillendirmiştir. Tebliğ 
vazifesi toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği için dilin sade, üslubun anlaşılır olması bu minvalde örnek 
verilebilir. Hal böyle olunca mektubun bu edebiyattaki rolü kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zira yüzyüze 
görüşmenin her zaman mümkün olmadığı kimselere bir mesaj iletmek için kullanılan mektup, olabildiğince çok 
insana ulaşarak onları tasavvufi görüş ve dini inancına kanalize etmek isteyen mutasavvıflar için biçilmiş kaftandır. 
Bu durumun farkında olan mutasavvıflar yaşadıkları dönemde hem saliklerini irşad, hem şeyhlerinin bilgi ve 
tecrübelerinden faydalanmak için sık sık mektup yazmışlardır. Ayrıca kendilerineden sonra gelecek insanların da bu 
önemli bilgileri ihtiva eden mektuplardan faydalanabilmeleri için yazılan bu mektupları kitap haline getirmişlerdir. 
Bu çalışmanın konusu olan Tezkire-i Sueda da aynı dönemde ve aynı şehirde yaşayan iki mutasavvıfın 
mektuplaşmaları ve bu mektupların içeriği ile ilgili yazarın fikir ve tecrübelerini okuyucuya aktarmak üzere kaleme 
alınmıştır. Borlu Muhammed Said Bey, tasavvufla ilgili bazı önemli konularda Kelami Dergahı post-nişini Esad 
Efendi’nin mütalalarını sormaktadır. Esad Efendi de sorulan soruları önemsemekte ve titizlikle cevap yazdığı 
görülmektedir. Said Bey’in sorduğu sorularla ilgili eserde yazdıklarına bakılırsa bu sorular hakkında zaten ciddi bilgi 
sahibi olduğu; bunları sormaktaki amacı Esad Efendi’nin bu konulardaki nokta-i nazarını anlamak ve hem kendisi 
hem de eseri okuyacak kimselerin istifade etmesini sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. 
Eserin yazarı Said Bey mektupların dışında tasavvufun temel konuları olan iman, ibadet, zikir, namaz, huzur, ihlas, 
haya gibi konularda da fikirlerini beyan etmiş, bunları ispat etmek yahut örneklendirmek için yer yer hayat 
tecrübelerinden ve yaşadıklarından bahsetmiştir. Yazarın bu önemli konulardaki düşüncelerine bakıldığında 
İslamiyet ve tasavvufa mugayir herhangi bir durumun olmadığı görülmektedir. Yani Said Bey’in dini-tasavvufi 

inancı “ehl-i sünnet ve’l-cemaat”e uygun olduğu görülmektedir. 
Eserde temiz ve anlaşılır bir üslup kullanılmıştır. Dilin tasavvufi eserlere paralel olarak olabildiğince sade olmasına 
dikkat edilmiştir denilebilir. Anlatılan konuların inandırıcılığını arttırmak için sık sık ayet ve hadislere 
başvurulmuştur. Eser çok hacimli olmamasına rağmen onlarca ayet ve hadis içermektedir. Yazar gerekli gördüğü 
yerde zikrettiği ayet ve hadisleri bizzat kendisi tercüme etmiştir. Said Bey eserinde bahsettiği teorik hakikatleri 
mümkün mertebe hayat tecrübeleri ve İslam büyüklerinin hayatlarından ibretli kıssalarla örneklendirerek pratiğe 
dökme gayreti göstermiştir. Bu yöntemle anlatım tekniğini oluşturmuştur. Aslında bu üslup mutasavvıfların 
genellikle tercih ettikleri yazma tekniğidir. Yazar bu konuda seleflerinin ve çağdaşlarının ayak izlerini takip etmiştir. 

Tezkire-i Sueda’nın Transkripsiyonlu Metni 
KİTĀB 

Teẕkire-i ║u┐ādā 

Cāmi┐-i ╝onya dā┴ilinde Bor ╝ażāsı ahāl╤sinden 

Pīrīzāde Mīrālāy Muḥammed Sa┐īd Bey 

İbn-i ├āc Muḥammed Na┐īm Efendi 

İbn-i ├āc Muḥammed Sa┐īd Efendi 

İşbu risāleye 1331 senesi Reb╤┌ülevvelīni╠ 12. gecesi 

mübāşeret olundı╜ından ve Es┐ad ile Sa┐īd arasında te┐ā╘i idilmiş 

mekt╢blara binā┌en tertib edildiğinden Teẕkire-i ║u┐ādā ismi virilmiştir. 

Fiyatı rabi┐ mec╤d╤yedir. ├ā╒ılātı Donanma i┐ânesinedir. 
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├aleb’de El-baha┌ Ma╘ba┐ası. 
F╤ Cemāżiyelevvel╤ sene 1331 

Bi’smi’llāhi’r-Ra½māni’r-Ra½╤m 

Elḥamdülillahi rabbil ┐alem╤n ve╒╒elâtü ve’s-selāmün ┐ālā muḥammediñ ve ┐ālā āl╤h╤ ve aṣḥāb╤h╤ ecma┐╤n ╤lā yevmi┌d-

d╤n 

Der-sa┐ādette Kelām╤ Dergāh-ı şer╤fi post-n╤ş╤ni ve ╗ar╤ḳāt-i Naḳş╤ meşāyiḫ-i kirām ve ┐irfānıñdan 

├āc╤ Es┐ad Efendi ḥażretlerine yazdı╜ım teẕkire ╒ūreti 

(1) Lā-ilāhe illallāh kelime-i tevḥ╤di ef╖ālü’═-ẕikr i┐tibār olunmuşdur. Esbābı? 

(2) Lā ilāhe illallāh dirken Cenāb-ı ├aḳḳ’a ḳarşı senden başḳa Allāh yo╞dur. Kāffe-i maḫlūḳātı╠ ┬ālıḳ’ı, Rāzıḳ’ı 
ancaḳ Allāh’dır. ┐İbādete elyā╞ senden ġayrı Allāh yo╞dur deyu iddi┐ā ve i┘bāt ╒ırasında mı ẕikr ve tefekkür etmek 
lāzımdır? 

(3) Lā ilāhe illallāh dirken e┘nā-yı ẕikrde Cenāb-ı ├aḳḳ’ı╠ kendisine ḫitāp olunacaksa lā ilāhe illallāh deyu ġā┌ib ṣūretiyle ẕikr ve fikr itmekten ise “lā ilāhe illā ente sübḥāneke inn╤ k╢ntüm mine’ẓ-ẓālim╤n22 ve ente er┤amü’r-
rah╤m╤n” diye ẕikr ve tefekkür itsek olmaz mı? 

Çünki bu ┤ālde ḥużūr, ┐aẓamet var ẕākirde ise ẕillet, ┐acziyet, ┐ubūdiyet neş┌eleri mülāḥaża olunur. 

F╤ 14 temmūz 32: Erb╤l 
(3) 

(Teẕkire-i cevābiyeleri) 

Lā ilāhe illallāh kelime-i ╘ayyibesi öyle bir ḥaḳ╤ḳatdir ki ┴avā╒ı╠ ┴avā╒ından ┐avāmı╠ ┐avāmına ḳadar kaffe-i enām 
ile münāsebeti vardır. 

(1) Şirk ile mūbtelā olanlar. 

(2) Cenāb-ı Allāh’ı bir bilüb lākin nef╤s ve şeyṭānı╠ efkārını terciḥ ya┐n╤ anlara ḫidmet idenler. 

(3)  Ḫidmetlerini de Cenāb-ı ├aḳḳ’a ┤a╒r idüb fa╞a╘ ╞albde bir ╘akım ma╞ā╒ıd ╘aşıyanlar. 

(4) Rıżā-yı Bār╤’den başḳa bir şeye ╘ālip olmayub ancaḳ naẓarlarında kā┌ināt gibi birçoḳ mevcūdāt bulunanlar ya┐n╤ 
├aḳḳ’ı görebilmek göremeyecek bir göze mālik olamayanlar için nef╤slerine ┴iṭāben lā ilāhe illallāh dimek ╖arūr╤dir. 

Ama seyr-i sülūk veyaḫ╢d rābıṭa-i şer╤fe sāyesinde kemāl-i tevḥ╤d arż-ı cemāl ider de māsivā ┴ˇāb u ḫayāl ḳab╤linden ḳalır. 

Ve ┼āt-ı Aḳdes-i İlāh╤’den başḳa bir şey müşāhede olunmaz ise o ┤ālde sālik “lā ilāhe illā ente” diyebilir. 

Ve belki de söylemesi ẕevḳen mecbur╤ olur. 

Fenāfi’llāh olanlar ise “lā ilāhe illā ene”ye ḳadar ┐ur╢c iderler. 

Lākin bu ┐ur╢cu╠ fevkinde bir daḫı rücū┐ vardır ki o maḳāma vāṣıl olanlara vel╤-i mercū┐ nāmı ı┐ṭlâk olunur. 

Anlar kemāl-i ṣaḥv ile āreste ve verā┘et-i enbiyā ile p╤rāste olan ẕātlardır. 

Cenāb-ı ├aḳḳ’ı╠ ┐aẓāmet ve ḳūdsiyeti ve kendilerini╠ ┐ubūdiyet ve te═ellülüni müşāhede iderler. 

(4) 

ve derece-i ┐abd ile Ma┐b╢d’u╠ miyānındaki farḳ-ı ┐a╖╤mi ve bu┐d-ı mesāfeyi taḳd╤r iderler. 

Ve te┌diben “lā-ilāhe illallāh” dimeğe mecb╢r olurlar. Bunları╠ muḫāṭabı ya┐ni sālikā╠ı ne merkezde ve ne 

derecelerde ise anıñ ḥāline münāsib bir mā┐n╤ ḳalbine ilḳā ve ta┐l╤m iderler. 

Ba┐╖en lā-ma┐bûd ba┐╖en lā-maksûd bāzen lā-mevcūd ma┐nāsını ḳaṣd buyurırlar. 

Şu ḥaḳiḳati bir derece daha tav╖╤┤ itmek içün bir vecih anı ifāde ederiz ki sālik bidāyet-i aḥvālinde bir ╘a╞ım makāsıd 
ve metālib-i beşeriye ve birçoḳ mevcūdāt-ı ġayrı mütenāh╤ye ḳarşusında bulundı╜ı tāb╤┐dir. 

 
22 “Lā ilāhe illā ente sübḥāneke inn╤ k╢ntüm mine’ẓ-ẓālim╤n” Ayetin bir kısmı (Enbiya Suresi 87. Ayet) 
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Lakin ehl-i ḥaḳiḳat naẓarında bir insān ne gibi maḳṣūd ider ve ╞albe tevc╤h eyler ise ma┐ni o şey┌in ┐abd╤dir ya┐n╤ ḫād╤midir. 

Binā┌en┐aleyh bu maḳāmda sālik lā-maksûd söyler ise ki═b itmiş olur. Ancaḳ ┼āt-ı Vācibü’l-vücūdı tefekkür iderek 
“lā-ma┐bûde illallāh” söyleyebilir. Mürşid ise bu maḳāmda ┐aynı ma┐nāyı sālik ḳalbinde isti╞râr maḳṣadıyla teveccüh 

eyler. Bu ḥāl bu ẕikr bu teveccüh bir zamān istimrâr ider ve sālik ╞albi tevḥ╤de taḳarrüb ider ise şüphesiz maḳâsıd-ı 
dünyev╤ye ta╞l╤le yüz ╘utar ve maḳṣad-ı ḥaḳ╤ḳ╤ ├ażret-i Allāh oldu╜ını ẕevḳen müşāhedeye başlar. 

O zamān her ne ╞adar mevcūdāt çoḳ ise de lākin lā-maksûd derecesine ṭama┐ idüb kendisini o muḥ╤╘de görmek ister 
ve o tefekkür ile zihnini işġāl eyler. O ┤ālde mürşid daḫı lā-maksûdeyi sāliki╠ ḳalbinde yerleşdirmek ḫuṣūṣuna 

teveccüh  

(5) 

ve ṣarf-ı ma╞deret eyler. 

Bu devre-i ┘āniye daḫı sāliki╠ derece-i muvaffa╞iyet ve isti┐dādına göre bir va╞itler devām idince maḳaṣıd-ı 
dünyev╤ye ve me╘ālib-i fān╤ye-i kevn╤yeden isti╜nā ḥāṣıl olacaġı gibi kâinâtın kāffesi bir Şems-i Vācibü’l-vücūdı╠ 
═errātı oldu╜ı ve ḥaḳiḳatde kendisinden başḳa bir mevcūd bulunmadı╜ı hatırâtı uf╞-ı enfüsden ╘ul╢┐a temāyül ider. O 

┤ālde mürşid “lā-mevcūde illallāh” ma┐nāsını sāliki╠ ḳalbiñe ilḳā maḳṣadıyla teveccüh eyler. Sālik daḫı o fikr ile ẕikre devām eyler. 

Buraya ḳadar virilen īżāḥāta bir mürşidi╠ ḥużūrunda ve ta┤t-ı terb╤yesinde bulundıġı bir sāliki╠ ḥaḳḳında olduġı 
bed╤h╤dir. Lakin mürşidi╠ ḫiẕmetinde bulunmayan ve mu┴āberāt ile de evām╤rini ısḳa ve telākk╤ye imkān olamayan 

sālikāna gelince bunlar le╘ā┌if-i ḫamse ve belki ┐aşereyi i┤yā ve i┐mār itmiş ve sulṭānü’l-e═kârı görmüş geçirmiş 
ba┐dehu tert╤b-i ma┐rūf üzere ẕikr-i tevḥide başlamış ya┐n╤ velāyet-i ╒u╜ra ile müşerref olmuş ise ümid iderim ki ḳalbe 

ilhām olınan aḥvāl sāyesinde terfî┐-i maḳāmāta ve taḥv╤l-i eẕkārı╠da her ne ḳadar düçār-ı te┌e┴┴ür olsa bile lākin 
var╘a-i ḫaṭāya vā╞i┐ olamaz. Şuna da ┐ilāve idelim ki Allāh kelimesi Esmā-yı ├üsñā’nı╠ kaffesini cāmi┐ bir ism-i ẕāt 
oldıġından bunda olan ḫavāṣ ve ┐aẓamet ve cāmi┐iyet başḳa bir şeyde bulunamayaca╜ından enbiyā-yı ┐iẓām ḥażerātı 
(ef╖ālü’l -ẕikri lā-ilāhe illallāh23) buyurmuşlardır. 

El-┐ilmu ┐indallāh vesselamü ┐aleyküm ve raḥmetullāh  

F╤ 15 Temmuz 1320 Erb╤l 

Ed-dā┐╤ Es┐ad 

(6) 

Kelime-i tevḥ╤d (lā-ilāhe illallāh) (Muḥammeden resūlallāh) kelime-i taṣd╤ḳ işbu her iki cümle-i mübareke noḳṭasız 
on ikişer ḥarfdir. Cenneti╠ ḳapuları üstüñde muḥarrerdir. 

Cenāb-ı Allāh ┐az╤mü’ş-şān ├ab╤b-i Ekrem’i ve Ekber’i Muḥammed Muṣṭafā ṣallallāhu ┐aleyhi ve  vessellem bi-

┐aded-i ḫazā┌in-i ra┤metehü efendimiz ḥażretlerini bi┌l-cümle ┐ibādına ve ḥattā maḫlūḳātına Resūl (vemâ ẹrselnāke 
illā ra┤meten lil-┐alem╤n24) nās ve fermān-ı cel╤l╤ne bütün kā┌ināta sebeb-i raḥmet olaraḳ gönderdi (Rabbenā sem╤┐nā 

ve e╘e┐nā) ve (levlāke levlāk lemā ┴ale╞tü’l-eflâk25) ve (Ve-inneke le┐alā ┴ulu╞in ┐aẓîm26) buyurdı ve maḥbūbunı╠ 
ism-i şer╤fini ism-i cel╤li ile mā┐an oḳuñmasını irāde buyurdı. 

“Eşhedü enne muḥammeden resūllullāh” taṣd╤ḳen demesini bilmeyen “eşhedü en lā-ilāhe illallāh” demesini daḫı 
bilemez. Musaddak olmayan muvaḥḥid olamaz dimekden maḳṣadım ├ażret-i Aḥmed-i Muḫtār’ı lāyıḳ oldıġı 
derecede bilmeyen lāyıḳ oldıġı nisbetde Rabbü’l-┐alem╤n’i de bilemez. 

Çünki bizi Cenāb-ı ├aḳḳ’a ╤ṣāl iden Haḳḳ’a giden yolları ┐amelleri gösteren ve ancaḳ bu işe me┌mūr olan 
Peygamberimiz Aḥmed Muḥammed Muṣṭafā Efendimiz ḥażretleridir. Süleymāniye sancaġı El-Becce ḳażāsı 
dā┴ilinde ╣rān ┤udūdı üzerinde Beyāre köyü’nde ba┐de’l-┐a╒r ┐Ömer ╕iyāedd╤ñ ḥażretleriyle oṭurırken müşārü’l-ileyh ḥażretleri de dāmādı ve müderris-i ḫān╞âhı Monlâ ┐Abdulḳādir Efendi ḥażretleri ile ḳonuşurken yanmış mūm 
żıyāsını╠ ḳalbim üzerine müteveccih oldıġını gözümle müşāhede iderken der-ān nā┌ib-i Resūlallāh olan Şeyh ┐Ömer ḥażretleri baña yüzini çevirip yalñız 

(7) 

 
23 Hadîs-i Şerîf, “Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır.” (Tirmizi, Daavât: 60.) 
24 Enbiya Suresi 107. Ayet 
25 Hadîs-i Şerîf, (Acluni, II: 164; Hakim el Müstedrek, II: 615) 
26 Ayet-i Kerime, “Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin.” (Kalem Suresi 4. Ayet) 
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olmaz del╤li de berāber bulundur didi ve başını tekrār çevirüb ┐Abdulḳādir Efendi’yle konuşmaya devām itdi. Bu ╖iyā 
mūm değildi, nūr-ı tecell╤ idi. ╗aġlara tecell╤ olur da eşref-i maḫlûḳāt olan ╞alb-i beşere nūr-ı İlāh╤ teveccüh itmez 
mi. Mevāridāta taḥammül idemezsen delili berāber bulundur. 

