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CONGRESS PROGRAM
Online (with ZOOM Conference)

Zoom Meeting ID: 816 0298 5936
Password: 646041
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/81602985936?pwd=TmFRc04wUW0wS2NEVkRqL0FDa24xdz09
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Önəmli, Xahiş edirik diqqətlə oxuyasınız
 Konfransımızda Yazı Qaydalarına uyğun göndərilmiş və elmi komissiyadan keçən məruzələr
üçün online (video konfran şəklində) çıxış imkanı veriləcəkdir.
 Online məruzə üçün https://zoom.us/join linki üzərindən daxil olaraq “Meeting ID or
Personal Link Name” yerinə ID nömrəsinə daxil olaraq konfransa qoşula bilərsiniz.
 ZOOM tədbiqi pulsuzdur və yeni hesab açmağa ehtiyac yoxdur
 ZOOM tədbiqi qeydiyyatdan keçmədən istifadə edilə bilir
 Tədbiq planşet, telefon və komputerlərdə mümkündür
 Hər iclasda məruzəçilər məruzə saatından 5 dəqiqə əvvəl konfransa bağlanmış olmaları lazımdır
 Bütün konfrans iştirakçıları canlı qoşularaq bütün məruzələri izləyə bilərlər.
 Moderator – iclasdakı çıxış və elmi diskussiyalar (sual-cavab) hissəsindən məsuldurlar
Nəzər Yetirilmasi Vaxib Olanlar – TEXNİKİ BİLGİLƏR
♦ Komputerlərinizdə mikrafon olduğunə və saz vəziyyətdə olmasına əmin olmalısınız.
♦ ZOOM-da ekran paylaşma xüsusiyyətini bacarmalısınız
♦ Qəbul edilən məqalə sahiblərinin mail adresinə ZOOM tədbiqindəki linkə aid İD nömrəsi
göndəriləcəkdir.
♦ Sertifikatlar konfransdan sonra sizlərə PDF olaraq göndəriləcəkdir.
♦ Konfrans proqramında yer və saat dəyişikliyi kimi tələblər nəzərə alınmayacaqdır.
Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için
online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting
ID or Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları
gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
♦ Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
♦ Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
♦ Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz
oturuma ait ID numarası gönderilecektir.
♦ Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
♦ Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting
ID or Personal Link Name” and solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
♦ Make sure your computer has a microphone and is working.
♦ You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
♦ Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
♦ Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress
program.
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•Afghanistan Local Time

0830-0850

•Turkey Local Time

Head of Organizing Committee
PROF. DR. MUSTAFA TALAS
Nigde Omer Halisdemir University

Honory President Conference

FIROZ UZBEK KARIMI
Rector of Faryab University

XII INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC
23-24 October 2020 Afghanistan, Faryab University

Hall-1, Session-1
23.10.2020, Friday
10:30-12:30
• Afganistan Local Time

09:00-11:00
• Turkey Local Time

Moderator: Doç. Dr. KÜBRA KULİYEVA
Dr. Mustafa Sarper ALAP

TÜRKİYE’DE AFGAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAŞADIKLARI
SIKINTILAR VE TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAŞADIKLARI SIKINTILARI ÇÖZÜM
YOLLARI

Assoc. Prof. Dr. Shabnam
Hasanli- Garibova

THE STRUCTURE OF COMPOSITE SENTENCE IN TURKIC SCIENTIFIC TEXTS
IN XIV-XVI CENTURIES

Doç. Dr. KÜBRA KULİYEVA
Masuma Kuliyeva

“KUTADGU BILIG” ve AZERİ AĞIZLARI
ZÜLKARNEYN

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

AFGANİSTAN’IN KURUCUSU AHMED ŞAH İLE OSMANLI DEVLETİ ARASINDA
İRAN’A KARŞI İTTİFAK İLE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

EBUSSUUD EFENDİ’NİN VECİZE ÖZELLİKLİ FETVÂLARI

Masimova Sona

THE CATEGORY OF QUANTITY IN DIFFERENT LANGUAGES

Əlvan CƏFƏROV

“KİTABİ DƏDƏ QORQUD” DASTANIN DİLİNDƏ POETİZMLƏR
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Hall-1, Session-2
23.10.2020, Friday
13:00-15:00
• Afganistan Local Time

11:30-13:30
• Turkey Local Time

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Seyit Taşer
Doç.Dr. Seçkin Yavuzdoğan

“KAÇAKÇILIK YAPMAK VEYA KAÇAKÇILARLA İLİŞKİ KURMAK” DİSİPLİN SUÇU
NEDENİYLE “MESLEKTEN ÇIKARMA” DİSİPLİN CEZASI

Doç.Dr. Seçkin Yavuzdoğan

KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞIŞTIRME (DEVLET MEMURLARI KANUNU MADDE
73)

Asst. Prof. Dr. Nilgün Eliküçük
Yıldırım
Nasibova Ayten Magsud

CHINA’S HOMEGROWN POPULISM: GREAT REJUVENATION of CHINESE
NATION
EARLY IMAMISM IN WESTERN HISTORIOGRAPHY

Dr. Çağlar EZİKOĞLU

THE DISCUSSION OF COMMUNIST POLICIES’ SUCCESS IN WORLD POLITICS

Assoc. Prof. Dr. Seyit Taşer

AVRUPA’NIN OSMANLI DEVLETİ’Nİ ZOR DURUMDA BIRAKMA HAMLELERİNİN
GÜNÜMÜZE ETKİLERİ

Assoc. Prof. Dr. Seyit Taşer

OSMANLI DEVLETİ GERİLEME SÜRECİ İLE İLGİLİ BAZI TEMEL BİLGİLER
ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Dr. Menekşe Bekaroğlu
Dr. Ayşe F. Caman

KOMMAGENE KRALLIĞI DÖNEMİ’NDE YERLEŞİMLER
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Hall-1, Session-3
23.10.2020, Friday
15:30-17:30
• Afganistan Local Time

14:00-16:00
• Turkey Local Time

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Nuri ÇINARCI
Aylin GÜRBÜZ

DİJİTAL SANAT PORTRE-MEKÂN İLİŞKİSİNDE TASARIM İLKELERİNİN SANAT
ESERİNİ OLUŞTURMADAKİ ROLÜ

Aylin GÜRBÜZ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BASKI TEKNİKLERİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ
PORTRE YORUMLARINDA IŞIK VE MEKÂNIN ETKİLERİ