├u╖╢rda ādābda ku╒╢r iderse╠ del╤li berāber bulundur. Öyle eşref ve es┐ad bir zamānda ve ma╞āmda ├aḳ delālete 
ri┐āyeten ve ḥürmeten ve üdebā del╤li del╤l şefa┐ātı aḳrebiyeti ḥasebiyle de tezyîd-i füy╢ẕāta bādīdir. Sālik daha kārlı 
olur dimekdir. Seyidü’l-kevneyn Şef╤┐ü’l-mü═nib╤n andan başḳa yo╞dur. Şefā┐āt-ı kebiri ancaḳ ├ażret-i Aḥmed-i 

Mu┴tar’a maḫṣūṣdur. Anı kemāl-i maḥabbetle, ṣadāḳatla, ḥaḳīḳatle taṣd╤ḳ itmeyen delāletden, şefā┐atden, ┐ināyetden 

maḥrūm ve ḥattā raḥmetden büsbütün meḥcūrdur. Çünki raḥmet olaraḳ, gönderilmişdir. Kendisine maḥabbet ve 

evām╤rine i╘a┐at itmeyen şefā┐atden ve  ├aḳḳ’ın el╘āf ve raḥmetinden maḥrūm ḳalmış dimekdir. 

“El-┐ulemâ-i vera┘etü’l-enb╤yā27┌” ve “┐ulemâi ümmet╤ ke-enb╤yā┌-i ben╤ isrā┌╤l28” oldıġından ┐ulemāmıza (ẓāhir ve 
bāṭın) maḥabbet, ḥürmet, şer╤┐at, ḥaḳ╤ḳat dā┌iresindeki em╤rlerine i╘ā┐at olunmaz ise Peygamberimize de ḥattā 
Allāh’ımıza da i╘ā┐at itmemiş, ṭar╤k-i selāmet ve sa┐ādet-i dāreyni ġā┌ib itmiş oluruz. 

(Allāhümme rabbel hilli velharâm, ve meşāri’l-ḥarām, ve rabbel beyt-el ┤arām ve rabbel rükni velmakām ┌ebla╜ül 
seyyidinā ve mevlānā mu┤ammed mines-selām) Allāhümme er┤am Şey┴ Necmedd╤n ve sertāc-ım Şey┴ ┐Ömer 
╕iyā┌edd╤n ve Şey┴ Muḥammed Bahāe┌dd╤n ve Şey┴ ┐O┘mān Sirācedd╤n ve Mevlānā Muḥammed ┬ālid ve İmām-ı 
Rabbān╤ ve sulṭānü’l-evl╤yā ┐Abdülḳādir el-Geylān╤ ve Şāh-ı Naḳşibend  

(8) 

Muḥammed Bahāe┌dd╤n. 

Allāhümme er┤am bi’l-cümleti’l-aṣḥāb-i güz╤n ve ehl-i beyt vel-āli ve ümmeti ḥażret-i resūl rabbi’l-┐ālem╤n 
rı╖vānü’l-lāhi te┐ālā ┐aleyhim ecma┐╤n. 

Her bir a┐māl ve ḥarekāt ḳaṣd u niyeti╠ net╤cesidir. (İnnemā a┐mālü biñniyeh29) niyet az veya çoḳ olur. Ya ḥüsn niyet 
ya sū┌-i niyet olur. 

İnsān niyetini ╞an╜ı cihetle ṣarf ve isti┐māl ider ise ┐amelini╠, niyetini╠ derecesine göre ya mükāfāt veya mücāzāt 
görür. Çünki mūcib-i mū┌a┴e═e niyeti╠ ve ḥareketi╠ ṣarf ve icrāsı için insānıñ kısmen mu┴tār oldıġı irade-i cüz┌iye 

nāmı altında olan ḳuvvete virilen ṣalāḥat ve me┌═uniyetdir. 

├üsn ve sū┌-i cihetleri ülfeti╠ derecesiyle mütenāsibdir. Ülfet, maḥabbet didikleri sā┌iḳi╠ es╤r-idir. 

Maḥabbet ya ḥaḳ╤ḳ╤ ya mecāz╤ olur. (Ger der-yemenî çu bā-menî p╤şi men╤30) Yemen’de de bulunsan mademki 
benimlesin benim ögümdesin dimekdir. Mecāz╤ dimek aṣıl ma┐nāsı üzerine isti┐māl olınmamış olan ḥāl ve 
keyfiyetdir. Bunuñ ┐aksi ḥaḳ╤ḳatdır. 

(Der rāh-ı ┐aşḳ merḥale-i ḳar╤b u ba┐d n╤st) ┐Aşḳıñ yoluñda menzili╠ yaḳın ve uzaḳlı╜ı yokdur olmaz bilmez. 

İ╘ā┐at, ┐ibādet, ḫidmet elbetde bir maḳṣad bir ücret içündür. İnsān işi maḳtū┐ ücretle görir ise ancaḳ maḳtū┐unu alır 
faḳaṭ bilâ-maḳtū┐ görir ise muḳābili iḥsāndır. İḥsān olursa maḳtū┐dan ziyāde maẓhar-ı mükāfāt olur. 

(9) 

Cenāb-ı ├aḳ elbette ve her ┤ālde ┐ibādete elyāḳdır faḳaṭ muḥtāc değildir. ├aḳ╞’a ‘ibādet rıżāsını taḥṣ╤l için olmalıdır. 
Cehennemden ḳurtulmak cennete girmek içün olmamalıdır. İ╘ā┐at, ┐ibādet b╤lā-ma╞sad, b╤lā-╜araz ve maḥabbeten 

olursa ġanî, se┴╤, erḥam olan ├aḳ ╗eālā ├ażretleri iḥsānını ebeden istiḥḳāḳından ezyed olaraḳ ba┴ş ider. 

Maḥabbet, ihlās, r╢┤-ı i╘ā┐at ve ┐ibādet ve ḫidmetdir. Maḥabbet-i mecāz╤de bile insān sevdiğini╠ emrine, mâlını, 
cānını fedā ider. Bu fedakārlı╞ sevdiğine maḥabbetini╠ ṣadāḳatine delālet ider ā┘ārdır. Maḥbūb sevildiğine yaḳ╤n ḥāṣıl iderse o da iltifātını tezyîd ider ╒am╤m╤yet gösterir. Āşıḳ o luṭfı gördükçe maḥabbetini artırır ╗arafeyn yek-

di╜erine ┐arż-ı maḥabbet ider. ╗arafeynden ḳanġısı ═╤-ḳudret ise diğerini lüṭfiyle müstaġraḳ ḳılar. Net╤ce ┐abd hem 
ma┐būduñı sevmeli hem de ma┐būdı ╘arafından sevilmelidir. Sevilmek sevmekden yeğdir faḳaṭ sevmeyince 

sevilemez. Anı da bilmelidir. 

 
27 Hadîs-i Şerîf, “Âlimler, peygamberlerin varisleridir” (Buhari, İlim: 10; Ebû Dâvud, İlim: 1; İbn-i Mâce, Mukaddime: 17; Dârimî, Mukaddime: 32; Müsned: 
5:196) 
28 Hadîs-i Şerîf, “Ümmetimin alimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir.” (Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ: 2:64) 
29 Hadîs-i Şerîf, “Ameller ancak niyetlere göredir.” (Buharî, Bed'ü'l-Vahy:1, İman: 41, Nikâh: 5, Talâk: 11, Menâkıbu'l-Ensâr: 45, I'tk: 6, Eymân: 23, Hıyel: 1; 
Müslim, İmâra: 155; Ebû Dâvud, Talâk: 11; Tirmizî, Fedâilü'l-Cihâd: 16; Neseî, Tahâret: 59, Talâk: 24, Eymân: 19; İbn-i Mâce, Zühd: 26; Müsned, 1:25, 43) 
30 Ebû Saîd Ebulhayr’a ait beytin tamamı: Ger der-Yemenî çü bâ-menî pîş-i menî/Ger pîş-i menî çü bî-menî der-Yemenî (Yanımda iken gönlü benimle değilse, 
say ki Yemen’dedir. Yemen’de iken gönlü benimle ise, say ki yanımdadır.) 
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(Fe sebbiḥ bi ḥamd╤ rabbike ve kün minessac╤d╤n. Vā┐bud rabbeke ḥattā ye┌tiyekel yaḳ╤n.31 Fe sevfe ye┌tillāhu bi ḳavm╤ñ yuḥibbühüm ve yuḫibbunehu.32 Yusebbiḥu lillāhi māfıs-semâvâti ve mā f╤l ar╖i lehül mülkü ve lehul ḥamdu 

ve hüve ┐ālā külli şey┌in ḳād╤r33) āyāt-ı ker╤me ve (lā ʻibādete ke’t-tefekkür34) ḥad╤┘-i şer╤fi ma┐nā-yı mün╤flerini 
bilmek ve böylece Cenāb-ı ├aḳḳ’a ┐ibādet, i╘ā┐at, maḥabbet itmekdir. 

(Lā ilāhe illallāh) ┬udā’dan ġayrı Allāh yoktur. ┬alıḳ’tan, Rezzāḳ’tan, ║āni┐’den, Mün┐im’den, Muḥsin’den, ├āfıẓ’dan 

ila āḫire ġayrısı yokdur. ├attā maḥabbet edilecek  

(10) 

 ‘ibādet olınacak Allāh’tan başḳa Allāh yoktur. Her sey fān╤dir bāḳ╤ olan Allāh’dır. Allāh’a maḥabbet fenā bulmaz. 
İnsān kendisini╠ be╞āsı için Cenāb-ı ├aḳḳa maḥabbetle i╘ā┐at, ‘ibādet itmelidir. 

(Ve leḳad ḫalāḳnel insāne ve na┐lem╢ mā tuvesvisu bihi nefsuhu, ve nahnü aḳrebu ileyhi miñ ḥabl-il ver╤d.35 Ve 

nahnü aḳra┐bu ileyhi min-küm ve lākin lā ṭūbsirun36) āyāt-ı ker╤meden birincisinin ma┐nā-yı şer╤fi: insānı biz ḥalḳ 

itdik anlarıñ ḳalbiñe ḫuṭūr iden vesveseyi bilürüz, z╤rā bizim ┐ilmimiz insāna ḳar╤b olan şāh damarından aḳrebdir ki 

insānıñ eczāsı ḥicāb olmaḳ vardır bizim ┐ilmimize hiçbir sey ḥicāb olmaz (Bu ḳurbiyet ḫuṣūṣunda mütevell╤h ve 
mutasavvıf elṭāf-ı la╘╤f a┤vāl-i naẓ╤f ma┐āli derc itmişlerdir). 

İkincisinin ma┐nā-yı mün╤fi- halbuki ol muḥtażıra (ḥālet-i nezîhte bulunan şaḫıṣ) ┐ilim ve ḳudret cihetiyle biz sizden 

ya╞nız lakin siz ḳurbiyetimizi idrāk itmezsiniz. 

Mi┘āl bir tut yapraġı gözümüzü╠ öñüne getirelim. Gözümüzle ya ḫurde-b╤n ile bakalım. ├attā ot diye farż ittiğim 

yerleri bile yine büyük küçük hep ╘amarlardan ┐ibāret oldu╜ını göreceğiz. Z╤rā her neşvünemā bulmaḳ için ol şey┌in 
eczāsını╠ içinden havā, ╒u, ḥarāret mürūr itmesi lazımdır. Anıñ içün damarlar büyük küçük borulardır. 

Mademki insānıñ kāffe-i eczāsı neşvünemā ḫaṣṣesine mâliktir. Kāffe-i eczāsı ╘amardır. İşte o ╘amardan daha yaḳın 
┐acabā ne vardır (Allāh) vardır. 

(11) 

Şu ḳadar ki işte bizim ḥicābımız, aḥvālimiz Allāh’ı╠ bize bizden daha yaḳın oldıġı idrāki╠e māni┐dir. O idrāka nā┌il 
olmaḳ için nūr-ı ┐aḳlın nūr-ı fikrin nūr-ı baṣ╤retin ziyāde feyiżli olması ve insānıñ ṣāḥib-i ┐irfān-ı idrāk olması ve 
‘ilm-i ledün╤ bilmesi īcāb ider. 

Bir yabancını╠, büyüğü╠, pādişāhı╠ ḥużūrında bulunan kimse her türlü ādab-ı ẓāh╤risini ṭaḳınır. ┐Aḳlını fikrini 
kendisini ṭoplar ḥayā ider. ├ālbuki kâ┌inâtın ve iḳl╤m-i vücūdın ├āk╤m, ║āni┐, ┬ālıḳ-ı muṭlaḳı bize bizden yaḳın 
oldu╜ını bi-ḥaḳḳın bilmiş olsaḳ ādab-ı ẓāh╤ri ve bāṭınımızı muḥāfaẓa itmez miyiz? Elbette ideriz. ├ālbuki Cenāb-ı 
├aḳ bilâ-inki╘â┐ velā-infi╒āl bize bizden daha ya╞ındır. Öyle olduġından insān ma┐a’llāh fenāfi’llāh ḥużūr-ı ma┐a’llāh 
oldu╜ını bilmelidir ve olmalıdır. Ciddi olaraḳ bir maḳāma varmış ve evliyā37  olmış olanlardan ba┐żıları lā-ilāhe illā 
ene dimiş ve faḳaṭ te┌d╤ben lā-ilāhe illallāh söylemişdir.  
(Fe veceda ┐abden miñ ┐ibādına āteynāhu rahmeten miñ ┐indina ve ┐allemnahu miñ ledünna ┐ilmen38) Ma┐nā-yı mün╤fi: 
anlar anda bizim ┐ibād-ı ┴ā╒ımızdan birinde buldılar ki aña ┐indimizden ┐ināyetimizle va┤iy ve nübüvvet veya ṭūl-i 
┐ömür virmişdik denildiği ┬ıżır cāmesini başına çekmişdi. Mūsā ┐aleyhiselām gelüb selām virdi. ┬ıżır ┐aleyhiselām 
Beni İsrā┌╤l peyġāmberi Mūsā didi. Mūsā ┐aleyhiselām benim kim idüğümü saña kim bildirdi dedi. Cevābında saña 
benim mekānımı bildiren bildirdi didi. ┐İlm-i ledün╤ ┐ilmi ẓāhirin ġayrıdır. Faḳaṭ ┐ilm-i ẓāh╤ri taḥṣ╤l itmekle ve bāzen 
de ‘ināyet ve luṭf-ı ├a╞’la be-vası╘a-i tariḳat-┐aleyh ┐ilm-i ledün╤ iḥsān olunur. 

(12) 

Ve Şey┴ ┐Ömer ╕iyāedd╤n ḥażretleri de üç ay evvel ┐Ömer ║āfiyüddin isminde bir oġlum dünyāya gelecegini de baña 
tebş╤r itmişdir. Ehl-i ╘ariḳat ehl-i ═ikirdir. ┼ikir fikrdir. Abdest, namāz vesa┌ire ┐ibādet ve iṭā┐ati╠ ādāb-ı müstaḥsenesi 

vardır. Anları bildiren uṣūle şer╤┐at ve ẕikri ta┐l╤m itmek ve taḥṣ╤l eylemek ḫuṣūṣundaki uṣūle de tariḳat dinür. 

 
31 Ayet-i Kerime, “Ama sen rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol! Kesin olan şey gelinceye kadar rabbine kulluk et. (Hicr Suresi 98. 99. Ayet) 
32 Ayet-i Kerime’nin bir kısmı, “Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler.” (Maide Suresi 54. Ayet) 
33 Ayet-i Kerime, “Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da Allah’ı tesbih ediyor. Egemenlik O’nundur ve hamd O’na mahsustur. O’nun her şeye gücü 
yeter.” (Tegabün Suresi 1. Ayet) 
34 Hadîs-i Şerîf, “Tefekkür gibi ibâdet yoktur.” (Ali el-Müttakî, XVI: 121) 
35 Ayet-i Kerime, “İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptıklarını) alıp kaydederken biz ona şah 
damarından daha yakınız.” (Kaf Suresi 16. Ayet) 
36 Ayet-i Kerime, “Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz.” (Vakıa Suresi 85. Ayet) 
37 Metinde “öyle” yazılmaktadır. Anlam gereği bu şekilde okunmalıdır. 
38 Ayet-i Kerime, “Derken, kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik.” (Kehf Suresi 65. Ayet) 
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╗ar╤k-i ┐alîye-i Aḥmed╤ye çokdur. Anlardan biri de ṭar╤ḳ-i Naḳşibend╤’dir. Bu ṭar╤ḳi mubāreki╠ aḳṣar yolı da rābıṭa-

i şer╤fesidir. Rābıṭa-i Naḳşibend╤ bir sübḥān╤ nūrdur hep anıñ ḥāmilleri ser-te-ser nūrdur. 

Rābıṭa bāġdır. Rabṭ-ı nefsini dünyādan men┐ idüb āḫirete rabṭ itmiş kimsedir. ┬a╘ birçoḳ ṣıfırların fāsılasız yan yana 
birleşmesinden ḥāṣıl olur. Zinc╤r de keẕā nukātıñ ya zinc╤r parçalarını╠ yek-diğeri arasında infiṣāl olursa kesilmiş 
olur. İttiṣāl bādī-i cereyan infiṣāli ḳaṭ┐-ı sereyāndır. 

┐Abd ile Cenāb-ı ├aḳ arasında vāsıṭa-ı ┐ilim ve ma┐rifet olan ├ażreti Peygamberimiz efendimiz ve andan ṣoñra vāri┘i 
bulınan ┐ulemā ve meşāyıḫ-ı kirām ┤azerātıdır. Anlardan birisine ḥürmetsizlik maḥabbetsizlik edilmiş olsa cereyān-

ı feyż derḥāl münḳaṭı┐ olur. (Rābıṭāsız rabṭ olunmaz nāfilen. Rabṭ-ı ḳalb ile met╤n ṭur her zamān) Üstāẕ, ┐ulemā, 
meşāyiḫ mürebb╤ dest-g╤r ve mu┐āvindir. Vāṣıl-ı āmāl olmaḳ üzere ta┐k╤b olunaca╞ ṭar╤ḳ-i dünyā ve āḫirette uzundur. 

Yola düşmek için del╤l-i ref╤ḳ lāzımdır. (Kimsesizdir kimsesiz nerde olsa kimsesiz evvel ref╤ḳ ṣoñra ṭar╤k dedikleri 
şüphesiz) 

(13) 

├użūr 

├użūr- ╝albi intiḳālāt ve ḫayālāt ve ┐alāyıḳdan külliyen fāriġ ve ┴āl╤ bulundurmaḳ, yalñız vird-i muḫāṭabı ne ise onu ẕikr ve fikr itmek ne ise onunla hem-ḥāl olmuş görmekdir. 