Doç. Dr. Sevda KOÇ AKRAN

BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN
İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

Doç. Dr. Sevda KOÇ AKRAN

DİJİTAL OKURYAZARLIKLA İLGİLİ TEZLERİN SİSTEMATİK ANALİZİ

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Nuri
ÇINARCI

LÂMİ’Î ÇELEBİ’NİN ŞERH-İ DİBACE-İ GÜLİSTAN ŞERHİNDE YARARLANDIĞI
KAYNAKLAR

Arş. Gör. Dr. Yurdagül KILIÇ
GÜNDÜZ

BİR GÖSTERGE OLARAK KÜLTÜREL SEMBOLÜN YAŞAYAN TEMSİLİ: MOULİN
ROUGE

Arş. Gör. Dr. Yurdagül KILIÇ
GÜNDÜZ
Arş. Gör. Dr. Cansu ÇELEBİ
EROL
Assist. Prof. Dr. K.R.Padma
K.R.Don
Assist. Prof. Dr. N.Johnson

CANAN ŞENOL’UN “GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM” ADLI ESERİNİN
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ
PARENTAL SUPPORT DURING E- CLASSES LEARNING
ATTITUDE OF WOMEN UPLOADER TOWARDS UPLOADING PHOTOS AND
VIDEOS IN SOCIAL MEDIA
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Hall-2, Session-1
23.10.2020, Friday
10:30-12:30
• Afganistan Local Time

09:00-11:00
• Turkey Local Time

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU
Assoc. Prof. Dr. Mustafa Hakkı
AYDOĞDU

AN ASSESSMENT OF FARMERS’ PERSPECTIVES ON AGRICULTURAL
SUPPORTS IN ŞANLIURFA, TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Hakkı
AYDOĞDU

AN EVALUATION ON THE HARVESTING PROBLEMS OF THE FARMERS
IN ŞANLIURFA, TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Erdal ARSLAN
Assist. Prof. Dr. Ali BORA
Abdul Hasib AMANAT

FINANCIAL ANALYSIS OF AFGHANISTAN INTERNATIONAL BANK

Dr. Menderes KANDEMİR

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ ÖNEMİ VE ÖRGÜTSEL
BAĞLILIĞA ETKİSİ

Dr. Menderes KANDEMİR

Z KUŞAĞININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ

Arş. Gör. Dr. Necip DÜNDAR

ORTA GELİR TUZAĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Dr. Necip DÜNDAR

REEL DÖVİZ KURU VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ İÇİN PANEL
VERİ ANALİZİ

Pınar BAKKALOĞLU
Doç. Dr. Umut Burak GEYİKÇİ

DEZAVANTAJLI GRUPLARDA FİNANSAL OKURYAZARLIK VE DAVRANIŞSAL
FİNANS EĞİLİMLERİNİN TESPİTİ; AMPRİK BİR ÇALIŞMA
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Hall-2, Session-2
23.10.2020, Friday
13:00-15:00
• Afganistan Local Time

11:30-13:30
• Turkey Local Time

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA NUR
KARAMAN KABADURMUŞ
ÖZGE ESNAFOĞLU
Prof. Dr. Burcu ERŞAHAN
Prof. Dr. İsmail BAKAN
Ömer Faruk ZÜLKADİR

Moderator: Prof. Dr. İsmail BAKAN
KÜRESEL KRİZİN TÜRK GIDA SEKTÖRÜ TİCARETİNE ETKİLERİ
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN YEŞİL İNOVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN
ARAŞTIRMASI

Öğr. Gör. Murat ŞAHİN

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ İÇİN DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK İKTİSADİ KALKINMA
STRATEJİLERİ

Öğr. Gör. Murat ŞAHİN

BÖLGESEL KALKINMA PERSPEKTİFİNDE İLAÇ VE AŞI GÜVENLİĞİ

Dr. Perihan Abay

AİLE İŞLETMELERİNİN COVİD 19 SÜRECİNDE İŞLETMELER ÜZERİNDE ALDIĞI
TEDBİRLER

Sani Inusa Milala
Abubakar Sadiq

The effect of uncontrolled land use changes on neighborhood quality in Karu L.G.A
Nasarawa State

Dr. Mehmet DOĞANAY

PANDEMİ SÜRECİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ OLARAK SOSYAL PSİKOLOJİNİN
MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ

Prof. Dr. İsmail BAKAN
Makbule OĞUZ

COVİD-19 SÜRECİNİN İŞLETMELERDEKİ YANSIMALARINA YÖNELİK
ALGILAR

Prof. Dr. İsmail BAKAN
Makbule OĞUZ

REKABETÇİLİK ANALİZİ: METAL MUTFAK EŞYASI SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
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Hall-2, Session-3
23.10.2020, Friday
15:30-17:30
• Afganistan Local Time

14:00-16:00
• Turkey Local Time

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Seyit Taşer
Öğr. Gör. Nurullah Nehir

1845 NÜFUS SAYIMLARINA GÖRE ERZURUM VİLAYETİ OVA KARYESİ
NÜFUSU

Öğr. Gör. Nurullah Nehir

1847 NÜFUS SAYIMLARINA GÖRE ERZURUM VİLAYETİ’NDEKİ HAN VE
DÜKKANLARDA BULUNAN RUM NÜFUS

Fırat ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi Abdulvehhab
Gözün

ARİSTOTELES’İN ARZU AÇIKLAMASI
COVİD-19 SALGININA KARŞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖNERDİĞİ
TEDBİRLERİN SÜNNETTEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Assoc. Prof. Dr. Seyit Taşer

KONYA KONDÜKTÖR MEKTEBİ

Assoc. Prof. Dr. Seyit Taşer

BİLGİ ÜZERİNE DERİN DÜŞÜNCEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Recep KÜLCÜ

EKOSANTRİK PSİKO-FELSEFİ (EPF) KURAMA GÖRE POSTMODERN
ÖZNENİN TRAVMA KAYNAKLARI

Prof. Dr. Recep KÜLCÜ

EKOSANTRİK PSİKO-FELSEFİ (EPF) KURAM ve AKSİYOLOJİ İLİŞKİSİ
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Hall-3, Session-1
23.10.2020, Friday
10:30-12:30
• Afganistan Local Time

09:00-11:00
• Turkey Local Time

Aminu Hassan Jakada
Umar Ahmad Ali
Ibrahim Sambo Farouq
Abdullahi Daiyabu Marmara
Murtala Abdu
Qaribu Yahaya Nasidi
Abubakar M. Babale
Dr. Shamsuddeen Mohammed
Sani Inusa Milala
Musa Mohammed Yankari

Moderator: Bhumika Sharma
The Asymmetric Effect of Crude Oil Price on the Quality of Environment in Nigeria:
An Application of Non-Linear ARDL

REPRESENTATION OF WOMEN IN NIGERIAN NEWSPAPERS: AN APPRAISAL
ASSESSMENT OF HOUSING FINANCE IN HOUSING DEVELOPMENT IN BAUCHI
METROPOLIS, BAUCHI STATE, NIGERIA

Bhumika Sharma
Mohammed Muqtadir
Assoc. Prof. Dr. Dr. Rajinder
Verma Zobia

INDIA’S INTERNATIONAL HUMANITARIAN ACTIONS DURING COVID-19

Öğr. Gör. İ.Ethem DAĞDEVİREN
Öğr. Gör. Şakir MİRZA

LOJİSTİK İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK
KULLANMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Şakir MİRZA
Öğr. Gör. İ.Ethem DAĞDEVİREN

TÜRKİYE’DE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ LOJİSTİK FAALİYETLERİ
İÇERİSİNDEKİ DURUMU VE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ GELİŞİMİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TAMER

MAHALLİ İDARELERİN MALİYESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TAMER