┬ayālāt-ı beşer deñiz ╘al╜aları gibi her añ bir şekil ve ṣūret ve cereyan ḥāṣıl ider ve bir añ içinde sür┐at-i seyyāle-i 

elektrikden ziyāde bütün kā┌inātı devir ve seyr ider. İşte böyle ele avuca sıġmayan 39 ╞uvve-i ḫayāl╤yeyi bir no╞╘aya ḥa╒r ve ḥabs iden ve tedr╤cen bunda ülfet eyleyen kimse derecāt ile ḥużūra mālik ve güzel bir sālik olur. Bu ḥāl ve ṣūreti╠ göstereceği te┌┘įrātı iki mi┘āl ile ta┐r╤f kāf╤dir. 

(1) Si╜arayı güneşiñ ḥarāretiyle yaḳmak içün pertevsiz didikleri bir nev┐i cām isti┐māl olunur. Bu cāmı╠ vaẓ╤fesi ḥarāret-i şems ṭoplamaḳ ve şeker külāhı gibi bir şekl-i maḫrūṭ╤ peydā iderek bu maḫrūṭı╠ iḥrāḳ noḳtasına sigarayı 
ŝābit olaraḳ ṭutuldı╜ında hemen tütünde bir duman ḥāṣıl olur ve yanar. Eğer si╜ara mi┤rā╞ noḳ╘asına getirilmez ise 

veya sigara te┘bit itdirilmez ise veya pertevsiz müte┤arrik bulunırsa sigara yanmaz. 

(2) Āyine ┘ābit olmadıḳça ḳarşısındaki eşyānıñ ḫayālini görinecek seçilecek derecede irâ┌e idemez. 

├użūr ta┐b╤r-i ek┘er-i isti┐mālde ├aḳ ile ḥāżır olmaḳ ├aḳḳ’ın ḥużūrunda bulunmaḳ mā┐nāsını ḳaṣddır. ┐Abdin ├aḳ 

ile ḥużūru ise ḫalḳdan gaybubetdir. 

(14) 

Bu vecihle ḥużūr-ı ├aḳ ┐abd-i sāliki╠ ḳalbine ẕikr-i ├aḳ ġālib ve müstevl╤ olaraḳ ┐abd, ḥużūr-ı Rabb-i Müte┐āl’de ḥāżır olma╞dan ┐ibāretdir. Sāliki╠ ḫalḳdan ġaybeti ḥasebiyle olacaġından ḫalḳdan bi’l-külliye ġaybet idenin ḥużūrı 
daḫı bu vecihle ḥużūr-ı tāmmeye maẓhar olur. 

├uzûrda ḥabs-i nefisle ḳalbe tevc╤h idilen nūr-ı naẓārın te┌┘iriyle ╞albiñ ve bütün bedeni╠ titrediği ┤is ve müşāhede 
olunur. ┼ikir kuvvetiyle bütün bedende ẕikr itdiği görülür. İşbu müşāhedāt ḳāl ile degil ḥāl iledir. 

Namāzlarda ḥużūr-ı ├aḳ’ta mıyız ┴al╞ta mıyız bu herkesin nefsine naẓār ve ḳıyāsla müstebān olur. 

├użūr-ı mūra╞ebe ḥaḳḳında ┬al╤fe-i Ekber ├ażret-i Peyġāmber ╒allāhu ┐aleyhi vesellem efendimiz buyurmuşdır ki 
(en ṭa┐budellâhe ke-enneke teraḥu fe in lem┌ tekun teraḥu fe innehū yerāk40) ma┐nā-yı şer╤fi Cenāb-ı Bār╤’yi görir gibi 
┐ibādet itmek olub eğer sen görmez iseñ ├aḳ Sübḥānehü ve Te┐ālā ├ażretleri seni görir gibi oldıġını bil. Lā teşb╤h bir 
mi┘āl: 

Dirler ki falān adam vez╤r ḥużūra çıkdı. Añlaşılır ki ḥużūr-ı pādişāh╤ye çıkmış. Pādişāhı╠ ḥużūrunda bulunan, bütün 
┐āḳıl ve fikr ve ḫayālini cem idecek ki irādet-i seniyye ne ise ḥüsn-i telaḳḳ╤ itsün. Pādişāha lāyıḳ ve münāsip olan 
cevābı virsün. Eğer ┐āḳıl ve fikri da╜ını╞ olursa aldıġı o emri unutur. Cevāb da viremez o vaẓ╤feyi de yapamaz. 

(15) 

D╤Ger Mi┘Āl 

Tecelliyāt, fuy╢╖at-ı İlâh╤, nā-mütenāh╤dir. Ansız hiçbir añ ve zamān yo╞dur. Eğer olsa Cenāb-ı ├aḳḳ’ın ḥāşā 
maḫl╢ḳātından ġāfil ve kendisinin de ┐āciz oldıġı añlaşılır. Ayete’l-kürs╤nin ma┐nā-yı şer╤fi: Allāh Te┐ālā ḥalḳa 

Ma┐būd-ı Bi’l-Ha╞’dır. Andan ġayrı ┐ibādete müsteḥaḳ yoḳdır. İllā O’dur ḥayāt-ı dā’im╤de bāḳ╤ maḫlūḳātın 

 
39 Metinde “safhayat” geçmektedir. Anlam gereği bu şekilde okunmalıdır. 
40 (Buhârî, Tefsîr, (Lokman) 2) 
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tedb╤rinde ḳā┌╤mdir. Anı uyḳunu╠ evveli ve āḫiri a┴╖ itmez ya┐n╤ ımızġanmak ve uyumaḳtan münezzehdir. Göklerde 
ve yerlerde olanların cümlesi Anıñ içündür Anıñ mülkidir. Ol kimse ki ḳıyāmetde anıñ ┐indinde bir kimseyi şefā┐atle 
kurtaramaz. Meğer yine Anıñ izniyle olur.Āsumān ve zem╤n ehlinin öñlerinde (emr-ī dünyāda) ve āḫiretde (ardında) 
olanı bilir ve Anıñ ┐ilminden bir şey┌i-ma┴lûkat iḥāṭa itmezler. Meğer ki bildirmesini ol irāde ide. Ol ┐Az╤mü’ş-şān’ı╠ 
kürs╤si ya┴╢d ┐ilmi semāvat ve ┐arżı iḥāṭa ider ve gökleri ve yerleri ḥıfẓ itmek Aña meşaḳḳat virmez. Ve ol ┐Az╤mü’ş-

şān vehm ┤adedinden a┐lā ve fehm u idrākdan a┐ẓamdır. Bu āyet-i ker╤me Āyāt-ı ╝ur┌ān╤ye’ni╠ eşrefidir. ├ad╤┘-i 

şer╤f’de gelmişdir ki bu āyet sāk-ı ┐arşı╠ yanı╠da lisānıyla ├aḳ Te┐ālā’yı taḳd╤s ider.  

İşte biz her vaḳit ├aḳḳ’ın ḥużūrundayız ve bizi görür faḳaṭ biz huzûrda değiliz ki (ve f╤ külli şeyin lehū āyetüñ tedüllü 
ala ennehü vāḥid41) herşey Cenāb-ı ├aḳ╞’ı╠ birliğine āyetdir oldu╜ını bilelim. 

Ey birāder bilmiş ol kim (ḳurb-ı ├aḳ z╤r u bālāya sefer ḳılmaḳ degil) (ḳurb-ı ├aḳ varlıḳtan itmekdir güẕer māl ve 
manṣıbdan güẕer ḳılmaḳ değil) 

(16) 

┬alḳtan gayb╢betden maḳṣad insanlar içinde bulunmaḳ dā┌imā tenhāda yaşamaḳ değildir. İnsanlar içinde bulunmalı 
tedv╤r-i umūr itmeli faḳaṭ kalbden ḫāṭırdan Allāh’ı çıḳarmamalı. ├a╞’tan ẕerre ḳadar ayrılmamalı. Buna ke┘rette 

vaḥdet, vaḥdette ke┘ret dirler. Me┘elā insān çalġı ┐āleminde bulunur cismen faḳaṭ Cenāb-ı ├aḳḳ’ın ḥużūrundadır. 
İnsān yalñız tenhā olaraḳ bulunur faḳaṭ zihninden, ḫayālinden her şey geçirir 

Murāḳabe 

Murāḳabe yol gözetmekdir yaḫud ┐abdin cem┐╤ aḥvālini Cenāb-ı ├aḳ╞’ın ma┐l╢mı idüğüñi ┐ale’d-devām mülāḥaza 

iderek ḥudūd ve o evāmir-i İlāh╤ye’yi ḥüsn-i muḥāfaẓa itmekdir. Naẓm-ı cel╤lde (ve kānellâhu ┐alā külli şey┌in 
rākiben42) buyrulmışdır. Bālāda tafṣ╤lāt mūrakebenin uṣūlüñü tavż╤ḥe kāf╤dir. 

Namāz 

Namāz farżdır. Beşer ef╖āl-i maḫl╢ḳātdır. Nev┐-i ma┴l╢ḳātdan her biriniñ kendisine maḫṣ╢ṣ tesābi┤i vardır. İnsānıñ 
da o tesb╤ḥātla berâber namāzı vardır. Ma┴lûḳātdan bir ḳısmı aġaçlar gibi ḳā┌imen bir ḳısmı dört ve iki ayaḳlı ḥayvānlar gibi zem╤ne ufkan bir ḳısmı yire sürünerek bulunurlar. Bir ḳısmı da ╘aġlar ve ṭaşlar gibi ŝābit ve ╞a┐id bir 

┤ālde bulunurlar. Namāzda ḳıyām, sücūd, rükū┐, ku┐ud ḥarekātı vardır ki d╤ğer maḫlūḳātı╠ uṣūl ve şekl-i tesābi┤ini 

cāmi┐dir. 

Namāza “Allâhu ekber” diyerek dāḫil oluruz. “Allāhu ekber” diyince huzûrda bulunacağız ve Allāh’ın ne derece 
büyük ve ┐ibādete elyaḳ olduġını ta┴att╢r iderek ḥużūr-ı ├aḳḳ’a ancaḳ kendisine ┐ibādet için dāḫil olduġımızı 
bileceğiz. 
(17) 

Bā┐de’l-besmele (el-ḥamdülillahi rabbil ┐ālem╤n) didik. ├użūr-ı İlâh╤’de kendisine ḫiṭāba her bir ┐ālemi╠ Rabbisi(ve 
benim Rabbim sensin) oldu╜ını bildim ve saña ḥamd-i ┐aẓ╤m eylerim. Rab terbiye idici ┬ālıḳ-ı ║āni┐ ├āfıẓ-ı Mālik 
taḥḳ╤ḳen Sen ┐Aẓ╤mü’ş-şān oldu╜ını bilirim deyu ta┴attur itmelidir. işte sen Allāh’ın ḥużuruña çıḳmak naṣ╤binden, 
şerefinden dolayı saña ḥamd iderim. Cenāb-ı ├aḳ ḥużūr-ı Bār╤’sinden bile ┐abdini╠ Naẓm-ı cel╤lde (elā lillāhid-

dinü’l-ḫāliṣ43) şirk ve riyādan muḫliṣ ve mūmahhası olan din ile Cenāb-ı Mabūd’a ┐ibādet idilmesi emridir. 

╝uluñ ża┐fıyetine mer┤amet idiyor da tebd╤l-i ḥareket ve oturmaḳ için müsā┐adeten emrediyor ne derece şefḳat ve 

merhametdir. ║oñra (erraḥmānü’r- raḥ╤m) o╞uyoruz. Yārabbi! Sen ziyāde raḥ╤m ve raḥmet idicisin. (iyyake na┐büdü) 
Saña ┐ibādet ideriz. İşte burada ḫitāp ve ḥużūr ṣaḥ╤ḥ olmalıdır. (ve iyyake nesta┐in) Ve ancaḳ senden yardım medet 
isteriz. (ihdinā’s-sıratâl müstaḳ╤m) Bize dünyā ve āḫirette ╘oġrı yolı göster, iḥsān it ve ṣırāṭ-ı müstaḳ╤mden sühūletle 
geçmek için yardım it. ┼aten Cenāb-ı ├aḳ İslāmlara ╝ur’ān-ı ┐az╤mü’ş-şān’la ╘oġrı yolı göstermişdir. Anda ẕerre ḳadar şüphemiz yoḳdur. Yalñız Yārabbi! Ben ╘oġrı yoldan çıḳıyorum. Beni kendi raḥmetiñle ╘oġrı yola şevḳ it, 

tevf╤ḳāt-ı İlāh╤yeni baña iḥsān it diye du┐ā iderim.  (║ırāṭa’l-leẕīne en┐amte ┐aleyhim) Ol kimselerin yolı ki anları fażl 
u iḥsānıñla nübüvvet, risālet, velāyet, sıdd╤╞ıyet, şehādet, ṣalāḥ╤yet ve ẓāhiren ḳabūl-ı şer╤┐at ve bāṭınen ıṭṭıla‘-ı esrār-
ı ḥaḳ╤ḳat ni┐metlerine nā┌il╤yetle mu┐azzez ve mükerrem ḳıldıñ.Anlar gibi baña ṣırāṭ-ı müstaḳ╤m 

(18) 

 
41  İbnü'l-Mu'tez’in şiirinden bir beyit 
42 Ayet-i Kerime, “Allah her şeyi görüp gözetmektedir.” (Ahzab Suresi, 52. Ayet) 
43 Ayet-i Kerime, “Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır.” (Zümer Suresi, 3. Ayet) 
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üzere hidāyet naṣ╤b eyle. (ġayrıl maġḍūb╤ ┐aleyhim) Anlarıñ üzerlerine ġaẓab itdiğin gibi değil. Ben o gibi ā┤vâlden 
ancaḳ ┼āt-ı ulūhiyet’ine ṣıġınırım. Beni ḥıfẓ ve mes┐ūd eyle. 

Cenāb-ı ├aḳ Sūre-i İḫlāṣ-ı şer╤f’inde kendisini medḥ buyurmuşdur. Namāzlarda behemehāl rek┐atları╠ birisinde 
İ┴lā╒-ı şer╤f oḳumalıdır i┐tiḳādındayım. Allāh’ı seven ve Allāh’a maḥabbeti olan hemān dā┌imā İḫlāṣ-ı şer╤f ve Āyet-
i Kürs╤’yi ve Fātiḥā-ı şer╤fe’yi oḳumalıdır fikrindeyim. 

├uzûrda ┐āşıḳla ma┐şu╞un mülāḳātında ḥāṣıl olan ẕevḳ gibi leẕẕet almalı ve a╜lamalıdır. “Pādişāh ḳonmaz sarāya ḫāne ma┐mūr olmadan” didikleri gibi ta┴ayyülâtı kalbden Beytullah’dan çıḳarmalı. Maḥabbetullāh ile tenevvür-i ḳalb 

itmeli. Cenāb-ı ├aḳ ┐abdini ḥużuruña da┐vet ittiği gibi ┐abd-i ┐āciz de “Yārab! Sen de bendeniñ beytine gel” demeli 
ve ╞albi tecell╤-i İlāh╤’ye açıḳ bulundurmalı. ╝albiñ üzerinde (Allāh) İsm-i A┐ẓam’ını╠ yazıldıġını görmeli ve ḥattā 
╝ur’ān-ı Ker╤m o╞undı╜ını işitince ╝ur’ān-ı Ker╤m’i insān kendi ķalbi üzerinde yazılmış oldı╜ını görmeli ve 
oḳumalıdır. Ya┐n╤ ṣaḥ╤fe-i kitābdan oḳur gibi ṣaḥ╤fe-i ╞albden oḳumalıdır. Ve ╝ur’ān-ı Ker╤m’i kim oḳursa o╞usun 
ya Cenāb-ı ├aḳ biẕẕāt ve fermān buyurmakta oldı╜ını veya Cenāb-ı ├ażret-i Peyġāmber ṣallalahu ┐aleyhi vesellem 
efendimiz oḳumaḳta oldı╜ını bilmeli ve öylece diñlemelidir. Güzel ṣadā ve edā ile ḳırāat olunan Āyāt-ı Ker╤me’yi 
bütün kā┌ināt ṣamt-ı sükūta varmış maḫlûḳāt bu hāle āşıḳ olmış ḳubbe-i semā ṣadā ile dolmuş istimā┐ itmekde 
olduḳlarını müşāhede ḳābildir. Allāh’ın 

(19) 

fermānı o╞undı╜ında aña ta┐ẓ╤m itmemek di╠lememek ne derece ġaflet ve bedbaḫtlı╞dır. Fātiḥā-i şer╤fe ḥaḳḳında 
Erb╤l’li bālāda meẕkūru’l-ism reşādetlu Şey┴ Es┐ad Efendi ḥażretlerini╠ f╤ 15 Eylül 324 sene tār╤ḫinde ┐ācizlerine 
yazub iḥsān itdiği mektūbını tebr╤ken z╤rde ┐aynen taḥr╤r eyledim. 

Muḳaddime 

Bi’smi’llāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥ╤M 

╝āle ║allāhu ┐aleyhi vesellem (in aḥadküm ╤zā ṣalli yünac╤ rabbehü 44 ) diye namāz ḳılan kimse Cenāb- ├aḳ ḥażretlerini╠ münācāt ve müḳālemetiyle kesb-i şer╤f itmekde bulundı╜ı ├ad╤┘-i şer╤f ile mü┘betdir. 

Şu ḳadar var ki ġaflet ile edā olunan ya┐n╤ ḥużūr ve ḫuşū┐dan ┴āl╤ ┐aẓāmet ve heybet-i kibriyā tefekküründen ār╤ 
bulunan ┐ād╤ bir namāzın fesādına Bişr-i ┬af╤ ḥażretleri ḥākim olmuşlardır. Bişr-i ┬af╤ Baġdad’a Ā┐ẓam╤ye 
Nāḥiyesinde medfūndur. 