442 SAYILI KÖY KANUNUNDAN 6360 SAYILI YASAYA KÖY YÖNETİMLERİ
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Hall-3, Session-2
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THE STRUCTURE OF COMPOSITE SENTENCE IN TURKIC SCIENTIFIC
TEXTS IN XIV-XVI CENTURIES
Ass. Prof. Dr. Shabnam Hasanli- Garibova
ANAS, İnstitute of Linguistics
Abstract
The development of the Turkic languages' syntactic features have always been the
research objective of diachronic studies. Sentence types used in scientific works in the middle
ages are the research objectives of this article.
Generally, the process of compositing the sentence structure in Turkic languages has
always been the subject of discussion and argumentation. And this is a matter due to the
confrontation the internal development tendencies of the language with the foreign elements,
historically, in the process of polishing a composite sentence, as well as the change of the
development tendencies by changing the approach to the process within a certain period of
time.Lexical elements, intonation, pause, word order, word repetition play a main role in
making up composite sentences without conjunctions. Composite sentences without
conjunctions and their subsequent development rate, the formation of composite and
compound sentences took place parallelly in Turkic languages. The types of compound and
complex sentences formed as a result of the development of a simple sentence in two
directions within itself are different evolutionary manifestations of the same structure.
Expanding on the basis of verbal constructions with a compound sentence which formed as a
result of the expansion of a simple sentence with homogenous parts, forming from the simple
sentence, the complex sentences are different ways of expressing a complex idea in
speech.However, both types of sentences are distinguished by the fact that the possibilities of
expressing reality of simple sentence expanding according to the point, and expressing
comprehensively.
Keywords: Sentence, Turkic Languages, Scientific Style, Structure Of Sentence,
Simple Sentence, Compound Sentence
1. Introduction
The formation of sentences in Turkic languages and progress towards complexity
coincides with the initial stage of language formation. The extensive usage and variety of the
sentence expressing a complete idea in Turkic texts proves the antiquity of the history of
formation of the Turkic sentence structure. The invariability of the main features of the
sentence structure in the centennial old writing samples, relative to the deviations the stability
of the basic rules at all stages show that the syntactic norm in the Turkic languages is fully
stabilized. The sentence “Teñri teg teñride bolmış türk bilge kağan bödke olurtum”(BKşml 1)
is the first sentence of the Bilge Kaghan monument from our first written texts. The position
of the predicate in the sentence structure, the sequence of determiner and determined word,
already indicate the existence of a stable sentence structure for that period. The form of
expressing a complex thought being used in a simple extended sentence structure of the
participial construction is the main sentence type used in the Turkic language. “İlgerü Şantuñ
yazıka tügi süledim, taluyka kiçik tegmedim” (İrəlidə Şantun ovalığına qədər qoşun çəkdim,
dənizə az qalmış durdum.)(BKşml 2); “Birigerü tokuz ersinke tegi süledim, tüpütke kiçig
tegmedim”(Geridə doqquz Ersine qədər qoşun çəkdim, Tibetə az qalmış durdum)( BK şml 23) examples – the sentence types being reflected the expression of a contrasting thought in
VIII century Turkic language, it shows the ability to express a complex thought of the
sentence structure. “Bu yerde olurup tabğaç bodun birle tüzüldüm”(BKşml3), “Teñri
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yarlıkaduk üçün özüm olurtukuma tört ulundakı bodunug itdim, yaratdım”(Tanrı lütf etdiyi
üçün taxta oturanda dörd tərəfdəki xalqları tabe etdim, nizam yaratdım.)( BKşml 9); “Üze kök
teñri asra yağız yer kılıntukda ekin ara kişi oğli kılınmış”(Üstdə göy səma, altda qara yer
yaradıldığında, ikisinin arasında insan oğlu yaradılmışdı) in these sentences, the adverbial
participial constructions reflected a complex style of expression within the framework of
agglutinating language.
The expression of several thoughts, through the homogeneous parts, is also observed in
the Orkhon-Yenisei monuments: “Begleri, boduni tüzsüz üçün tabğaç bodun tebligin
kurlugın üçün armakçısın üçün inili eçili kikşürtükin üçün begli bodunlıg yañaşurtukin üçün
türük bodun iledük ilin içgınu ıdmış, kaganladuk kaganın yitürü ıdmış”( Bəyləri və xalqı
itaətkar olmadığı üçün, Çin xalqı hiyləgər və saxtakar olduğu üçün, qardaşların arasını
vurduğu üçün, bəylə xalqın arasını vurduğu üçün türk xalqını qurduğu dövlət yox olmuş,
xaqanını itirmiş)(BK ş 7); “ Yaguk el erser, ança takı erig yerte irser ança erig yerte beñgü taş
tokıtdım, bititdim.”( Burası yakın bir mevki olduğundan, ayrıca kolay erişilir bir yer
olduğundan, böyle kolay erişilir bir yerde ebedi taş hakettirdim, yazdırttım)( GT c13)
In Turkic, the first formation of a composite sentence was formed by the parallel using
of sentences that are semantically close to each other, and the intonation in these sentences
was initially an indication of relations between the sentences. The combination of long
consecutive sentences was more about the closeness of meaning than the grammatical
relation. This closeness of meaning also led to the formation of a grammatical relation, which
was completed through the suffixes person and tense. N.Hajiyeva writes about such sentence
combinations: “Long-sequential sentences reflecting the direct state of events in the most
simplified grammatical form were characteristic in the language of ancient Turkic written
monuments”(Гаджиева Н:1973, p.207). It should be noted that expressing a complex
thought, the sentences processing side by side combined in a state of coordination, limited the
expressing of conjunctions and connective means in the sentence structure of the period.
Therefore, examples of primary composite sentences are composite sentences without
conjunctions. Researching the development of composite sentences in Turkic languages, A.
Abdullayev is of the opinion that complex sentences with conditional clauses and complex
sentences with relative pronouns have a more ancient history, and composite sentences with
conjunctions are derived from them (Abdullayev:1996, p.69).
While researching the history of the Uzbek literary language, Kh. Nazarova came to the
conclusion that in the late XV-early XVI centuries in the Uzbek literary language, the
composite sentences have an important role, consisting of syntactic components without
conjunctions and combined without other grammatical means in the function of non conjunctive and conjunctive ( Nazarova:1979,p.101).
This situation is also observed in the monuments of the XI century: “Eviñ kapğı bekle,
yırak tutğıl er (KB 4520b.); Ulug sen olar boldı sinde kiçig (KB. 4534 b.); “Severiñ eşitgey
elig tutmağay (KB 4541 b); “Ayu birdim emdi, eşitti özüñ. (KB 4566 b.); Lexical elements,
intonation, pause, word order, word repetition play a main role in making up composite
sentences without conjunctions. Composite sentences without conjunctions and their
subsequent development rate, the formation of composite and compound sentences took place
parallelly in Turkic languages. With the development towards complication of simple
sentences into extended sentences and later into composite ones based on verbal
constructions, a number of simple sentences that used side by side expressing a complex
thought coincide to the same period.
2. The structure of composite sentence
Composite sentence, formed by combining two simple sentences in meaning and
grammar, expresses the combination of several notions around one thought in the human
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psyche. The systemic form of a sentence, which is a grammatical unit, has a specific
framework, depending on its mental and semantic complexity.
The predicative complex of a compound sentence is joined by a subordinating or
coordinating relation. In the Turkic language, these types of relations of compound sentence
have a sentence-forming function at different times. Thus, the types of sentences formed on
the basis of subordinating relation are poorly developed at the initial stage. However, over the
time under the influence of foreign languages, it is widespread enough to cause changes in
the syntactic structure of the language.
Historically, in the Turkic languages, expressing a complex thought with a simple
sentence has prevailed, determiner-being determined, controller and being controlled
relations have a leading function in the sentence. The development of a sentence from simple
to composite, and then the tendency of this complexity towards conciseness, logical
subordination resulted with the internal transformations and changes in the sentence, forcing
independent parties to unite.
The formation of a composite sentence in Turkic languages is primarily due to the fact
that the transforms formed by such auxiliary means as ol, bol, var, yox, degin, teyin, diyip,
alı-əli doing structural change, cause expansion-complication within a simple sentence. For
example,
“Dahı acı badamı göyindürüp katup yaqu eylemek ol rence yavlak fayidelü nesnedür”(
HB,7a 11-13);
“ Benüm şuarayıla ne kaydum var?-dedi”.(ŞM. IV cilt 2.kısım, s.140, 223 a10);
“Andan Ömer kapıda şuaradan kim vardur diyü sordı”.( ŞM. s. 140, 223 a113);
“İskenderi- Zulkarneyn şehri mezkuru harap bulup imaret eyledi derler” (Piri Reis.
S1485);
“Ve yakınına varıcak üç bölük küçük dağcuazlar vardur görünür” (Piri Reis, s.1571);
“Dördüncü kayide bilüñ kaç cinsdür anı bildürür”.(Töhfeyi-Mübarizi, 55b 1);
“Otları hava safı gün açuk olıcak dermek gerek”.(TM,56a9);
“Bu dayire yaluñuz otları niçe katmak gerek anı bildürür”.(TM 58 a 5).
The examples given, both in the form of construction and in the sentences in which
indirect speech is expressed, show the process of transition from complex thinking to
complex speech in general. Because the expressed thoughts have a complex structure, it
forces the sentences to be in this structure too. If we look at the last sentence, we can see that
the complex idea here is expressed in an extended simple sentence, and saying according to
Shcherbak, it is expressed in a complicated simple sentence. Sentences of the same type will
be in the next stage under the influence of Arabic and Persian as follows: “Bu dayire yaluñuz
anı bildürür ki, otları niçe katmak gerektir”.
In the XVI century also Chagatai and Ottoman manuscripts, it is possible to observe the
development of the form of a composite sentence structure in the direction of a complex
sentence. For example, “Yana koşukdur kim, uğruştek usulıda şayıdur ve bazı edvar
kutubide ol usul zikr boluptur” (M.Ö. s.58.BN 276 a). “Amma malum bolsun kim, Aruz
fennide nazm evzanı usuliniñ binasın 3 rükñe koyupturlar kim alarnı sebeb ve veted ve
fasıla dipdürler” ( M.Ö. s.13)
The types of compound and complex sentences formed as a result of the development
of a simple sentence in two directions within itself are different evolutionary manifestations
of the same structure. Expanding on the basis of verbal constructions with a compound
sentence which formed as a result of the expansion of a simple sentence with homogenous
parts, forming from the simple sentence, the complex sentences are different ways of
expressing a complex idea in speech.However, both types of sentences are distinguished by
the fact that the possibilities of expressing reality of simple sentence expanding according to
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the point, and expressing comprehensively. “A composite sentence is a broader and more
comprehensive expression of a particular fragment of reality – a fragment being required to
be placed in communicative focus”. The grammatical naming of the followed way during in
this broad and comprehensive expression takes place within specific patterns. For example,
let’s look at the given sentence while explaining particles in the XVI century’s sample
“Muyassiratul- ulum” work:
“Məgər” harfdür ki, mahall- i zannda, yani muhtemeli- qaribde istimal olunur, bir kişi
bir əmr fikr eylər, eylər də məgər şöylə ola, yəni, bənüm qatumda maznun və muhtəməl-i
qarib budur deməkdir”(M.U. 138.10-12; s.55). At first glance, it is clear the example being a
subordinate clause with “ki” and thus, it is understood that being a complex sentence. At the
same time, it should be noted that the example of a complex sentence, in addition to
beautifully reflecting the influence of the Arabic language, at this point it attracts the
attention in terms of the broadness and scope of the fragment of thought expressed.
Or:
“Bilgil kim, çox uyqu dimağı ağır eyler içeruki ve taşrakı anlamağı künd eyler amma
mütedil uyku nefsani kuvveti süst eyler ve tabiat kuvvetine yardım eder”( T.M. 39 a.1-3)
In this given sentence XIV century’s example from the work “Tohfeyi-Mubarizi”, two
different ideas were put forward by contrasting way, and the subject clause was used.
Let’s consider an explanation that is given in Abushka dictionary belonging to the XVI
century: “Çenge Cağatay adetinde dügin olduğı mahalde erler va avratlar ellerin karsup
makamı- nevaya mahsus bir savtıla ırduklarına derler” although several ideas are expressed
sequentially in a sentence, the expression plan of the sentence corresponds to a simple
sentence structure. A simple expression plan reflected a complex content plan. Even if, the
sentence reflects “dügin olduğu mahalde”, “erler ve avratların ellerini karsup” “neva
muğamına mahsus musiki ile oxuduqlarını” the formal syntactic connection within a sentence
is completed around a predicate.
3. Result
Generally, the process of compositing the sentence structure in Turkic languages has
always been the subject of discussion and argumentation. And this is a matter due to the
confrontation the internal development tendencies of the language with the foreign elements,
historically, in the process of polishing a composite sentence, as well as the change of the
development tendencies by changing the approach to the process within a certain period of
time. The historical development of the Turkic languages’ syntax has not been formed on the
basis of today's independent-dependent clause relation. The development of the composite
sentence on the basis of this tendency occurred as a result of the fact that during the polishing
process, the structure belonging to much more inflected languages found its way to the
Turkic languages. Of course, here, the conditional clause is exception. This is because the
conditional clause shows itself from the earliest periods and at first, has performed in the
same structural framework as other verbal constructions.