Nitekim (lā ṣalāte limen lāye┴şe┐45) ├ad╤┘-i şer╤f’i buyurulmuşdur. Binā┌en┐aleyh edā-yı ╒alātını daha ╘oġrıṣı ḥużūr-ı 
Bār╤ sa┐ādetiyle teşr╤f ve tefeyyüẓātını murād eyleyen ẕāt namāzdaki ḥāl ve ḥarekātını taṭb╤ḳ için bir mi┘āl-i cismān╤ 
tefekkür ve taṣv╤r iderse fenā olmaz i┐tiḳādındayım. Me┘elā de┌b-i ḳad╤m ┐ādāt-ı müsted╤meden oldıġı üzere li-ecli’l-
isti┐╘āf birisini ziyārete giden kimse du┐ā maḳāmında bulınan selāmdan ṣoñra güzel bir ḥamd u ┘enā itmek ve minel-
kadim-i şer╤f menṣūbiyet ve maḥsūbiyetleriyle müfteḫir bulundı╜ını i┐tirāf eylemek eñ ṣoñra her göz ḫāṭırı olan 
müsted┐āyatını maḳām-ı istir┤āmda 

(20) 

bulunmaḳ gibi bir ḫāṭırayı taṣv╤r ve bir emr-i ma┐ḳūlı bir emr-i maḫṣūṣa teşb╤h iderse şüphesiz rāsime-i ╒alāṭı╠ ╤fāsına 
yardımı olacaġı bedih╤dir. 

┐İlāveten maḳāl olaraḳ şunu daḫı ifādeyle taṣv╤r-i merām iderim ki namāzlar aḳvāl ve ef┐āl i┐tibārıyla melā┌ike-i 

kirāmı╠ envā┐-ı ┐ibādātını cāmi┐ bulundı╜ından ṣalātımızı╠ efḍal-i ┐ibādāt oldu╜ı inkār olunmamalıdır. 

Melā┌ike-i kirāmın bir ḳısmı ḳıyāmda ve bir ḳısmı ╞u┐udda bulundıkları gibi bir ṭaḳımı rü╞ū┐ bir ṭaḳımı sücūd ile 
me┌mūrdur. 

Tekrâr-ı tekb╤r ve tezkâr-ı taḥm╤d ve tesb╤┤ ile meşġ╢l bulundıklarından millet-i muḥtereme-i İslām╤ye’ni╠ 
faż╤letlerinde feżā┌il-i meẕkūreni╠ kāffesinden ḥiṣṣemend-i mübâhât olacaḳları şāyān-ı şükrāndır. 

Maḳṣūd- Edā-yı ṣalāt ṣūretiyle ḥużūr-i Bār╤-i te┐ālā’ya dāḫil olacaḳ bir ḳul selāma bedel her şeyden muḳaddem 

┐aẓāmet-i kibriyāyı i┌lān iden “Allāhuekber” cümle-i cem╤lesini net╤ce-i dü┴╢l ve ves╤le-i ḳabūl idecekdir. 

Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥ╤m ile temin ve tebr╤k itdikden ṣoñra evṣāf-ı ┤am╤desini╠ kāffesi bir ╕āt-ı b╤-çūn’e 
maḫṣūṣdur ma┐nasında bulunan “elḥamdüli’llāh” kelime-i ╘ayyibesini ẕikr eyleyecekdir. └enāyā gelince arz ve 
taḳd╤m olunur ki (Rabbi’l- ┐alem╤ndir.) 

 
44 Hadîs-i Şerîf, “Namaz kılan kimse (yalnız) Rabbine yakarır.” (Ahmed b. Hanbel, 2/67) 
45 Hadîs-i Şerîf, “Kalbinde huşu duymayanın namazı red olunur.” (Müttakî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl, III: 61, h.no: 5888) 
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On sekiz biñ nev┐-i ┐ālemin ḥaḳ╤ḳ╤ bir mürebb╤sidir. ┐Ālem-i meẕkūrı╠ umumını ḥalḳ ve ╤cād ve terz╤╞ gibi ni┐am-ı 
dünyev╤ye ile maẓhar-ı ism-i Raḥmān buyurmuşlardır. 

Keẕālik dār-ı beḳāda olsun rūz-ı cezāya olsun ḥāl ve ┐aḳd idecek veyāḫud taṣrīfata iştirāk eyleyecek bir aḥad-i 

mutaṣavver olmadıġından (mālik’i yevmi’d-d╤n) 

(21) 

yalñız kendisidir. ├amd u ┘enā bu ṣūretle ╤fādan ṣoñra sābıḳ ve lāḥıḳ ┐ubūdiyetimizin ve her dürlü isti┐ṭāfatımızı╠ 
╕āt-ı a╞deslerine maḫṣûṣ ve münḥaṣır olacaġı ╤fāde iden (İyyāke na┐büdü ve iyyāke nesta┐╤n) ta┐b╤r-i ┐irābıyla iktisāb-

ı iḫtiṣāṣ ve iftiḫār olunacakdır. 

Tenb╤h- ┐Abdin isti┐ṭāfa istiḥḳāḳı vaẓ╤fe-i ┐ubūdiyeti╠ ╤fāsından ṣoñra olacaġına ṣar╤ḥ bir işāret bulunan şu Āyet-i 
cel╤le’den iġmā╖-ı ┐ayn olunmasın. Ba┐dehu ṣaḥiḥ bir te┌emmül-i ┐am╤ḳ bir tefekkür ile bu dār-ı fenānıñ şāyān-ı i┐timād 
ve ilṭifāt olamayaca╜ını iẕ┐ān iderek ╘oġrıdan ╘oġrıya cennāt-ı ┐āliyāta gidecek muḳaddes bir şāh-rāh-ı İslāmiyeti 
istir┤āmdan ┐ibāret olan (İhdina’s-sıra╘el müsta╞╤m) tażarru┐ātına müsāra┐at olunur. Ehl-i īmānıñ ┐avāmından ḫavāṣṣına ḫavāṣṣından ḫavāṣṣü’l-ḫavāṣṣına varınca ṭabaḳāt-ı ┐ālemi╠ mesālik ve merātibi ve her bir ferdiñ meṭālib 
ve me┌aribi mütefavit oldıġından vu╞ū┐ bulan istir┤āmları╠ um╢m╤ bir no╞╘aya münḥaṣır bulunmadı╜ı bir emr-i 
tābi┐idir. Me┘elā ┐avām-ı nās ṣırāṭ-ı müstaḳ╤mden ẓāhir şer╤┐atı ḫavāṣ olanlar şer╤┐at ve ḥaḳ╤ḳatı maḳām-ı verā┘ete ṣu┐ūd iden ḫavāṣṣü’l-┴ava╒ ise fażla olaraḳ maḳām-ı irşād ve da┐veti murād idüb Cenāb-ı Rabb-i ┐ibād ḥażretlerinden 
istir┤ām eylemektedir. 

Binā┌en┐aleyh ṣırāṭ-ı müstaḳ╤m āyet-i ker╤mesi enbiyā ve evliyā ve mü┌min-i b╤-rayb u riyā mi┘illü ni┐met-d╤delerin 
mesleği ma┐nāsına olan (║ırātelle═╤ne en āmte ┐aleyhim) keẕālik meslek-i Yehūd ve Naṣārā’nı╠ başḳası dimek olan 
(╜ayril ma╜dub╤ ┐aleyhim ve la’ẓ-ẓallin) āyet-i ker╤mesiyle tavṣ╤f idilerek mesālik ve merātib-i meẕkūreni╠ 

(22) 

┐um╢miyle taṭb╤ḳ buyurulmuşdur. 

┬ātime 

 Fātiḥā-i şer╤fe’ni╠ müştem╤l oldıġı esrār ve nikātı ┤a╞╞ıyla bilmek ┼āt-ı ├aḳ te┐ālā ḥażretlerini bilmek gibi müste┤yil 
bulundı╜ından yalñız Faḫr-i Rāż efendimizi╠ tefs╤r-i şer╤f╤nden meşhūd-ı faḳ╤rānem olan nüktelerden bir 
nebzeciğini╠ arẓ ve beyānıña cesāret eyledim. Şöyle ki: 

Fātiḥa-i şer╤fe ║ıfāṭullah-i te┐ālā’dan ulūhiyet, rub╢biyet, raḥmāniyet, raḥ╤miyet, mālikiyet gibi bes ṣıfatı şāmil ve ṣıfât-ı maḫlûḳātdan daḫı ┐ubūdiyet, isti┐ānet, ṭaleb-i hidāyet, ricâ-yı istiḳāmet, istir┤ām-ı ni┐met mi┘illü beş ṣıfatı 
cāmi┐dir. ┐Ubūdiyet ulūhiyete, isti┐ānet rub╢biyete, ṭaleb-i hidāyeti raḥmāniyete, ricâ-yı istiḳāmet raḥ╤miyete, 
istir┤ām-ı ni┐met mālikiyete teḳābül idince nükte-i ┤ikmet ve şāhid-i ┐illiyet ve ma┐lūliyet kemāliyle ┐arż-ı cemāl ider. 

Allāhümme erinel ┤a╞╞a ḥaḳḳan ve┌rzuḳnâ ittibā┐ahü ve erinel bāṭıla bāṭılan ve┌rzuḳnâ ictinābehü ām╤n ve ve āḫıru 
da┐vana enil ḥamdülillāhi rabbil ┐alem╤n mücrimetün muḥammed ╒allāhu ┐aleyhi vesellem ve bi ┐adedi ḫazā┌╤ni 
raḥmetehü. 

İḫlāṣ-ı şerif 

(╝ul hüvellâhu eḥad allāhü┌ṣ-ṣamed lem yelid ve lem yüled ve lem yekūn lehū kūfüven eḥad) 

(Ma┐nā-yı mün╤fi) 

Yā Muḥammed! Saña Allāh te┐ālā’dan su┌āl idenlere sen de ki: Ol Allāh te┐ālā birdir şer╤ki ve naẓ╤ri yoḳdur. Dergāhı 
erbāb-ı ḥācāta maḳṣūd ve cümleniñ seyyidi ki büyüklük anda nihāyet bulmuşdur. Ve dā┌im ve Bāḳ╤’dir. Anuñ içün 
veled yoḳdur. 

(23) 

ve olmadı ve olmaz ve verāŝete muḥtāc değildir ve anuñ için ve aña baba olmadı ve kimseden ╘o╜madı ve h╤ç kimse 
aña akrān ve mümāŝil olmadı. Bu sūre-i şerife böyle mu┴taṣar iken ma┐ārif-i ilāh╤yeni╠ cem┐ini müştemil oldıġı içün 
anı oḳumaḳ ┘ülü┘-i ╝ur┌ān’ı oḳumaḳ gibidir. 

Üç kere İḫlāṣ-ı şer╤f oḳumaḳ bir kere ḫatm-ı şer╤f oḳumaḳ gibidir 

İḫlāṣ ile iḫlāṣ olur peydā 

İḫlāṣ ile bulunur Cenāb-ı Mevlā 
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Ruḳū┐da “ṣubḥāne rabbiyel ┐aẓ╤m” secdede “ṣubḥāne rabbiyel ┐ālā” dirken yā Rabbi! Seniñ gibi ┐aẓ╤m olan Allāh’a 
tesb╤h ve sücūd iderim. Z╤rā tesb╤h ve sücūd ancaḳ Saña maḫṣūṣdur diye tefekkür itmelidir. İki ṭarafa 

“esselāmüaleyküm ve raḥmetullāh” dimekden maksad ╒aġ ve ṣolumuzda bulunan melā┌ike-i kirām ḥażerātına du┐ā 
itmekdir. Her na╒ıl olursa olsun ḥużūr-ı ├aḳ╞’a varan ḳul tehī-yi dest çıḳmaz. Yalñız kemāl-i ═illetle “el açıp diyelim 
├aḳ vir, naẓār-ı merḥametle ba╞ıvir.” 

Namāz mi┐rāc-ı mü┌mindir. Rabbisiyle görüşmek isteyen namāz ḳılmalıdır. 

├ad╤┘-i şer╤f “el ihlāsü sırrı min sırrı istid┐āvetü ╞albi men aḫibbete min ┐ibādi” iḫlāṣ esrār-ı İlāh╤yesinden bir sırr-ı ḫāṣ olub ┐ibādından sevdiği ḳullarınıñ ╞alb-i mün╤rlerine va┐ẓ ve ibdā┐ buyuruldı╜ını mübeşşir ve mevrūddur. Üç defa 
İḫlāṣ-ı şer╤f oḳumaḳ ╝ur┌ān-ı ker╤mi bir defa ḥātm itmek ┘evābındadır. İḫlāṣ-ı şer╤fin ke┘ret-i ḳırāati oḳuyan kimseyi ṣāḥib-i iḫlāṣ ider. ║uver-i sā┌ire-i ╝ur┌ān╤ye evāmir ve aḥkāmı mübelli╜, İḫlāṣ-ı şer╤f ise ṣırf Cenāb-ı ├aḳḳ’ı tevḥ╤d 
taḳd╤s tenzīh ider. ┼āt-ı eḥad ve ╒amedaniyetine maḫṣûṣ ve mübeşşir sūre-i İhlās’dır. 

(24) 

Tevbe- Peş╤mān olmaḳ. İnsān aṣḥāb-ı ġafletden oldıġı cihetle ḳuṣūrdan aṣla ḳurtulamaz. Görmekle, işitmekle, 
söylemekle, işlemekle, temâsla, ╘atmakla, ḳoḳlamaḳla ╞uvve-i muḫayyile ile sū┌-i ẓānla irtikāb-ı ma┐āṣ╤ idebilir. 

İşte bilerek bilmiyerek ittiği günāhlardan dolayı Cenāb-ı ├a╞’tan ┐afv ve maġfiret ṭaleb itmek üzere tevbe itmelidir. 

├ayā 

├ayā- Utanmak. “El-┤ayā mine’l-╤mān46” ḥad╤┘-i şer╤fdir. Utanmak ╤māndandır. 

Sūre-i Āl-i ┐imrān’da beşinci āyet-i ker╤me (“inne’l-lāhe lā yaḫfa ┐aleyhi şey┌üm f╤l er╚i ve lā fı’s-semāi”47 ila āḫire) 

buyrulmuşdur. Ma┐nā-yı şer╤fi: taḥḳ╤ḳen Allāh te┐ālā’ya yer ve gökde ḫaf╤ bir şey yoḳdur, cümlesini ┐ilmi muḥ╤tdir. 

İnsān sırran yaptığı bir işine kendisi gibi ġāfil bir ḳul vāḳıf olunca maḥcūb olur ya o ┤āle Cenāb-ı ┬alıḳ’ıñ muṭṭali┐ 
oldu╜ını tamāmen yaḳ╤nen bilirse na╒ıl olur? ├ażret-i Risālet-penāh ṣalla’llāhu ┐aleyhi vessellem efendimiz 
buyurmuşdur ki Ha╞’dan ḥayā iden re┌sini ve andaḳi olan ḳuvāyı ve baṭnıñı ve andaḳi em┐āý ḥıfẓ eylesin. Mevṭini ve 

çürüyeceğini yād itsün. ╗ālib-i āḫiret olan dünyāyı terk itsün. İşte bu ḥāl ile muttaṣıf olan ve bu ef┐āli işleyen Cenāb-

ı Bār╤’den ḥaḳḳ-ı ḥayā ile istiḥyā ider.  

├ażret-i ┐İsā ┐aleyhi’s-selām’a Cenāb-ı ├aḳ vaḥy-i İlâh╤ ile irāde buyurmışdır ki ya ┐İsā! İbtidā nefsi╠e va┐ẓ eyle. Eğer 
mütte┐iẓ iseñ ve mütenaṣṣıḥ olur iseñ ba┐dehu ḥalḳa ve va┐ẓ eyle. Ve illā  bilā- itti┐aẓ itmekden istiḥyā ḳıl. 

(25) 

Benim gibi vā┐iẓler bu ḫiṭāb-ı ┐izzetden ┐ibret almalıdır. Naṣ╤ḥatlerin ┐adem-i te┌┘╤rini╠ esbābı budur. 

(Allāhümme iġfırlenā verhamna inneke entel ġafūrul ker╤m) 

Yā Rabbi! Bize maġfiret ve mer┤amet eyle. Taḥḳ╤ḳen şüphesizsin ker╤m ve ġafūrsun iḥsān idici ve afv idicisin. 

Sūre-i Enbiyâ’nın altıncı āyet-i ker╤mesi48 (Ve mā erselnā ḳableke illā ricālen n╢h╤ ileyhim fes el╢ ehle’═-═ikri in 
küntüm lā ṭā┐lemun). Ma┐nā-yı şer╤fi:  Yā Muḥammed! Senden muḳaddem gönderdiğimiz peyġāmberler melek 
olmayub insān idiler. Biz anlara vaḥiy iderdik. Ehl-i kitāb ┐ulemāsına su┌āl iden resūllerin beşer idüğüñi size ḫaber 

virsünler ki siz bilmez iseñiz. Ehl-i ẕikr peyġāmberler ve vāri┘leri olan ┐ilm-i ẓāhir ve bāṭın erbābı ve ┐ulemāsıdırlar. 
┐İlm-i ẓāhir ile ┐ilm-i bāṭın aṣḥābının arasındaki farḳ ve ┐alāyim āt╤deki mi┘āl ile bilinür. 

(1) Ābdest almak kısmen farż, sünnet, müsteḥābdır. Emir, uṣūl ta┐l╤m böyledir. İcrāsı elzemdir. ┐İlm-i ẓāhir erbābı bu 
emri tebl╤g ider. Yapılmasını ṭaleb eyler. ┐İlm-i bāṭın erbābı ābdest ṣuyunuñ günāh-ı ṣaġā┌irden ba┐żılarını yıḳayub 

götürdiğini görir. Ābdest a┐ẓālarını╠ nūr ile münevver oldu╜ını görir. Ābdesti╠ sıḥḥat-ı bedene ḫidmet ittiğini bilir.  

Ābdestli bulunan kısmen ḥużūr-ı Bār╤’de bulunır ve bulunma╜a ḥāżırlanmışdır. Ehl-i bāṭın bir adamıñ ābdestli olub 
olmadı╜ını da keşfen görir bilir. ┐İlm-i ẓāhir erbābı ve em┘āli ḥaḳāyıḳı göremez ve bilemez. 

(26) 

(2) Hiç kimse görmiyerek birer ṭutam ot ḳoparub getirilmesini şeyḫi müridlerine emr ider. Ot almaġa giderler 
mür╤dler birer miḳdār ot getirir. Birisi getiremez. Şeyḫi esbābını sorar. Vāḳı┐ā insān görmüyordı ama Cenāb-ı ├aḳ 

 
46 Buhari, İman, 16. 
47 Ayetin tamamı buraya kadardır. 
48 Bahsi geçen surenin altıncı ayeti değil yedinci ayetidir. 
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görüyordı. Z╤rā ╝ur┌ān-ı ker╤m’de (┐Āl╤mü’l- ġaybı veşşehadeti49) buyurulmuşdur. Ve onlar tesb╤ḥāt idiyorlardı. 
(Yüsebbiḥulillahi māfi’s-semâvâti ve māf╤l ┐ar╖) buyurılmuşdur. ┐İlm-i ẓāhir bu āyet-i ker╤me ḥükmünce onuñ tesb╤┤ 
ideceğiñi bilir ise de itdiğiñi ve ne ṣūretle ve ne gibi tesb╤ḥāt itdigiñi göremez, işidemez, bilemez. 

┐İlm-i bāṭın erbābı anları bilir işidir görir. ┐İlm-i ẓāhir erbābında bu cihetle kerāmet olamaz belki kısmen ferāṣet 

olabilir. 

┐İlm-i bāṭın aṣḥābında kerāmet oldu╜ı gibi biḥaḳḳın vāri┘-i enbiyā olursa iḥyā-yı emvāt ider. Mu┐cize ā┘ārını da i┘bāt 
eyler. Z╤rā ├ażret-i Aḥmed-i muhtār ╒allāhu ┐aleyhi vesellem efendimiz ḥażretleri “┐ulemāi ümmeti ke-enbiya-yı beni 
isrā┌╤l50” buyurmuşdur. Elḥamdüli’llāh ḥamden ke┘╤ren. 

┐Ulemā-i ẓāhir ta┐l╤m-i ┐ilm ve edeb-i ẓāhir, ┐ulemā-i bāṭın terbiye-i nefs, taṣfiye-i ḳalb tenv╤r-i cism, tavṣīl-i illa’llāh 
itmeğe me┌mūrdır. ┐İlm-i ẓāhir aṣḥābı yañlış oḳunan bir kelāmı taṣḥ╤ḥ ider. ┐İlm-i bāṭın erbābı insānıñ göñlünden, 
fikrinden geçen bir ḫayāli taṣḥ╤ḥ ve ta┐d╤l ider. 

┐İlm-i ẓāhir kitāb okudara╞ söz söyleyerek insāna ta┐l╤m-i ┐ilm itdirir. 

┐İlm-i bāṭın erbābı bila-╒avt müste┐id-i ilhām olan ḳalbe ilḳā-yı ┐ilm u ma┐rifet ider. 

┐İlm-i bāṭın erbābınıñ ┐ilmiñe ┐ilm-i ledün╤ ta┐b╤r olunur. 

(27) 

├ıfẓ-ı ╝ulūb-ı Meşāyiḫ 

Ehl-i ẕikr olanlar terbiye-i nefs iderler. Bunuñ içün meşāyıḫ-ı kirāma tesl╤m-i nefs itmek şarṭdır. Ẓāhiren ve ḳalben i┐tiḳādsizli╞de ve muḫalefetde bulunanlar şeyḫ╤niñ feyż-i naẓārından mehcūr olur. Bu gibi aḥvāle 
i┐tirāż veyaḫ╢d ḫāṭıra dirler. Bu ḥāllerden tevbe-i rücū┐ nedāmet itmedikçe ḳabāḥati ┐afv olunmaz. Tevbe vācib olur. 

Me┘elā ┐Abbullah-ı Rāż╤’den naḳl iḍilmişdir ki: Ebu ┐O┘mān ┬ayr╤’den Muḥammed Fāżıl-ı Bel┴╤’ni╠ vaṣfını işidüb 
ziyaretini arzu iderek mülāḳat içün gitdim. H╤n-i ziyāretimde Ebu ┐O┘mān’ı╠ ḫaber virdiği ḥāli bulamayub ┐avdet 

itdim. Ebu ┐O┘mān nice bulduñ deyu suāl itdi. Ẓān olundu╜ı gibi bulmadım didim. Buyurdılar ki naẓār-ı isti╒╜ār ile 

baḳub beğenmemek ḫāṭırasında bulunmuş olduġından müntefi┐ olamamışsın diye emr itmesiyle ben daḫı em╤rlerine 

imti┘ālen ṭar╤k-i i┴lāsdan müşarü’l-ileyh ḫidmetlerine ┐az╤metimde isti┐cāl idüb bu kere ḥā┌iz-i feyż ve intifā┐ oldum. 

╝anġı mür╤d ki andan şeyḫi rāżı ola şeyh ber-ḥayāt olduḳça rıżā-yı şeyḫi╠ mükāfātı ẓuhūr itmez. Tā ki mür╤dden 

şeyḫi╠ ta┐ẓ╤mi zā┌il olmayub şeyḫi╠ rıżāsı daḫı anıñla maḥfūẓ ╞alara╞ ba┐de’l- vefāt şeyh ├aḳ subḥānehü ve te┐ālā ḥażretleri o mürīdi rıżā-yı maḥfūẓ-ı şeyḫden içün maẓhar-ı mükāfāt buyurur. 

Ve ḳanġı mür╤d ki şeyḫi╠ ╞albi iden muġber ola keẕalik şeyḫiniñ ḥayatta cezāsı ẓuhūr itmez. Çünki meşāyıḫ-ı kirām 
kerem ve şefḳatle mecbūl ve müte┴āli╞ olduḳları 

(28) 

cihetle mür╤d riḳḳat ibrāzıyla sezā oldıġı cezādan anı taḫl╤╒ itmeye belki meẕkūr cezāyı şeyḫi╠ vefātından ṣoñra görir. 
Şeyḫ-i kāmil ba┐de’l-vefāt daḫı büsbütün terbiye-i mür╤dden fek-i münāsebet itmez. Anlar vefāt itmeyüb tebd╤l-i şekil 

eylemiş dimekdir veyāḫud dār-ı dünyādan dār-ı āḫirete intiḳāl itmiş dimekdir. Çünki anlar ölmezden evvel ölmüşler. 

100 ve 1000 senelerine müsādif müceddid-i ╞u╘ub ve ḳuṭb-i irşādlar nā┌ib-i Resūlallāh olanların ilâ-yevmi’l-kıyâm 
dünyāda nuṣretleri cār╤dir. 

Sulṭānu’l-evliyā ├ażret-i ┐Abdulḳādir Geylān╤, Şah-ı Naḳşibend╤ Muḥammed Bahāe’dd╤n nā┌ib-i Resūlullālh ḫādimü’l-fuḳarā mürevvicü’l-şeri┐atü’l-┐āliyetü’l-beyẓā sertācım Şeyh ┐Ömer ╕iyā┌eddin rıḍvānallāhu teā┐lā ┐aleyhim 

ecma┐╤n ve nā┌ib ┐Ömer Şeyh Necmeddīn raḍiyallāhü ┐anh efendilerimiz ┴a╖erātı gibi 

┐Ācizleri ┐Ömer ╕iyā┌eddin ḥażretlerini╠ evlād-ı manev╤yelerinden bulunuyorum. Elḥamdülillāhi te┐ālā. ├āl-i ḥayāt 
ba┐de’l-irtiḥāl biẕẕāt gördiğim bā┐ẓı aḥvāl ve taṣarrufātını yazıyorum. 

1. Cenāb-ı Şey┴i daha görmezden evvel ve faḳaṭ ┐ani’l-╜ayb (kendiye ḳarşı) fenāfi’ş-şey┴ derecesinde ┐aḳd-i rābıṭa 

itdiğimden nāş╤ ṭayy-ı mekān ṣūretiyle 309’da Baġdād’da bulundı╜ım ┤ālde müşārü’l-ileyh Yüzbaşı İḥsān efendi’yle 

birlikte gördüm. 

 
49  Ayet-i Kerimenin bir kısmı, “O, gaybı da, görünen alemi de bilendir.” (Enam Suresi, 73. Ayet; Tevbe Suresi, 94. ve 105. Ayetler; Rad Suresi, 9. Ayet…) 
50   Hadîs-i Şerîf, “Ümmetimin alimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir.” (Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ: 2:64; Tecrîd-i Sarîh Tercemesi: 1:107 (Diyanet İşleri 
Yayınları)) 
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2. Beyāre’de Cenāb-ı Şeyḫ’iniñ yanında iken iki sene evvel Baġdād’da rü┌yāmda baña virilen iki balı╜ı söylediler. 

(29) 

3. Dünyāya gelmezden üç māh evvel ┐Ömer ║āfiyüdd╤n isminde bir oġlum ╘oġaca╜ını tebş╤r itdiler ve nāmına da üç 
māh evvel bir nüsḫa-i şer╤fe virdiler. 

4. Süleymāniye’de ve 312’de çoḳ parasız ve çāresiz idik. Bu ḥāli bildirdim ve emr it para virsünler diye yazdım. 
Hemān cevāb aldım. Virecekler buyurdılar ve birgün ṣoñra Mūṣul’dan Süleymāniye’ye ḥükūmet naḳden ┤avāle 
virdi. 

5. ├ayvānāta nebātāta da emri nāfiẕ idi. 

6. Kendileri ╣rān ḥudūdındaki Beyāre’de bulundı╞ları ┤ālde yed-i kerāmetleriyle eb┤ārdaki mür╤d ve mensūblarını ḳurtarır, ḳaradaki yolını şaşırmışlara irâe-i ṭar╤k iderdi. 

7. Ba┐de’l-irtiḥāl- Nerelere gideceğimi bildirdi ve zamān zamān devām olunması lāzım gelen ṣalavāt-ı şer╤fe ve āyāt-
ı ker╤meyi yā biẕẕāt yā bi’l-vāsıṭa ta┐l╤m iderler ve itdiler. 

Ve ḥattā şu kitābıñ taḥr╤rine de müsā┐ade itdiler. 

Dimek ki şey┴ mür╤dini╠ dünyāda ve āḫiretde de dest-g╤ri olmaḳ iḳtidārını ḥā┌iz olmalıdır. Taṣarrufı olmayan şeyḫi╠ 
kerāmeti ancaḳ kendisinden menḳūldür. 

Kibār yanında gözini, ┐ulemā yanında sözini, meşāyiḫ yanında özini, ḳalben ṣaḳla didikleri pek ╘oġrıdır. 

╗uyulalı Şey┴ ┐O┘mān Sirācedd╤n ḥażretlerini╠ Beyāre nām maḳāmda ḥānkāhında medfūn sertācım Şey┴ ┐Ömer 
╕iyāedd╤n ḥażretlerini╠ taṣarruf-ı madd╤ ve ma┐nev╤leri ┤a╞╞ındaki rivâyet-i ┐ācizlerinden menḳūl olub bunı tecrübe 
itmek 

(30) 

ve bil-āḫare peydâ-yı rābıṭa-i ╞alb╤ye ve maḥabbet-i sam╤m╤ye eylemek ve inanmaḳ şar╘ıyla tem╤z ve ābdestli olaraḳ 

yatılaca╜ı zamān müşārü’l-ileyh ḥażretlerini╠ ru┤-ı şer╤flerine üç İḫlāṣ-ı şer╤f ve birer mū┐avve═eteyn ve bir Fātiḥā-i 

şer╤fe oḳuyub hed╤ye eylemelidir. (İşte ├aleb orada ise arşun burada) tavsiye eylerim. 

Bu uṣūlı çoḳ kimselere söyledim icrā itdiler. Fā┌idesini de gördiler. Elḥamdillah ve bi-luṭfih╤ te┐ālā. ┐İlm-i ledün╤ 
taḥṣ╤linden ġaraż ve net╤ce ┐ilm-i ẓāhir na╒ıl tenv╤r-i efkār ve aḫlāḳ ve sa┐ādet-i dünyā baḫşediyor ise ┐ilm-i ledün╤ de 
aṣḥābına nūr-ı baṣar, baṣ╤ret ve ḳalbiñe ilhām ve teyaḳḳuẓ i┐ṭā ider. ┼aten Cenāb-ı ├aḳ da ┐ilm-i meẕkūrı ┴ās-ı 
bendelerine virdiğiñi tebş╤r buyurmışlardır. Baṣ╤ret-i ḳalbe bir mi┘āl âtide yazılmışdır. 

317’de ┬udā’nıñ (ḥablü’l-ver╤d)”den daha yaḳın olması ne dimek oldu╜ı ve bunuñ teft╤şi lāzım geldiği ḫāṭırımdan 
geçmişdi ve ruh nedir suali bunı ta┐ḳ╤b itmişdi. 

Derḥāl gözümü╠ öñüne (ta┴ayyülen) bir ╘ut yapraġı getirdiler. İpek böceği yapraġı╠ et ḳısmını yemiş ╘amarları ḳalmış. Et ╞ısmına da ḫ╢rde-b╤n āletiyle ba╞dım. O da birçoḳ yine ince ╘amarlara mālikdir. Yapraḳ ser-ā-pā ╘amardan 
┐ibāret oldıġı ve çünki neşvünemā bulmaḳ ve ┴avā╒╒ını celb u ═eb idebilmek içün ā┘ār-ı şer┐iyeyi mu┴tev╤ birçoḳ 

elyāf vardır. Şāh ╘amarı ╞anıñ cereyānına maḫṣûṣ ālet ise elyāf-ı meẕkūreni╠ de her biri neşvünemāya maḫṣûṣ olan 

esbāb-ı ḥayāt╤yeni╠ birer cereyan āletidir. Mademki vücûd-ı beşer kāmilen 

(31) 

ve ān-be-ān neşvünemā gibi ḥālātı╠ vuḳū┐una mūsāiddir. Ẓarf ve ve maẓr╢fı╠ kāffesi (ḥablü’l-ver╤d) dimekdir. İşte 
Cenāb-ı ├aḳ da o (ḥablü’l-ver╤d)’den daha ya╞ındır. 

D╤ger 

R╢┤ gelişi.  ├ad╤┘ ḳā┐idesine dāḫil değildir. Z╤rā r╢┤ Sūre-i İṣrā seksen dördüncü51 (veyes-elûneke añırrûh ḳulırrûhu 
miñ emrī rabbi vemâ ūt╤tüm mine’l-īlmi illā ḳal╤lâ) buyrulmuşdur. Ma┐nā-yı şer╤fi: Yā Muḥammed! Saña rūḥdan 

su┌āl iderler. Sen söyle ki r╢┤ Rabbim te┐ālā ḥażretlerini╠ emrindendir. Bî-mâdde emr-i “kün” ile vücūda gelmiş 
olmaġla anıñ ┐ilmi ├aḳ te┐ālā ḥażretlerine maḫṣûṣ ve andan ġayrı anı kimse bilmez. Z╤rā ┐ilm-i ┬udā’ya nisbetle size 
ancaḳ ┐ilmden ana bir şey virilmişdir. 

R╢┤ ╞alb-i beşerde ve ┤ayvānda bir nūr olub emānet-i İlāh╤ye’dir. 

 
51 Bahsi geçen surenin seksen dördüncü ayeti değil seksen beşinci ayetidir. 
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R╢┤uñ bu ┐ālem-i fān╤ye şu ṣūretlerle gelüb kimisinden maḳṣad nedir ef┐āl ve ḥarekātından dolayı ḫiṭāb ve ┐itāb-ı 
İlāh╤ye’ye mālik olan kimdir? Allâhu a┐lem be-haḳ╤ḳatih╤. Allâhu a┐lem be-mūradih╤. 

Bir mecẕūbu╠ didiği gibi böyle didi hū hū böyle oldı hū hū 

Yalñız biz “āmentü bi’llāhi ve melāiketih╤ ve kütübih╤ ve rusulih╤ ve’l-yevmi’l-āḫiri ve bilkader╤ ┴ayrih╤ ve şerrih╤ 
mine’llāh╤ te┐ālā vel ba┐de’l-mevt╤ ḥaḳḳ” olduġına bilā-şek “eşhedü en lā ilāhe illallāh ve eşhedü enne muḥammeden 

┐abduh╢ ve resūlüh” taṣd╤ḳiyle me┌mūruz. ╝ur’ān-ı ker╤m ve aḥkām-ı şer┐i-şer╤f ḳavimiyle bi-ḥaḳḳın ┐amel itmekle 
mükellefiz. 
(32) 

Bütün ╜āye rıżā-yı Bār╤’yi ḳazanabilmekdir. 

Nā-mütenāh╤dir kerem ve şefḳat-i Yezdān.  (Lā-te┴ef velā tehzen52) fażlıyla eyler iḥsān. (Küllüñ min indi rabb╤nā, 
ve mā yeẕẕekker╢ illā ulul elbāb53) 

İlâh╤ ente maḳṣūd╤ ve ḥubbeke murād╤ yārabb╤ 

Borlı Aḥmed Desük╤54 ḥażretleri d╤vānında böyle (Murād╤ ẕikr╤ rabbi bi’l-ḥużūr ve terkil-kıyl u ḳālü’s-secā┐55) 

buyurumışdır. 

Temme’l- kitāb ve’l-ḥamdülillah╤ evvelen ve āḫiren. 

Eserin Orijinal Metninden Örnek Sayfalar 

 

 
52 Ayet-i Kerimenin bir kısmı, “Korkma ve hüzünlenme.” (Ankebut Suresi, 33. Ayet) 
53 Ayet-i Kerimenin bir kısmı, “Ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır. (Bu inceliği) yalnız aklıselim sahipleri düşünüp anlar.” (Al-i İmran Suresi, 7. Ayet) 
54 Bahsi geçen zat Ahmed Kuddûsî hazretleridir. 
55 Bu beyit Doç. Dr. Ali Tenik’in “Kuddûsî Dîvânı” çalışmasında “Murâdî zikrû Rabbî bi’l-huzûrî/ Ve terkü’l kîli ve kâli’şiya’” şekinde geçmektedir. 
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Batı Türkistan’da Ulus Emirlerinin İktidar 

Mücadeleleri (1343-1370) 

Power Struggles of Nation Commanders in Western Turkestan (1343-1370) 

Orhan Çinar     
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ÖZET 

Cengiz Han’ın ardından 1227 yılında temelleri atılan Çağatay Hanlığı Türk-Moğol kabile konfederasyonu 
şeklinde örgütlenmişti. Önceleri han ailesi daha sonraları nüfuz sahibi olan ancak hanedana mensup olmayan 
boy beyleri ve emirler tarafından idare edildi. Özelikle Batı Türkistan’ın Maveraünnehir kısmında bu emirler 
Cengiz Han soyundan kukla bir Han kullanarak idarelerini meşrulaştırmışlardı. Mirza adıyla anılan ulus 
emirlerinin güç kazanmaya başladığı XIV.yy. ortalarında Çağatay Ulusu geniş bir sahayı kapsar haldeydi. 