Thus, in the XIII-XVI centuries sentence structure of Turkic-language scientific works,
two trends are observed in the development of composite sentences:
1. Sentences formed on the basis of constructions being a specific feature of the Turkic
languages’ sentence structure.
2. Composite sentences with –ki formed under the influence of inflected languages.
The sentence in the examples of the XIII-XVI centuries scientific style gives reason to
say that both types of composite sentence structure were productive in a concrete extent.
However, in the further development of languages, one of these tendencies has become a
leading force in these or those Turkic languages.
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Özet
“Kudadgu Bilig” XI. yüzyıl Karahanlılar döneminde Balasagunlu Yusuf Has Hacip
tarafından yazılmış ilk Müsluman yapıtı olarak bilinmektedir. Yıllardır tarih, coğrafi, felsefe,
ahlak, toplumbilim açısından inceleme, araştırma objesi olan bu eser sadece söz konusu bilim
dalları için değil, dilbilim için de önem taşıyor. Şöyle ki, dilbilimin araştırma alanı
kelimelerdir ve onun için kelimelerin astronomi, belagat, matematik, tarih, felsefe, mantık
veya diğer her hangi bir bilim dalıyla ilgili olmasının önemi yoktur.
“Kutadgu Bilig” zengin söz varlığına sahip eserdir. Geçen seneler içinde dilbilim
alanında bu eserle ilgili yeteri kadar araştırma yapılmıştır. Biz bu yazımızda eserde geçen bir
kısım kelimeleri akraba dil olan Azeri dilinin ağızlarıyla karşılaştırmayı amaçladık.
Herşeyden önce ağızların halkın milli serveti, değerlerini, ayırıcı özelliklerini yansıtan
araç, eski sözlük birimlerin muhafaza olunduğu en güvenilir kaynak, halkın tarihinin
ayrılmaz bir parçası olduğunu ve dilin geçtiği mürekkep tarihi proseslerin, inceliklerin
öğrenilmesinde, halkın kendine özgün niteliklerinin, milli özelliklerinin korunmasında
müazzam rolü olduğunu vurgulamak gerek. Bu açıdan ağızları “yaşayan tarih” de
adlandırabiliriz. Çünkü ağızlarda korunmuş, yüzyılları arkada bırakmış eski kelimelerin tarihi
halkın tarihi kadardır. Tarihi gerçekleştiren, onu muhafaza eden ve gelecek nesillere ileten en
iyi kaynağın da ağızlar olduğunu unutmamak gerek.
Ağızlarda korunmuş eski kelimelerin araştırılması konusu güncelliğini kaybetmeyen
konulardandır ve ağızların söz varlığının edebi dilden çok çok zengin olduğu da bellidir.
Bu bağlamda “Kutadgu Bilig” eseriyle akraba dillerin karşılaştırılmasının önemli ve
zorunlu olduğunu söylemek yerinde olur. Araştırma Azeri ağızlarının XI. yüzyılda yazılmış
bu muazzam eserle sesleştiğini, eserde geçen yüzlerce kelimenin günümüz Azeri ağızlarında
kullanıldığını gösteriyor.
XI. yüzyılda yazılmış “Kutadgu Bilig” eserinde geçen maŋa, apa (Adem), bitik (yazı),
yıirak (uzaq), yığla-, saŋa, maŋa, tünle ve s. yüzlerce kelime şu anda hala da ağızlarımızda
yaşamaktadır. Bunlardan bir kısmı eserde olduğu şekilde kulanımını sürdürmüş, bir kısmı
zamanla yeni anlamlar kazanmış, bir kısmının kökü başka kelimelerin türetilmesinde temel
rolü oynamış, bir kısmı kendi başına başına kullanılamadığından yakın anlamlı kelimelerle
bir arada kullanılmıştır.
Bu kelimelerin biçim değiştirmesi, anlamının genişlemesi ve daralması, ayrıca
kökenbilimsel ve budun bilimsel açıdan yorumlanması üzerine makalede geniş şekilde bilgi
verilmiştir.
Anahtar kelimeler: “Kutadqu Bilig”, Azeri Türkçesi, ağızlar, köken bilim, budun
bilim
"KUTADGU BILIG" AND DIALECTES AND ACCENTS OF THE
AZERBAIJANI LANGUAGE
Abstract
Kudadgu Bilig is considered to be the first Muslim monument written by Yusuf Khas
Hajib Balasaguni during the Karakhanidera in the 11th century. This work, which has been
the object of research from the point of view of history, geography, philosophy, ethics and
sociology for many years, is important not only for the mentioned fields of science, but also
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for linguistics. Thus, linguistics studies words, and it does not matter whether the words are
related to astronomy, rhetoric, mathematics, history, philosophy, logic, or any other fields of
science.
Kutadgu Bilig is a work with a rich vocabulary. Many surveys have been conducted on
this work in the field of linguistics over the years. This article aims to compare some of the
words used in the work with the dialects and accents of the Azerbaijani language, which is a
related language.
of all, it should be noted that dialects are representing the national wealth, values and
distinctive features of the people, the most reliable source of preservation of ancient lexical
units, an integral part of the history of the people and the study of complex historical
processes. From this point of view, dialects and accents can also be called a "living history".
Because the history of ancient words preserved in dialects and accents for centuries, is as old
as the history of the people. must not forget that dialects and accents are the best source of
history, shaping and delivering it to future generations.
The study of words preserved in dialects and accents is still relevant, and it is known
that the vocabulary of dialects and accents is much richer than the literary language.
In this sense, it is important to compare related languages with Kitadgu Bilig. The
research shows that the dialects and accents of the Azerbaijani language resonate with the
language of this magnificent work written in the 11th century, and the hundreds of words
used in the work are still being used in the dialects and accents of the Azerbaijani language.
Kutadgu Bilig written in the 11th century, we come across the words, such as maŋa,
apa (Adam), bitik (writing), yıirak (far), yığla -, saŋa, maŋa, tünle and so on. Hundreds of
these words are still living in our dialects and accents. Some of them remained in the form
they were in the work, some gained new meanings over time, some became the basis for the
generation of other words, and some were generated together with the words with similar
meanings as they could not be used as an independent lexical unit.
The article provides extensive information on the transformation of these words,
expansion or contraction of their meaning, as well as their etymological and ethnological
interpretation. It is
concluded that these words will be important in terms of enriching the language at its
own expense.
Keywords: "Kutadgu Bilig", Azerbaijani Turkic, dialect and accent, etymology,
ethnology
Giriş
“Kudadgu Bilig” XI. yüzyıl Karahanlılar döneminde Balasagunlu Yusuf Has Hacip
tarafından yazılmış ilk Müsluman yapıtı olarak bilinmektedir. Yıllardır tarih, coğrafi, felsefe,
ahlak, toplumbilim açısından inceleme, araştırma objesi olan bu eser sadece söz konusu bilim
dallarıyla ilgilenenler için değil, dilbilimciler için de önem taşıyor. Şöyle ki, dilin araştırma
alanı kelimelerdir ve dil için kelimelerin astronomi, belagat, matematik, tarih, felsefe, mantık
veya diğer her hangi bir bilim dalıyla ilgili olmasının farkı yoktur. Ağızların söz varlığı
zengindir ve orada bulunan eski sözlük birimlerin öğrenilmesi güncelliğini her zaman
korumaktadır.
XI. yüzyıl ve günümüz ağızlarımız
Halkın yaratılışı, oluşumu sadece tarihçiler için değil, dilbilimciler için de o denli
değerli ve ilgi çekicidir. Başka deyişle bu konu dilbilimcilerin de ilgi alanına girer. Bu
yüzden de tarihi gerçekleştiren, onu muhafaza edip koruyan ve gelecek nesillere aktaran en
iyi kaynağın ağızlar olduğunu hatırlatmak yerinde olur. Bu sebepten Türk halklarının
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