Bu alanlar Maveraünnehir ve Afganistan’ın kuzey ve doğu kesimlerini içine alıyordu. Buraların nüfusu 
tarıma dayalı yerleşik halktan, göçebe Türk-Moğol kabilelerinden ve Bedehşan ile Hindikuş’un dağlık 
ahalisinden oluşuyordu. Konar-göçerler politik gücü belirlerken yerleşik ahali Çağatay ulusunun iktisadi 

hayatında etkiliydi. Öte yandan emirlerin bağlı olduğu kabileler arasında da iktidar mücadelesi yaşanıyordu. 
Bu unsurlar arasında Arlat, Celayir, Karaunas, Kavçın ve Barlas gibi kabileler ön plandaydı. Kabileler 
içinden yükselen mirzalar, idare ettikleri bölgelerde adeta bağımsız bir hükümdar gibi hüküm sürmüşlerdi. 
Mirzaların isyan teşebbüsleri, aralarındaki anlaşmazlık ve içten bir tehlike vuku bulduğunda ancak sülalenin 
başındaki mücadele edebilmekteydi. Bu unsurlar çerçevesinde çalışmamızda Timur Devleti kurulmadan 

önce Batı Türkistan’da Çağataylılar içinde yaşanan emir mücadeleleri anlatılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Çağatay, Moğol, Orta Asya, Timur, Türkistan 

ABSTRACT 

The Chagatai Khanate, whose foundations were laid in 1227 after Genghis Khan, was organized as a Turko-

Mongol tribal confederation. In the beginning, the khan family was ruled by the ehieftains and commanders 

who had power but were not members of the dynasty. Especially in the Transoxiana part of Western 

Turkestan, these commanders legitimized their administration by using a puppet khan descended from 

Genghis Khan. The 14th century, when the nation’s commanders, known as Mirza, began to gain power In 
the middle, the Chagatai nation was covering a wide area. These areas included Transoxiana and the northern 

and eastern parts of Afghanistan. The population of these places consisted of settled people based on 

agriculture and nomadic Turco-Mongol tribes. While the nomads determined the political power, the settled 

people were influential in the economic life. The comanders who rose from the tribes ruled independently in 

the regions they ruled. In this study the struggles of the Chagatai in west Turkestan before the establishment 

of the Timurid state will be explained. 

Keywords: Cagatai, Monghol, Middle Asia, Timur, Turkestan 

1. GİRİŞ 

Türklerin yaşadığı yer anlamına gelen ve Sovyet Rusya’nın Türk birliğini yok etmek amacıyla yerine Orta Asya 
tabirini getirdiği Türkistan iki ana coğrafyadan oluşur. Kingan Dağları’ndan başlayarak Buhara ve Semerkant 

topraklarına kadar uzanan saha Doğu Türkistan’ı oluştururken Harezm1 ve Amuderya ile Sırderya Irmakları arasında 
kalan Maveraünnehir bölgesi de Batı Türkistan’ı oluşturmuştur.2 Maveraünnehir, Arap tarihçi ve coğrafyacıların 
Amuderya Irmağı’nın İran’ın kuzeydoğu istikametinden başlayarak takip eden bölge ve ülkelere verdikleri isimdir. 
Bazı coğrafyacılar buraya bölgede yaşamış olan Haytallardan dolayı Bilad-ı Haytal demişlerdir (Yakuti 45). Oğuz 
toprakları olarak da bilinen Maveraünnehir gerek göç yolları üzerinde bulunuşu gerekse verimli topraklarından dolayı 
Türklerin egemen olduğu yerler arasında ilk sıralarda gelir. Zamanla Türklerin bu bölgede nüfusça azalması ve Moğol 
baskılarından dolayı yeni topraklar arayışına girmeleri bölgenin Moğolların eline geçmesine ortam hazırladı. Cengiz 

Han döneminden itibaren Moğolların hakimiyetine giren bölge Cengiz Han’ın ölümüyle ortaya çıkan Türk-Moğol 
teşkilatlanması olan ve hanları Moğol etnikten gelen Çağatay Hanlığı (1227-1345)’nın idaresinde bulunmaya başladı. 
Başlangıçta Türkistan’ın doğusu merkez bölge iken giderek Batı Türkistan Çağataylıların merkezi haline geldi.3  

 
1 Hazar Denizi’nin doğusunda Amu-derya Irmağı’nın aşağı mecrasının iki kısmında bulunan bölgeye Harezm denilmiştir. Bölge Moğolların eline geçmeden 
önce Selçukluların ve ardından Harezmşahların elindeydi. Cengiz Han zamanında Harezm bölgesi Moğolların kontrolüne geçmiştir. Harezm ile ilgili detaylı 
bilgi için bkz. İbrahim Kafesoğlu, Harezmşahlar Devleti, Ankara 1956; Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara 2011.  
2 Türkistan adı, coğrafyası ve sınırları ile ilgili bkz. İbn Hurdadbih, Kitabü’l-Memalik ve’l-Mesalik, Çev. Fuad Sezgin, Frankfurt 1992; Barthold, Orta Asya Türk 
Tarihi Hakkında Dersler, İstanbul 1927; Osman Kocaoğlu, Türkistan, İstanbul 1936; Mehmet Emin Buğra, Şarki Türkistan Tarihi, Kabil 1940; Zeki Velidi 
Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, İstanbul 1981; Ahmet Taşağıl, “Türkistan,” İstanbul 2012.  
3 Çağatay Hanlığı ile ilgili bkz. Mustafa Kafalı, Çağatay Hanlığı, İstanbul 2015; Orhan Çinar, Çağatay Devleti Zamanında Türkistan’ın Siyasi, Askeri ve Sosyal 
Durumu, İstanbul 2019. 
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Alaaddin Tarmaşirin Han’ın (1326-1335)4 Müslüman olması ve Cengiz Han yasalarından uzaklaşması yasalara sıkı 
sıkıya bağlı olan Issık Köl ve İli Havzası sakinlerini rahatsız etti. Böylece 1332-1334 yılları arasında büyük isyanlarla 
karşılaşarak tahtan indirildi (Natanzi 111). 1338-1340 yılları arasında hüküm süren Yisün Timur Han’ın ölümüyle 
Çağatay Hanlığı parçalanarak ikiye ayrıldı. Maveraünnehir’de tahta çıkan hanlar, bölgenin ulus emirleri nüfuzuna 
girerek birer kukla han durumuna düştüler. Son kudretli han sayılan Kazan Halil Halilullah’ın (1340-1347) ardından 
emirler hanlık makamına sultan atamaya başladı. Böylece Çağatay Han’ın neslinden gelen son han Buyan Kulı (1348-

1358) oldu. Maveraünnehir halkı her daim kendilerini Çağataylılar diye isimlendirirken Doğu Türkistan halklarına 
çete gözüyle baktılar. Doğu Türkistan unsurları da Maveraünnehir halkına hulmuk, melez ya da Karaunas tabirini 

kullandılar (Karayev 224). 

2. KABİLE UNSURLARININ GÜÇ KAZANMASI VE ULUS EMİRLERİNİN HAKİMİYET 
MÜCADELELERİ 

Çağatay Hanlığı’nın ikiye bölünmesinin ardından Maveraünnehir’de tahta çıkan Kazan Halil Han’ın saltanatı 
sırasında ulus emirlerinin başında Barlas ve Celayir kabilelerinin yerine güç kazanan Karaunas ailesinden Emir 
Kazagan bulunmaktaydı (Şami 16). Şerefüddin Ali Yezdi’nin Timurlu gözünden aktarımına göre Sultan Kazan Halil 
Han, halka kötü davranan, hukuk ve şeriattan uzaklaşan bir hükümdardı. Onun için el-Mülkü yabka maa’l-küfri vela 

yebka maa’z-zulmi yani kafirin saltanatı devam eder ama zalimin saltanatı devam etmez deniyordu (Yezdi 26). Böyle 
bir ortamda halkın desteğini alan Emir Kazagan memleket işlerini yürütmeye başladı. Hükümdar gibi davranmaya 
başlayan Kazagan kışlak olarak Moğolların Kebek Han’dan (1319-1326) beri kullandıkları Sali Saray’ı, yazlık olarak 
da Munk şehrini kullandı (Şami 17). Sultan Halilullah Kazan Han ise Karaunas kabilesi ile mücadelesinde güç 
kazanabilmek için Zencir Sarayı’nı inşa ettirdi (İbn Arabşah 36). Tüm bu hazırlıkların ardından Tirmiz ve Karşı 
şehirleri arasında bulunan Demirkapı’nın kuzeyinde Surhan Vadisi’nin kuzeyine düşen Dari Zengi’de 1346 yılında 
gerçekleşen muharebede Kazagan gözüne isabet eden bir okla kör oldu. İki ordunun birbirinden ayrılmasından sonra 
Sultan Halil Han kışı geçirmek için Karşı’ya çekildi. 1346 yılı kışının soğuk geçmesi ile atlarının telef olması ve 
askerlerinin çoğunun ordudan kopması gücünü hayli azalttı. Bunu fırsat bilen Emir Kazagan, karşı atağa geçerek bir 
saldırı düzenleyip ani baskınla Halil Han’ı katletti (Yezdi 27). Böylece Emir Kazagan yakaladığı zaferin ardından 
bağlı bulunduğu Karaunas kabilesinin de nüfuzunun artmasına yol açtı. Kendi gücünü pekiştirmek için 
Maveraünnehir tahtına Çağatay nesli dışında Ögeday’ın soyundan gelen Danişmentçe Oğlan’ı han atadı. Bölgede 
Emir Kazagan’dan itibaren Cengiz Han soyundan gelenlerin kukla olarak bu şekilde han ilan edilmesine zamanla 

hanbazi denildi.  

Ögeday neslinden gelen Danişmentçe Oğlan’ın hanlığı 1346-1348 yılları arasında sürdü. Yerine tekrar Çağatay 
soyundan gelenlerin atanmasına dönülerek Buyan Kulı (1348-1358) tahta çıkarıldı (Yezdi 27). Maveraünehir’de 
sembolik olarak tahta çıkarılan ilk Çağataylı olan Buyan Kulı, 1277-1307 yılları arasında Çağatay Hanlığı yapan 
Duva Han’ın çocuğu Sorgatu’nun oğluydu (Şami, s.15). Zafername’nin Buyan Kulı’ya methiyeler düzmesi Emir 
Kazagan’ın elinde uysal bir kukla durumuna düştüğünü ispat etmektedir (Yezdi, s.28).  

Emir Kazagan’ın ve Karaunas sülalesinin iktidarı sırasında Herat bölgesinde Kert ailesinin hakimiyeti bulunuyordu. 
Bölgede Melik Muizzüddin Hüseyin Kert (1331-1370)5  Çağataylılar adına idareci pozisyonundaydı. Hakimiyet 
bölgesi dışına çıkmasını gerekçe gösteren Kazagan, başında Şeyh Hasan Cüveyni ve Emir Vecihüddin Mesut’un 
komuta ettiği orduyu Hüseyin Kert’e karşı harekete geçirdi. Ancak karşı atağa geçen ve büyük bir zafer kazanan 
Herat valisi Maveraünnehir sınırları içinde bulunan Andhkoy ve Şeburgan bölgelerini yağmalamakta beis görmemişti 
(Grousset 381). Bunun üzerine tekrar harekete geçen Emir Kazagan, yanına Sultan Buyan Kulı’yı da alarak Herat’a 
sefer düzenledi. Ulus emirlerinden Süldüz, Hoca Apardi, Satılmış, Olcaytu Apardi ve Taygun oğlu Abdullah 
Kazağan’a destek olmak için orduya katıldılar (Yezdi 29). 1351 yılında iki ordunun Herat önlerinde yaptıkları Çukur 
Savaşı ile Hüseyin Kert teslim olmak zorunda kalarak Emir Kazagan’a itaatini bildirdi (Spuler 181). Kazagan’ın 
Herat emiri Hüseyin Kert’i affetmesi ve itaatini kabul etmesi çevresindekilerin ve özellikle damadı Kutluğ Timur’un 
tepkisini çekmişti. Ona karşı Oyrat kabilesinden Buralday’da cephe almıştı (Barthold 567). Av merakıyla bilinen 
Kazagan, 1358 sonbaharında Ceyhun’u geçerek Arghan’a doğru ilerledi. Buralday’ın oğlu ve aynı zamanda 
Kazagan’ın damadı olan Kutluğ Timur tarafından pusuya düşürülerek katledildi. Mezarı Sali Saray’da bulunmaktadır 
(Yezdi 32). 

Emir Kazagan’ın ardından hakimiyet, oğlu Mirza Abdullah’ın eline geçti. Abdullah babasının sağlığında 
Semerkant’da oturduğundan burayı merkez haline getirmek istemesi diğer emirlerin ayaklanmasına neden oldu. Öte 

 
4 Çağatay Ulusundan Duva Han’ın çocuklarından olan Tarmaşirin Han Çağatay Hanlığı’nda üçüncü Müslüman hükümdardır. İslam dinine geçince Alaaddin 
adını almıştır. Bkz. İbn Battuda, İbn Battuda Seyahatnamesi, Haz. Mümin Çevik, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2015, s. 279. 
5 Cengiz Han zamanında Harezmşahların elinden İran’ın doğusu, Herat ve Afganistan toprakları Moğolların kontrolüne geçmişti. 1227 yılından itibaren ise 
Çağataylıların elindeydi. Ancak 1244 yılında aslen Afganistan’ın Gur bölgesinden olan Şemseddin Muhammed Kert Herat’ı zapt ederek burayı kendisine başkent 
yaptı. Timurlular dönemine kadar Herat Kert sülalesinin elindeydi. Melik Muizzüddin Hüseyin bu sülalenin son temsilcisi oldu. 
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yandan Abdullah ile Çağatay Hanı Buyan Kulı’nın arası ilk başlarda son derece uyumlu idi hatta sultanı atası gibi 
görerek saygıda kusur etmiyordu (Yezdi 32). Nitekim Semerkant’a taşındığı günlerde Buyan Kulı’nın hanımına göz 
dikerek sultanı öldürttüğü rivayet edilmiştir (Yezdi 32). Yerine Çağatay sülalesinden gelen son Maveraünnehir 
sultanı olan Timurşah Oğlan (1359-1361) han ilan edildi. Ancak Emir Bayan Sulduz ve Emir Hacı Barlas gibi 
mirzalar yeni sultanı, ayağını memleket için uğursuz sayarak azlettiler (Şami 17). Yerine Timur hakimiyetine kadar 

yaklaşık 10 yıl boyunca han tayini yapılmadı. Maveraünnehir artık Ulus Emirlerinin güç mücadelesine sahne 
olmuştu. Böyle bir ortamda Mirza’nın hem Semerkant ısrarı hem de sultanın hanımına göz dikmesi diğer emirlerden 
Bayan Selduz ve Semerkand’ın güneyinde şimdiki Şehr-i Sebz olan Keş emiri olan Timur’un amcası Hacı Barlas’ın 
tepkisini artırdı ve Mirza Abdullah Hindikuş’un kuzeyindeki Andereb’e kadar kovalanarak burada öldürüldü 

(Grousset 382). Böylece Karaunaslardan Barlas kabilesine geçen Ulus Emirliği Hacı Barlas ile Maveraünnehir’de 
Timur’un yolunu açtı. Barlas kabilesi Cengiz Han zamanından beri ismi bilinen ve güçlü, iri anlamına gelen bir 
soydu. XIV.yy.’lın ilk yarısında Kaşga-Derya vadisine yerleşen Barlaslar daha sonra Maveraünnehir içlerine doğru 
yayılmaya başladı. Timur’un da mensubu olduğu kabile yoğun olarak Semerkant ve Şehrisebz şehirlerinde iskan 
etmişlerdi.6 Karaunaslardan sonra Barlaslardan Timur gibi faal bir kimsenin çıkması kabileye itibar kazandırmış ve 
dünya çapında fetihlerin yolunu açmıştı (İbn Arabşah 36-37). Mirza Abdullah’ın öldürüldüğü dönemde Keş şehri 
civarı Hacı Barlas ve Timur’a bağlıydı. Hocend ve civarı aslen Moğol olan zamanla Türkleşmiş bir aile olan 
Celayirlilerden, Bayezıd Celayir’in yönetiminde idi. Belh ve çevresi Olcay Buga Süldüz isimli bir emir tarafından 
idare ediliyordu (Şami 17). Maveraünnehir’in çoğunluğu ise Karaunas kabilesinden ve Emir Kazagan’ın da torunu 
olan Emir Hüseyin’in elinde idi. 

3. BARLAS KABİLESİNİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ VE EMİR TİMUR’UN BATI TÜRKİSTAN 
HAKİMİYETİNİN BAŞLAMASI 

Cengiz Han askerlerini taksim ederken oğlu Çağatay’a dört binlikten oluşan atlıyı vermişti. Bu askerlerin komutanı 
Barlas kabilesinden olan Karaçar, Timur’un büyük dedesiydi (Yezdi 26). Emir Karaçar Çağatay Han’ın 
hizmetindeyken ailesi hanlığın içinde nüfuz sahibi olmaya başlamıştı. Böyle bir ortamda Maveraünnehir 
şehirlerinden biri olan Keş’te dünyaya gelen Timur’un babasının adı Barlas kabilesi reislerinden Taragay, dedesinin 

adı Abagay idi (İbn Arabşah 31). Doğum tarihi konusunda çeşitli ihtilafların söz konusu olmasına rağmen Yezdi, net 
bir şekilde yedi yüz otuz altı yılı Şaban ayının yirmi beşi (08.04.1336) tarihini vermektedir (Yezdi 12). Timur’un ilk 

eşleri arasında olan Olcay Terken Ağa, Emir Kazagan’ın torunu, Emir Hüseyin’in de kız kardeşiydi (Alan 183).  

Mirza Abdullah’ın öldürülmesinden sonra Maveraünnehir devamlı bir karışıklık ve Moğol hanları ile mücadeleye 
sahne olmuştu. Timur, hakimiyeti eline aldığında İran, Maveraünnehir ve 1368’den sonra Çin, Cengiz Han’ın 
varislerinin hükmünden çıkmıştı. Moğol İmparatorluğu’nun bazı kesimlerinde yabancı bir nüfusu aracılar vasıtasıyla 
yöneten bir kraliyet hanedanı ve küçük, yabancı bir yönetici sınıf yerine, dillerini ve usullerini öğrendikleri bir nüfusu 
denetleyen Türk varlığı söz konusuydu (Manz 28-29).  