7

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
muazzam sanat abidesi “Kutadgu Bilig”le akraba dillerin karşılaştırılmasının önemi vardır.
“Kutadgu Bilig” zengin söz varlığına sahip eserdir. Dilbilim alanında bu eserle ilgili
araştırmaların az olmadığını da vurgulamak gerek. Araştırmalardan Azeri ağızlarının XI.
yüzyılda yazılmış eserle sesleştiği, eserde geçen yüzlerce kelimenin günümüz Azeri
ağızlarında hala da kullanıldığı belli oluyor.
Genesisle ilgili araştırmalar yapan bilim adamlarının son zamanlar dil materyallerine
ilgisi hiç de rastlantı değildir. Dilin eski katmanları çok daha uzak geçmişte yapılmış
kelimelerden oluşmaktadır. Edebi dil materyallerini, eski yazılı abideleri, ayrıca ağızlardan
derlenmiş materyallerde bulunan kelimeleri izledikce eski sözlük birimlerin nasıl bir gelişim
sürecinden geçtiği belli oluyor. Bugün ağızlarımızda mevcutluğunu bu veya diğer şekilde
korumuş bir kısım kelimelerle “Kutadgu Bilig”de geçen kelimeleri karşılaştırarak günümüz
Türk dillerindeki, ağızlardaki ve belirli aşamalarda kullanıldığı biçimler üzerine söz açacağız.
Bunlara aba/apa, danla/dünlə, man/maŋa, bitik, yığlamağ, ulu, irak kelimelerini örnek
verebiliriz.
Aba
“Kutadgu Bilig”de apa biçiminde rastladığınmız bu kelime ağızlarda apa ve aba
şeklinde olup, en fazla anlam ifade eden kelimelerdendir. Kelime akrabalık termi gibi “baba,
anne, büyükanne, abla” anlamlarını billdirmektedir. Abidede ise geçen: - Apalı havalı ajunga
ilip/uruğ yaptı dünya içinde kelip mısrasında R.R.Arat'ın kelimenin anlamını “Adem”
şeklinde açıklaması ilgi doğuruyor (Arat, 1979:63).
A.Memetov bunun farklı Türk dillerinde pek az değişiklikle verdiğimiz anlamlarda
kullanıldığını yazıyor (Memetov,1980:70).
Aba kelimesinin Türk dillerindeki anlam-yapı biçimleri onun çok geniş anlamlar ifade
ettiğini gösteriyor. Eski Azeri, ayrıca eski ve çağdaş Türk dillerinde aba hem anne, hem baba,
hem de genel olarak ebeveyn anlamlarını buldirmiştir. E.Necip “Kutadgu Bilig”de apa
kelimesinin anlamını sadece “anne” olarak göstermiştir (Nadjip, 1979:240).
İlginç olan “Kutadgu Bilig” araştırmacılarının hiç birisinin R.Arat'ın verdiği anlamı
göstermemesidir. Bize göre, yazarın sunduğu bu anlamı kabul etmek olur. Şöyle ki, uzak
geçmişimizde apa hem kadın hem de erkek anlamı ifade ettiğinden sembolik olarak Adem'e
apa, yani “baba” denilebilir. Diğer taraftan Adem bütün beşer evladının babası sayıldığından
R.Arat'ın kelimeyi bu şekilde açıklaması mümkündür.
Azeri ağızlarında artık kelimenin “baba” anlamı kaybolmak, “anne” anlamı ise yaygın
şekilde kullanılmaktadır.
Kazakça'da “baba” anlamı bildiren aba kelimesinden Abay sahış ismi yapılmıştır.
Dünlə/danla
Kéçe tañda bardı işin işledi (s.328)
Zaman kavramı ifade eden Türk asıllı kelimelerden dün, ikindi, öyle, öyleyin, tan (dan),
yarın en eski anıtlarımızda geçmekle beraber, çağdaş Türkiye Türkçesi΄nde aynı anlam yükü
ve biçimleriyle kullanılıyor (TS;2005: 586, 948, 1532, 1899, 2138, 2179). Bunlardan ikindi
kelimesinin Azeri Türkçesi΄nin Doğu ve Batı grubu ağızlarından bir kısmında kullanıldığı
gözlemlenmiştir (ADL,1999:122; Ş.Kerimov, 2004:251).
Zaman kavramı ifade eden kelimeler arasında Azeri Türkçesi açısından ilgiyi çok çeken
dan, dün ve danla kelimeleridir. Eski Türk dillerinde dan/tan “sabah”, dün/tün ise “gece”
anlamını bildirmiştdir (DLT;1986:670). Bu kelime günümüzde de bir kısım çağdaş Türk
dillerinin sözlüklerinde görülmektedir. Azeri Türkçesi΄nde dan kelimesi edebi dilde eski
biçiminde kullanılsa da, dün kelimesi tarihen zaman kavramı bildiren -ən ekini kabul ederek,
yani dünən şeklinde kullanılıyor.
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Danla kelimesine gelince, bu kelime sadece ağız seviyesinde korunmuştur. Yazılı
abidelerin dilinde çok rastlanan kelimelerdendir. Mesela: Dünlə karvan köçdüyün torağay
bilir (DKK,1962:13); - Danla qızını mənə verəsən (DKK,1962:98); - Aytdı kətxuda danla
gələyin (Ahmet Harami); - Çox yamandır etimad etmək bu gündən danlaya (sabah, səhər)
(K.Tebrizi).
Bize göre, bu kelimeler son takıların yardımıyla yapılmış kelimelerdir. Çünkü
bağlamdaki anlam da bunu gösteriyor. Zannimizce, dilin daha sonraki gelişim sürecinde
kelime ekleşmiş son takıyla birleşerek durağan bağımsız sözlük birim haline girmiş ve Türk
dillerinin genel gramer kurallarına tabi tutulduğundan vurgu da ikinci hece üzerine
düşmüştür. “Azerbaycan Dilinin Lehçe Sözlüğü”nde birkaç ağızlarda kullanıldığı tespit
edilmiştir (ADL,1999:122). M.Şiraliyev “Azerbaycan Lehçe Biliminin Esasları” kitabında
Bakü bölgesinin bir kısım ağızlarında haftanın bütün günlerini ifade eden kelimelerin
kullanıldığını yazıyor. Söz konusu ağızlarda Salı – Süt gününün dannası, Çarşanba ise –
Dannasının dannası gibi ifade edilmektedir (Şiraliyev,1962:330).
Man/Maŋa
Bu kaç harfına kumaru saŋa; Kodundum, unıtma, dua kıl maŋa. (s.6)
V.Q.Kondratyev “Eski Türkçe'nin Gramerinden Etütler” isimli kitabında yazılı anıtların