Henüz amcası Hacı Barlas’ın kontrolündeyken Emir Timur’un, Kazagan’ın torunu Emir Hüseyin’e yardım etmesi 
bölgede ismini duyurmasına neden oldu. Belh’in hakimi Süldüz’ün Bedehşan hakimiyeti için Hüseyin ile karşı 
karşıya gelmesi esnasında Timur safını belirleyerek Emir Hüseyin’e yardıma geldi. Böylece emirlerin 

mücadelesinden galip çıkan Hüseyin bölge hakimiyetini de güçlendirmiş oluyordu (Yezdi 38). Bu sırada Moğollar 
doğudan Emir Hüseyin’e karşı saldırıya geçmişlerdi. Kaynakların çete olarak bahsettiği Moğollar, Doğu Çağatay 
Hanlığı idi.7 Başlarında Tuğluk Timur Han’ın8 komutanı Kamerüddin bulunuyordu (İbn Arabşah 44). Bu saldırıların 
birinde Hacı Barlas öldürülmüştü. Böylece Maveraünnehir’de iki güçlü Ulus Emirlerinden Emir Hüseyin ve Emir 
Timur kalmıştı. Ancak Doğu Çağatay Hanı Tuğluk Timur’un Maveraünnehir’e ikinci sefer düzenlemesi ile Emir 

Timur, Moğolların desteğini alma yoluna giderek bölgeye han olarak bırakılan İlyas Hoca’nın9 hizmetine girmeyi 

kabul etti. Fakat çok geçmeden bir strateji değişikliği ile Emir Timur ve Emir Hüseyin İlyas Hoca Han’ın kuvvetlerine 
karşı birleşme yolunu seçti. İki ordunun karşılaşması eski adı Keş olan Şehrisebz yakınlarında Kubbe-i Metin denilen 

yerde gerçekleşti (Şami 43). Savaşı kazandıkları anlaşılan emirler geri çekilen Çağataylı askerlerini takip etmek için 
Taşkent’e kadar gelmelerine rağmen ordu içinde baş gösteren salgın hastalık nedeniyle takibi yarıda bırakmışlardı. 

Aynı yıl Emir Timur ve Emir Hüseyin’in Semerkant’ta topladıkları kurultayda Çağataylılar içinde birliğin kırılması 
için Kabulşah’ın han ilan edilmesine karar verildi (Yezdi 55). Böylece Çağatay Ulusu içinden Maveraünnehir’de 

 
6 XIV. yüzyılın birinci yarısında Kaşga-Derya vadisine yerleşen Barlaslar daha sonra diğer yerlere de yerleşmeye başladılar. Özellikle Timurluların Şeybaniler 
karşısında tutunamayışı bir kısmının Babür Şah ile birlikte Hindistan’a çekilmelerine neden oldu. Kalanlarının ise XVI. yüzyılda Amu-derya’nın kıyılarına 
yerleştikleri ve Şeybanilerin hakimiyetinde itibarlarını kaybettikleri anlaşılmaktadır.   
7 Çağatay Hanlığı’nın ikiye ayrılmasından sonra Doğu Türkistan’da Türk soylu Duğlat emirlerinin egemenliği başlamıştır. Bu emirler Çağatay Han neslinden 
gelen Tuğluk Timur’u 1347 yılında han ilan ederek Doğu Çağatay Hanlığı’nın siyasi tarihini başlatmış oldular.  
8 1347 yılında Doğu Çağatay Hanlığı’nın ilk hükümdarı olan Tuğluk Timur Han Çağatay Han’ın neslinden gelen Duva Han’ın torunudur. 
9İlyas Hoca Han’ın ölümünün ardından isyana kalkışan Duğlat emirlerinden Kamerüddin, hanın oğullarını öldürerek hanlık makamını ele geçirmiştir. Emir 
Kamerüddin Moğolistan civarının valisi olan beş kardeşten biridir.  
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tahta çıkan son han Kabulşah oldu. Hakkında detaylı bilgiye sahip olunmayan bu hükümdar öncekiler gibi 
göstermelik bir han olmaktan öteye gidemedi. Halk içinde derviş kıyafetleri ile dolaşan ve siyasetten uzak yaşamayı 
tercih eden bir han olarak kaldı (Yezdi 55). 

Burada Timur’un aşiret içinde hangi mevkiyi işgal ettiğine ve neden kendisini liderlik konusunda hazır hissettiğine 
bakıldığında şahsi ve aşiret dışı bir mahiyette hareket ettiği anlaşılmaktadır. Tuğluk Timur’un istilası sırasında 
aşiretinin içinde ve dışında başa geçebileceğini ummasını sağlayacak konumdaydı. İlyas Hoca’nın hizmetine girmeyi 
kabul etmesi de iktidar hamlesini Moğolistan hanlarıyla olan kişisel bağlantılarında yatmaktadır (Manz 89).  

Maveraünnehir’de iki güçlü Ulus Emirlerinden biri Emir Kazagan’ın torunu ve Karaunas kabilesinden olan Emir 
Hüseyin diğeri de Barlas kabilesinden yıldızı parlayan Emir Timur’du. Çağatay Hanı Tarmaşirin’in eşi Orda 
Hatun’un da işin içinde olduğu bir kumpas hareketi Timur’un Emir Hüseyin’den kurtulmak için başlatacağı 
mücadelenin de fitilini yakan hadise oldu. Celayir kabilesinden Musa Bek ve Ali Derviş isimli önde gelenler Orda 
Hatun’un da bilgisi dahilinde hazırlanan mektubu Emir Hüseyin’e yollamışlardı. Mektupta, Timur’un sultana ve 
kendisine karşı olduğu ve savaş hazırlıklarına giriştiği yazılıydı (Yezdi 63). Böylece buna karşılık vakit 
kaybedilmeden Timur’a karşı hazırlıklar başladı. Emir Timur ise 1366 yılında kalabalık bir orduyla Emir Hüseyin’in 
üzerine yürüdü. Emir Musa’yı merkez kuvvetlerinin başına getirerek Keş’ten hareket etti. Meydana gelen bir dizi 

mücadeleler sonucu Emir Hüseyin yakalanarak Timur’un adamları tarafından infaz edildi ve Belh yakınlarındaki 
Hoca Akaşa köyüne defnedildi. Emir Hüseyin’in öldürülmesinin ardından Timur, Çağatay Ulusundan olan tüm 
beyleri ve diğer ulus emirlerini itaat altına alarak 1370 yılının Ramazan ayının Çarşamba günü otuz dört yaşında 
Maveraünnehir’in liderliğini üstlendi. 1370 yılından itibaren Batı Türkistan’da Timur dönemi başladı.  

Cengiz Han’ın kabilesinden çıkan yöneticiler ilhan ve sultan unvanını taşırdı. Çünkü İbn Arabşah’ın deyimiyle 
Türklerin Kureyşi idiler (İbn Arabşah 50). Bu yüzden kimse mertebece onlardan daha yüksek olamaz ve bu şerefi 
onların elinden alamazdı. Timur, töhmet altında kalmamak için göstermelik olarak hanbazi yöntemiyle Ögeday Han 
neslinden ve daha önce hükümdarlık yapmış olan Danişmentçe’nin oğlu Suyurgatmış’ı tahta çıkardı. Kendisi de Uluğ 

Emir unvanını aldı (İbn Arabşah 50). 

4. SONUÇ 

Dünya tarihinde büyük olayların yaşandığı ve büyük halkların iskanına uğrayan Türkistan coğrafyasının liderlik 
bakımından en paylaşılamayan kısmı şüphesiz Maveraünnehir olmuştur. Bu nedenle hem Türk kavimlerine hem de 
Türk kültürünü benimsemiş olan Moğol kavimlerine ev sahipliği yapmıştır. Moğol istilasının ardından Cengiz Han’ın 
ardıllarından biri olan Çağatay Hanlığı’nın da merkezlerinden biriydi. Ne var ki Çağatay Hanlığı’nın 1345 yılından 
itibaren ikiye bölünmesiyle coğrafya çeşitli kabilelerin çatışma sahnesine ortam hazırladı. Maveraünnehir’in en güçlü 
aristokrat ailelerinden olan Karaunas ve Barlas kabileleri bu çatışmalardan en fazla pay sahibi olanlardı. Henüz tam 
olarak nedeni anlaşılmayan bu güç mücadelesinde bağlı oldukları Çağataylılara karşı liderlik hakimiyetinde 
bulunmaları detaylı araştırmaların konusu gibi görünmektedir. Şimdilik elde edilen sonuç şunu göstermektedir ki, bu 
mücadeleler liderlik yarışından ziyade kabile üstünlüğü mücadelesidir. Üstün gelen kabile ya halkın tepkisini 
çekmemek adına ya da nüfuzlarını koruyabilmek için sembolik kukla olarak Cengiz soylu kişileri han ilan ederek 
yanlarında bulundurmuşlardı. Ancak bölgede meydana gelen şiddetli aristokrat aile mücadeleleri kaostan öteye 
gidemeyerek Timurluların doğmasına neden olurken Şeybanilerin de bölgede etkin rol oynamalarına ortam 
hazırlamıştır. 
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ÖZET 

Nitel araştırma yöntemi ile yapılan bu araştırmada makale, kitap, internet dokümanlarına bakılarak verilere 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Dijital sanat ve illüstrasyon, grafik tasarım süreçlerinin birer ürünüdür. Teknolojinin alt 
yapısını kullanan bu oluşumlar genellikle son kullanıcıya kadar ulaşan imajlar silsilesini bir araya getirmiştir. 
Bugün bilgisayar tabanlı (CAD) grafiklerin endüstriyel oluşumunun etkisiyle yeni pazarlar açılmıştır. 
Manifestoların ve felsefe ya da kültürlerin kaynaşmasına ya da benimsemesine yol açan teknoloji ile beraber 
illüstrasyon tekniklerinin de farklı malzemelerle mesaj iletiminin etkisi göz ardı edilememektedir. İmgenin ve 
ardındaki felsefenin gücü daima sanat yoluyla yol tutan bu sanal pazarda söz sahibi olması kaçınılmaz olanı ortaya 
çıkarmıştır. Kültürel tabanlı sanatların çeşitlenmes; ASCII Sanat da genellikle yazılımla oluşturulan (c, c++, java 

gibi) metinlerin konsol tabanlı yada yazıcı aracılığıyla siyah üzerine beyaz ya da beyaz üzerine siyah karakterlerin 
kontrast oluşturmasıyla hazırlanan genellikle siyah beyaz çıktılardır. Karakterlerin farklı farklı şekillerde bir araya 
gelmesiyle (enterpolasyon) tonaj geçişinin sağlandığı bir grafik sanatı ürünü olarak tanımlamak mümkündür. 
Önceleri yazıcılar yoluyla hayatımıza giren ASCII sanatı, eski cep telefonlarının karakter tabanlı mesaj yazım 
teknikleri ile oluşturulan görsellerden bir araya gelen grafiksel nesneler (ASCII grafikler), zamanla çeşitlenerek 
yeni imgelerin oluşmasına ve kendine has yöntemlerle adından söz ettirmeye başlamıştır. Bu oluşum beraberinde 
imge çeşitlenmeleri ve ardındaki fikirlerin benimsemesini getirmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Dijital sanat, Dijital İllüstrasyon, Yazılım 

ABSTRACT 

In this research, which was carried out with the qualitative research method, it was tried to reach the data by looking 

at articles, books, internet documents. Digital art and illustration are products of graphic design processes. These 

formations, which use the infrastructure of technology, have generally brought together a series of images that 

reach the end user. Today, new markets have been opened with the impact of the industrial formation of computer-

based (CAD) graphics. Along with the technology that leads to the fusion or adoption of manifestos and 

philosophies or cultures, the effect of illustration techniques in conveying messages with different materials cannot 

be ignored. The power of the image and the philosophy behind it has revealed the inevitable to have a say in this 

virtual market that always leads through art. Diversification of culturally-based arts… ASCII Art is usually black-

and-white printouts prepared by contrasting texts (such as c, c++, java) created with software, either white-on-black 

or black-on-white characters via console-based or printer. It is possible to define it as a graphic art product in which 

the tonnage transition is achieved by combining the characters in different ways (interpolation). ASCII art, which 

entered our lives through printers in the past, and graphical objects (ASCII graphics) that came together from 

images created with the character-based message writing techniques of old mobile phones, diversified over time 

and started to form new images and make a name for themselves with unique methods. This formation has brought 

with it image diversification and adoption of the ideas behind it. 

Keywords: Digital Art, Digital Illustration, Software 

1.GİRİŞ 

Sanat insanlığın varoluşundan beri toplumları, kültürleri, insanları çeşitli işleme biçimleriyle etkilemiş ve etkilemeye 
devam etmektedir.  

 Sanat insanların içsel arzularının estetik hazlarının, ihtiyaçlarının sonucu kendini çeşitli biçemlerde oluşturmaya 
çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. Maddede kendini bulan ve güzeli yansıtan sanat günümüzde de aynı 
zamanda dijital ortamda kendine yer edinmektedir. Gerek ticari kaygılarla olsun gerekse sanatsal kaygılar ile olsun 
güzel olan ya da alıcı tarafından onay gören, görsel ürün ihtiyacı duyulmaktadır. Güzel sadece madde de değil sanalda 
da her zaman güzeldir. Geçen’ e göre güzel hem duygularımızın hem de maddenin biçimleri arasındaki birlikteliktir 

(Geçen ,2021: 153). O halde birliktelik sadece maddede değil aynı zaman hem sanal alanda hem de dijital alanda da 

geçerlidir diyebiliriz. Elbette ki dijital gelişimler algısal açıdan nörolojik olarak bir bütünlük ve haz etkisi 
istemektedir. Bu durumda dijital unsurların oluşumunda teknolojik ifade biçimlerin güzeli ve/veya sanatsal olanı 
aramaya alıcıyı itmiştir “Görme duyusuyla bağlantılı olan görsel kavramı günümüzde teknolojik araçlarla birlikte 
değişmiştir. Bunun nedeni yeni medya ve onunla ilintili olan teknolojik unsurlardır” (Yazar, 2021: 417). Gerek yeni 

medya gerekse teknolojik gelişmeler dijital sanatın kaçınılmaz birlikteliğine ve bağına ihtiyaç duymaktadır. “İletişim 
ve bilişim çağında yaşadığımız günümüzde görsel iletişim, evrensel dil oluşumu açısından ön planda yer almaktadır. 
Karşılıklı etkileşim ve iletişimde kullanılan görseller anlatım ögesi olarak birer evrensel dildir. Görsel sanatların her 
dalında kendine özgü bir dil vardır. (Yazar ve Geçen, 2018: 517).  Elbette ki iletişim görsel iletişim araçlarına ihtiyaç 
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duymaktadır. Bu ihtiyaç her alanda kendine çeşitli biçemlerde yer bulmuştur. Bu iletişim araçlarından biri de dijital 
sanattır. 

Dijital sanat, yaratıcı veya sunum sürecinin bir parçası olarak dijital teknolojiyi kullanan sanatsal bir çalışma veya 
uygulamadır. Geniş anlamda "dijital sanat", seri üretim veya dijital medya yöntemlerini kullanan çağdaş sanattır. 
Dijital sanatçı, dijital ekipmanları kullanarak görsel çıktı üreten birey olarak tarif edebiliriz. Dijital sanatçı dijital 
alanda enstrüman zenginliğini bilmeli ve ne amaca yönelik çalışacaksa ona yönelik dijital programı iyi 
kullanabilmelidir. Dijital programdaki hâkimiyet sanatsal ve yaratıcı kabiliyetle birleştiğinde ürün kendini en iyi 
şekilde sunabilmektedir. 
1960'lardan beri, süreci tanımlamak için bilgisayar sanatı ve multimedya sanatı da dâhil olmak üzere çeşitli isimler 
kullanılmıştır (Reichardt, 1974: 41-53) Dijital sanatın kendisi, daha geniş bir şemsiye terim olan yeni medya sanatının 
altına yerleştirilir (Christiane, 2006: 7-8). Bununla beraber dijital sanatın sanatın biricikliği de tartışılır hale gelmiştir. 
Artık oluşturulan eser medya ve diğer çıktılar bazında seri üretim olgusunu getirmiş, eserler çoğaltılır hale gelmiştir. 
Belki de bu biricikliği ya da daha doğrusu anlamlandırmayı koruyacak olan eserin evrensel mesajıdır. 
Sanat eserleri, dijital olmayan resimlere benzer bir şekilde oluşturulduğunda, ancak bir bilgisayar platformunda 
yazılım kullanılarak ve elde edilen görüntünün tuval üzerine boyanmış olarak dijital olarak çıktısı alındığında dijital 
resim olarak kabul edilir (Christiane (2006: 54-60). Her ne kadar dijital ürünler ile elde edinilen resimlerin sanat olup 

olamayacağı sorunsalı devam etse de dijital resim günümüzün kaçınılmaz bir gerçeğidir. 

Dijital sanat teknikleri çeşitli yöntem ve araştırmalar sonucu teknolojinin verdiği imkânları kullanıp eserler oluşturma 
süreci bir dizi üretim mekanizmalarını kapsayan süreci ifade eder.  Programların kullanımı ile günümüzde ve 
geçmişte devam etmesiyle birlikte her geçen gün daha teknolojik niteliklere sahip daha fazla olanaklar sağlayan 
programlar üretilmeye devam etmektedir. Bu gelişimler sanatçılara daha fazla sanatsal dijital sunum olanağı 
sunmakta ve sunmaya devam etmektedir.  

Dijital sanatta eser üretimi için çeşitli elektronik ortamlar oluşturulmuştur. Bu ortamlar çeşitlenmektedir. İster 
bilgisayar grafikleri olsun ister masaüstü yayıncılık türleri olsun -veya diğer çıktı mekanizmaları hepsi seri üretimi 
desteklemektedir. Bilgisayar tarafından sunumu sağlanan dijital sanat internet desteğiyle de daha geniş alanlara 
ulaşma imkânı sunması son kullanıcının bu üretim sürecinde devam eden silsileyi yorumlamasında ve mesajı kendi 
içsel alanında kültürel öğelere bağlı olarak çözmeye çalışmasında aramak gerekmektedir. 

2. DİJİTAL SANATTA İLLÜSTRASYON 

İllüstrasyon, posterler, el ilanları, dergiler, kitaplar, öğretim materyalleri, animasyonlar, video oyunları ve filmler 
gibi basılı ve dijital yayınlanmış medyaya entegrasyon için tasarlanmış bir metnin, kavramın veya sürecin 
dekorasyonu, yorumu veya görsel açıklamasıdır (wikipedia.org, 2021). "İllüstrasyon" kelimesinin kökeni geç Orta 
İngilizce’de geçmektedir, ('aydınlanma; manevi veya entelektüel aydınlanma' anlamında) kullanılır: Latince 
illustratio(n-)'den Eski Fransızca, fiil illustrare'den meydana gelmiştir (lexico.com, 2021). 

Çağdaş illüstrasyon, çizim, boyama, baskı resim, kolaj, montaj, dijital tasarım, multimedya, 3D modelleme dahil 
olmak üzere çok çeşitli stil ve teknikleri kullanır. Amaca bağlı olarak illüstrasyon, etkileyici, stilize, gerçekçi veya 
oldukça teknik olabilir. 

Uzmanlık alanlarına göre; 

✓ Mimari illüstrasyon 

✓ Arkeolojik illüstrasyon 

✓ Botanik illüstrasyon 

✓ Konsept Sanat 

✓ Moda İllüstrasyonu 

✓ Bilgi Grafikleri 

✓ Teknik Resim 

✓ Tıbbi İllüstrasyon 

✓ Anlatı İllüstrasyon 

✓ Resimli Kitaplar 
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✓ Bilimsel İllüstrasyon 

olarak kategorilendirilebilir (wikiwand.com, 2022). 

Bir illüstratör; iş ihtiyaçlarını anlamak ve yorumlamak için müşteriler, editörler ve yazarlarla bağlantı kurabilmeli, 

uygun stiller hakkında bilgi sahibi olmalı, eserin özelliklerini ve çizim metni ile ayrıca araştırma kaynaklarını analiz 
edebilmeli, yeni fikirler üretebilmeli ve yaratıcı düşünebilmeli, tasarım için diğer tekniklerin yanı sıra geleneksel 
çizim ve boyama el becerilerini kullanarak görüntüler ve tasarımlar oluşturabilmeli, görüntüleri ve boyutu, renkleri 

ve diğer öğeleri değiştirmek için bilgisayar destekli tasarım (CAD) paketlerini kullanabilmeli, çalışmalarını 
sergilemek için uygun mekanlar ve galeriler bulabilmelidir (prospects.ac.uk, 2021). Bugün sanatçının işi daha zordur. 
Çünkü kavramları açık ve anlaşılır hale getirmek için daha fazla araca ihtiyaç duymakta ve disiplinler arası sanat 
merkezli iştirakleri eserinin bünyesinde barındırması gerekmektedir. 

 
Resim-1: Jessie Willcox Smith’in bir İllüstrasyonu, 1863–1935, (wikipedia.org, 2021) 

Sanat dünyasında illüstrasyon, zaman zaman grafik tasarım ve güzel sanatlardan daha az önemli olarak görülmüştür. 
Ancak bugün, kısmen grafik roman ve video oyunu endüstrilerinin büyümesi ve dergilerde ve diğer yayınlarda 
illüstrasyon kullanımının artması nedeniyle, illüstrasyon artık küresel bir pazara girebilecek değerli bir sanat formu 
haline gelmiştir (wikipedia.com, 2021). Bugün ise video oyunlar ve aynı kulvarda bulunan dijital sanat malzemeleri 

son kullanıcıya ulaşabilmek için çeşitli merhalelerden geçmektedir. 
Oyun tasarımlarında ilk önce illüstrasyonlar, konsept tasarımlar üretilmektedir. Bu da o sanat alanın üretim 
mekanizmasını hızlandırmakta, çeşitlilik sağlamaktadır. Verimlilik açısından bakıldığında bu üretim mekanizmaları 
içsel öğeleri de barındıran bir dizi mesajlar silsilesini de içerisinde barındırmaktadır. Kullanıcı ya da eser ile ilgilenen 
birey eserde kendinden bir şeyler bulmaya ya da kendi hayal gücünde olan bir nevi gelecek özlemlerini de bu mesajlar 
dizisinden içselleştirmeye çalışmaktadır. 

3. DİJİTAL SANATTA İLLÜSTRASYONUN TARİHÇESİ 

İllüstrasyon, tarih öncesi dönemden Lascaux mağara resimlerine kadar izlenebilir. 15. yüzyılda matbaanın icadıyla, 
yayınlar, fikirlerin iletilmesine ve paylaşılmasına izin veren büyük bir ölçekte çoğaltılabildi. Dünya, benzeri 
görülmemiş basılı materyallerin üretildiğini görse de, illüstrasyonun “Altın Çağına” girmesi yüzyıllar aldı. Bir 
yayının birden fazla kopyasının üretilebilme yeteneğine rağmen, bunu yapmak nispeten sınırlı dağıtım seçenekleriyle 
pahalı bir çabaydı. Ancak bu durum 19. yüzyılın sonunda değişti. Yarım (half) ton baskı süreci geliştirildi ve görüntü 
üretimi kolaylaştı. (Yarım ton baskıdan önce, tüm resimlerin tahta bloklara elle oyulması ve ardından basılması 
gerekirdi.) Kâğıt üretimi ve dağıtımı da faktörlerdendi. Malzeme ucuzladı ve yeni kurulan kıtalararası demiryolları 
ile basılı malzemelerin yaygın dolaşımı sağlanabilir hale geldi (mymodernmet.com, 2021). Dijital sanat, bilgisayar 

ve diğer mekanik ve analog üretim malzemelerini kullandığı için diğer sanat alanlarına göre daha az masraflı 
olabilmektedir. Ayrıca sanatçının ürün oluştururken yaptığı hataları aza indirgemesi ve hızlı bir proses sağladığı için 
bugün en çok kullanılan yöntemlerden biridir. 
Sanayileşme, basılı teminatların her yerde bulunmasında da rol oynadı. Etkileri, insanların tadını çıkarabilecekleri 
harcanabilir bir gelirle illüstrasyonlar genel olarak daha zengin hale getirildi. Bu topluluğun paralarını harcadıkları 
şeylerden biri de kitap ve dergi abonelikleriydi. Bu sırada Amerikan illüstrasyonu yükselmeye başladı. Yayıncılar, 
kitaplarının kopyalarını ve yayınlarına aboneliklerini satmak için görsel eklemelerin de gerek olduğunu fark ettiler. 

Harper’s Monthly, Collier’s ve Scribner’s prodüksiyonlarında illüstrasyonun değerini fark ettikleri ve bu nedenle 
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büyük tirajlar oluşturdukları için en popüler şirketlerden bazıları haline geldiler. (mymodernmet.com, 2021). Sanat 

alanında bir imgenin sözcüğe ağır basması ile ilgili söylentiler mevcuttur. Bu kavram kendi mekanizmaları arasında 
tartışılabilir. Belki de insanlar çağımızda okumaktan çok görsel materyallere önem vermektedir. Bu da görsel 
tasarımın çağımızda ne kadar ağır bastığı ile ilgili tezi desteklemektedir. Nitekim sosyal medya yazılı ve görsel 
malzemeleri bir arada götürmektedir. Nitekim öğrencilerin eğitiminde görsel materyallerin ağır bastığı ve öğrenimi 
desteklediği düşünülmektedir. Bu yüzden sunum yolu ile öğrenme tekniği okullarda müfredata giren bir yöntem ve 
teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
Resim-2: Treasure Island, N. C. Wyeth, 1911, (mycomicshop.com, 2022) 

Altın Çağ'da ise popüler olan çizerler film yıldızlarına benziyordu. Komisyonlarından sadece çok para kazanmakla 
kalmadılar, aynı zamanda Hollywood'la da haşır neşir oldular. 1930'lara gelindiğinde, fotoğrafik reprodüksiyon (ve 
renkli fotoğrafçılık) dergilere ve kitaplara girmeye başladı ve illüstratörleri bir kenara itmiş oldu (mymodernmet.com, 

2021). Bugün ise illüstrasyonlar karşımıza her yerde çıkmaktadır. Özellikle manifestosu olan sanatlar görünümler ile 
eğlence tabanlı bilgisayar oyunlarında. 

4. ASCII İLLÜSTRASYON 

ASCII sanatı, geleneksel olarak görüntüleri, sözcükleri ve nesneleri düzeltmekle ilgilenen metin tabanlı bir ifadedir 
(). 

ASCII sanatı, sunum için bilgisayar kullanan bir grafik tasarım tekniğidir ve 1963'ten itibaren ASCII Standardı 
tarafından tanımlanan 95 yazdırılabilir karakterden ve tescilli genişletilmiş karakterlerle ASCII uyumlu karakter 

setlerinden oluşan resimlerden oluşur. Terim ayrıca genel olarak metne dayalı görsel sanatı ifade etmek için kullanılır. 
ASCII resmi herhangi bir metin düzenleyiciyle oluşturulabilir ve genellikle serbest biçimli dillerde kullanılır. ASCII 
sanatının çoğu örneği, sunum için (courier font ailesi gibi) sabit genişlikli bir yazı tipi karakteri gerektirir 
(wikipedia.org, 2021). 

Bilgisayar ise bildiğimiz gibi ikili sayı tabanı ile oluşturulmaktadır. 0’lar ve 1’ler ile oluşturulan bu sayısal 
mekanizma insanın anlayabileceği makine diline yakınlaştırılmış ve böylelikle programlama dilleri ortaya çıkmıştır. 
Programlama dilleri yazılırken belirli kod sistemleri kullanılır. İlk programlama dilleri ile oluşturulan bilgisayar 
programlama dilleri kelime tabanlı (ASCII simgeler) olarak oluşturulmuştur. Görsel sunumlar daha sonraki 
merhalelerde ortaya çıkmıştır. İşte yazılımsal tabanlı ilk simgeler karakter tabanlı olduğu için grafiksel ara yüzü 
destekleyecek nitelikte değildir. Bugün hala bu kelime işlemcili ara yüzler bilgisayar ortamlarında kullanılmaktadır. 
Bilgisayar ortamındaki ASCII sanatın çıkış mantığını bu metinsel tabanlı dillerin oluşturduğu modüler yapıya 
atfedebiliriz. 

ASCII sanatı dünya çapında popüler bir sanat formu olsa da, doğal fotoğraflardan otomatik olarak üretilen yapı 
temelli ASCII sanatı zorlu olmaya devam ediyor. En büyük zorluk, doğal fotoğraflardan algıya duyarlı yapının 
çıkarılmasında yatmaktadır, böylece yapıya dayalı olarak daha özlü bir ASCII sanat reprodüksiyonu üretilebilir 

(Xuemiao, Zhong, Xie, Liu, Qin, ve Wong, 2017: 1). ASCII sanat formu çeşitli eserlerin karakter tabanlı grafiksel 
üretimin sağlanması bakımından önemlidir. Bu yollarla çeşitli türde reprodüksiyonlar, şekiller, sanat eserleri, 

emojiler oluşturulmuştur. İlkin konsol tabanlı olarak oluşturulan ASCII sanatı daha sora grafik ara yüzüne sahip 
görsel tabanlı uygulamalarla üretilmeye başlanmıştır. 
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Resim-3: 9.yüzyıldan kalma bir astronomik el yazmasından "Sirius" takımyıldızının çizimi (wikipedia.org, 2021) 

ASCII sanatı büyük ölçüde icat edildi, çünkü ilk yazıcılar genellikle grafik yeteneğinden yoksundu ve bu nedenle 
grafik işaretleri yerine baskıda karakterler kullanıldı. Ayrıca, farklı kullanıcılardan gelen farklı yazdırma işleri 
arasındaki bölümleri işaretlemek için, toplu yazıcılar genellikle büyük afiş sayfaları yazdırmak için ASCII sanatını 
kullandılar, bu da sonuçların bir bilgisayar operatörü veya yazıcı tarafından daha kolay ayrılabilmesini sağladı. ASCII 
sanatı, görüntülerin gömülemediği ilk e-postalarda da kullanıldı (Moritsugu, 2000: 220–221). Yukarıdaki görselde 

ise tipografik öğeler bir araya getirilerek bütünsel bir imge oluşturulmuştur. Oluşturulan bu imge metin ve görsel 
düzeneklerin bir araya gelerek kullanıcı perspektifinde yeni idealar üretimine ya da içsel soruşturmalara neden 
olmaktadır. Ortak nokta ise verilen mesaj kaygısıdır. Renkler, metinler, imgeler bir araya gelerek bir kompozisyon 
oluşturur. Bu kompozisyonlar belirli öğelerin bir araya gelmesiyle bütünsel tasarım elde edilir. Oluşturulan bu 
tasarımlara mesaj da eklendiğinde hazır ürünler sanat eserini yorumlayan kişilere bir imge çözümlemesi mekanizması 
sunmaktadır. Yapılan bu analiz ile beyinde mesaj parçaları üretilir. Bunlar kültürel öğeler, renkler ve bir dizi resmin 
temel elemanlarının oluşturduğu imgesel bütünsellikler ile oluşturulur ve izleyicide mesaj oluşur. Bu kavrama sistemi 
izleyiciden izleyiciye çeşitlenmektedir. Eğer ortak bir çıkarımsal mesaj elde edilirse beğeni oluşur. Bu modüler 
ayrıştırma hemen hemen tüm tasarım süreçlerinde vardır. 

 
Resim-4: Dag Hammarskjöld, teleprinterden yazdırma, 1961-62, (wikipedia.org, 2021) 

Günümüz teknolojisinde illüstrasyon ile yazımsal tipografik resimler daha ileri düzeye çıkmıştır diyebiliriz. Buna 
örnek olarak Barak Obama’nın fotoğrafının üstüne HOPE ve CHANGE yazılarının yerleştirildiği aşağıdaki görseli 
gösterebiliriz. 

“Barak Obama’nın resimsel görseli, vektörel tabanlı photoshop programı üzerinde netliği azaltılıp üstüne 
kelimelerden oluşan tipografik ögeler konulmuştur. Tipografik portrede yüzün asıl formuna sadık kalınarak boyutlu 
ve gölgeli işlenmiştir” (Geçen, 2019: 480). 
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Resim-5: Obama ( https://creativenerds.co.uk; Geçen, 2019: 480   ) 

ASCII tabanlı imgeler oluşturulurken aslında kullanıcının hayallerini ve vermek istediği mesajı da unutmamak 
gerekir. Nitekim burada bir kültür üretimi söz konusudur. Yine sanat üretimi ile oluşturulan imgeler bir mesaj verme 
kaygısı ile oluşturulmaktadır. Bu mesaj ile sanatçı ya da üretici, evrensel veya kültürel ve ya her ne olursa olsun kendi 

iç dünyası ile dikkat çekmek istediği konu üzerine odaklanmamızı ister. 
ASCII sanatı da bir kültür oluşturmuştur. Nitekim daha önce görülmemiş yeniden üretim mantıkları bir araya gelerek 
(belki de buna eğip-bükme diyebiliriz) imge oluşumunda ve mesaj kaygısını gütmeyi de beraberinde getirmiştir. Bu 
sanat eseri ile oluşturulan her nesne bir insanın kitap olarak tanımlanmasını desteklemektedir ve yaşam biçimini 
yansıtacak öğeleri bir arada tutması hasebiyle kendi iç pazar dilini oluşturmaktadır. Mesajlar görsel malzemeler 
yoluyla insanların anlayabileceği görsel bir kavrama doğru itilmektedir. Mesajlar net verilmektedir. Nitekim bir 
üstteki görselde Barak Obama “değişim ve umut” olarak tanımlanmıştır. Görseller birer araçtır fakat vermek 

istedikleri mesaj kalıcıdır. 

5. SONUÇ 

Dijital sanat, teknolojinin gelişmesi ile her geçen gün karşımıza yeni sanat akımlarının doğmasına yol açmaktadır. 
Küreselleşen dünyada kültürlerin ülkeler arasında özümsenmesi ve optimum düzeye gelmesi sanat ve sanat 

akımlarını etkiler olmuştur. Dijital sanat kültür pazarının hafızalarda imge oluşmasını sağlamasıyla birlikte dijital 
sanatta çeşitlilikler görülmeye başlamıştır. ASCII sanatı da bu çeşitlenmelerden ortaya çıkan bir sanat ürünüdür. 
ASCII sanat bilgisayarların dünyamıza girmesiyle birlikte ortaya çıkan bir sanat ürünüdür. Yazılımla oluşturulan 
bilgisayar tabanlı karakterlerin bir araya gelmesiyle resmin bütününde bir imge oluşmasına yol açan bu teknoloji ile 
çeşitli türde imgeler ortaya çıkmış ve farklılıklar oluşmaya başlamıştır. 
Manifestoların egemen olduğu sanat kulvarlarında bilgisayar destekli imgelerin oluşumu engellenemez bir 
yükseliştedir. Nitekim Google gibi arama motorlarına her gün yeni bir imgenin eklenmesi sağlanmaktadır. 
Büyük boyutlu görüntülerin sık iletilmesi, ağlarda ve web sitelerinde ise büyük miktarda veri tüketir. Yavaş bir 
İnternet ortamında, ASCII sanat görüntülerini kullanmak çok faydalı olabilir. ASCII art görüntüleri metinden 
oluştuğundan, veri boyutu genel bitmap tabanlı görüntülerden çok daha küçüktür. Ek olarak, ASCII sanatı, 
kullanıcıların kolayca düzenlemesine ve üzerinde çeşitli revizyonlar yapmasına olanak tanıyan metin tabanlı bir 
görüntü olduğundan bu özellikler sayesinde, ASCII sanatı, resim yüklemeyi desteklemeyen web sayfalarında sıklıkla 
kullanılır ve bazı sanatçılar, ASCII sanat resimlerini ve metnini düzgün bir şekilde düzenleyerek karikatür tarzı sanat 
oluşturabilirler. 

ASCII sanatı yeni olmamaklar beraber hala günümüzde az da olsa kullanılan bir görsel üretim yöntemlerinden biridir. 
İlk önceleri telefondaki metinlerle oluşturulmaya çalışılan bu imgeler daha sonraları bilgisayar üzerinde konsol 
tabanlı uygulamaların ve bu konsol tabanlı uygulamalara hakim karakterlerin bir araya getirilmesiyle 
oluşturduğumuz görsel materyaller göz ardı edilemez olmuştur ve kendi kültür üretimi çarkını oluşturmuş ve bu 
alanlara entegre edilmiştir. Gerçekten de telefon uygulamaları ile oluşturduğumuz bu imgeler yeni bir kültürün 
doğmasına sebep olmuştur. Nitekim konsol tabanlı uygulamalar artık insanlar tarafından pek fazla 
kullanılmamaktadır. Şuan ASCII uygulamalar sadece programlama ve diğer bilgisayar işlemlerini kapsayacak 
uygulamalar ile ilgilenen insanların kullanım alanları olarak sınırlandırılabilir. Günümüzde ise görsel tabanlı 
uygulamalar daha çok ilgiyi cezbetmektedir. 
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