araştırılması sırasında Tonyukuk anıtında ben, Bilge Kağan ve Kül Tigin anıtlarında men
şahıs zamirinin kullanıldığını yazıyor (Kondratyev, 1978:22). Yine, aynı zamirin S.Malov`un
“Moğolistan ve Kırgızistan'daki Eski Türk Yazılı Anıtları” eserinden Moyun Çur anıtında
ben, Mogilyan anıtında ise män olarak geçtiği görülmektedir. (Malov, 1959:92,100)
Tarihi metinlerden de görüldüğü gibi, Azerbaycan Türkçesi'ndeki birinci tekil şahıs
men, eski metinlerde hem m, hem de b ile geçmiştir. Bu zamire diğer Türk lehçelerinde
mən/men biçiminde daha çok rastlanmaktadır. Mesela, Azerbaycan, Uygur, Türkmen,
Kumuk, Kazak, Kırgız, Özbek, Altay, Karakalpak lehçelerinde m biçimi kullanılmaktadır.
Yazılı abidelerden görüldüğü gibi, ben eski Oğuz Türkçesi'ne ait metinlerde - “Ahmet
Harami”, “Verga ve Gülşa”, “Kissa-i Yusuf”, “Esrarname”, “Şehriyar” eserinde, ayrıca
Nesimi, Fuzuli, Ş.İ.Hatayi ve Hasanoğlu'nun eserlerinde, Kadı Burhaneddin “Divan”ında da
kullanılmıştır. Söz konusu kaynakların çoğunda ben ve men biçimleri koşut kullanılmıştır.
Gösterilen eserlerin dilinde men biçiminin daha fazla kullanılması, Azerbaycan Türkçesi için
ben'in yaygin olmadığını ve zamanla yerini men'e bıraktığını söyleyebiliriz. Gerçekten de,
Hatayi`den sonra Azerbaycan edebi dilinde ben biçimine rastlamıyoruz. Elbet ki, bunun bir
kısım tarihi sebepleri de vardır. Böylece, birinci teklik şahıs zamiri bir süre ikili şekilde
kullanılmasına rağmen, men biçiminin özellikle, konuşma dilinde yaygınlığı sebebiyle yazıda
da bu aynı biçim sabitleşmiştir.
Tarihi metinlerden görüldüğü gibi, Azerbaycan Türkçesi'nde men zamiri “Dedem
Korkut”tan bu yana yönelme halinde mene/maŋa/baŋa/bene şeklinde kullanılagelmiştir.
Konuyla ilgili, H.Mirzezade, XIV.-XVII. yüzyıllarda her iki imla şeklinin (mana, bana K.Guliyeva) muhafaza edildiğini göstererek şöyle yazıyor: “Daha sonralar, yani gerek XIX.
gerekse XX. yüzyıl şiir dilinde tesadüf edilen mana biçimini normal biçim olarak kabul
edemeyiz. Çünkü böyle bir durum sadece şiirde uslup hatırına münasepetten ortya
çıkmıştırr”. (Mirzezade, 1`962:170)
Fakat, biz H.Mirzezade'nin bu görüşünü kabul etmemenin yanı sıra, bunun sadece bir
üslup meselesi değil, yazarların ağız özelliğini bedii eserlere taşımasıyla ilgili olması
düşüncesinden yanayız.
Men zamirinin Yönelme halindeki kullanım biçimi hemen hemen bütün Türk
lehçelerinde aynıdır diye söyleyebiliriz. Hatta Çuvaş Türkçesi'nde bu zamir Yalın halde de
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man şeklindedir. Azerbaycan Türkçesi'nde bir kısım ağızlarda bu özelliği gözlemlemek
mümkündür. Mesela: - Man buləri yaxşi taneyram (Meğ.); - Man qocalmışam (Nax.) gibi.
Günümüz Türkiye Türkçesi'nde ben zamiri Yönelme halinde bana şeklinde kullanılıyor.
Türkologlar bunu ben zamirinin eski dönemlerde ng veya sağır nunla (nazal n)
banga>manga, baŋa>maŋa şeklinde kullanılması ile ilgili olduğu düşüncesinden yanalar.
(Ergin, 1990:300) T.Banguoğlu bu konuda: “Lakin bunu eski Türkçe'den yola çıkarak burundamak ünsüzlerinin ünlüleri kalınlaştırması ile de ilgilendirebiliriz” der. (Banguoğlu,
1990:358)
Ben zamirinin maŋa, mağa, ma: biçimlerinin mevcutluğu men zamirinin man
varyantının da bulunmuş olması ihtimalini ortaya çıkarıyor. Fikrimizi men zamirinin
ağızlardaki kullanım şekilleri de kanıtlar.
Azerbaycan Türkçesi'nin Batı grubu ağızlarında I. ve II. tekil sahıs zamirlerinin nazal n
ile kullanılan biçimlerine, yani maŋ, saŋ şekline de rastlanmaktadır.
Bitik
“Kutadgu-bilig”de : - Sözüm sözledim men bitidim, bitig sunup iki ajunnı tutğu elig
mısrasında bitig biçiminde kullanılan bu kelime diğer abidelerin dilinde de aynı anlamda
kullanılmıştır. Sonraki gelişim aşamasında kelime bağımsız kullanma özelliğini kaybetse de,
cadu-piti/cadu-pitik ifadelerinde mevcutluğunu ve anlamını korumuştur. Aslında birleşmenin
anlamını harfi harfine olarak “cadı yazısı” gibi kabul etmek zannimizce, doğru ve
mümkündür.
Yığlamaq
- Uzun tünle yatma idike tapın sen odun; yığla tınma yazukka basıttım (s.338); - Ayâ
usrık öz sen odun yığla tınma; bayatka tapuğ kıl yok erse yokadtım (s.339)
“Kutadgu Bilig”de “ağlamaq” anlamında kullanılan bu kelime asrlar sonrası da
ağızlarda korunmuş, aynı anlam ve biçimde kuzey bölgesi ağızlarımızda kullanılmaktadır.
Yalnız bu grup için seciyevidir. Kazak, Kırgız, Tuva, Özbek, Tatar Türkleri'nin dillerinde
kullanıldığı gözlemleniyor (İslamov, 1968:68). E.Necip kelimeninbu eski Türk dillerinin
sözlüklerinden tutmuş, günümüze kadar kullanıldığı Türk dillerininin isimlerini kaydetmiştir
(Nadjip, 1979:31-32).
Bir kısım dil uzmanları yığla- fiilinin esasında yığ isminin durduğu düşüncesinden
yanalar. Bununla ilgili R.Rüstemov şöyle yazıyor: “Bu fiilin kökü olan yığ ismi söz konusu
fiildeki manada ne günümüz Azerice'de ne de ağızlarda bağımsız kelime olarak geçmiyor ve
kelimelerin terkibinde kalmamıştır. Fakat o kelimenin isim olarak “ağlama, arkasından göz
yaşı dökme, ahu zar” ve diğer anlamlarda eski yazılı anıtların dilinde ve Türk dillerinden bir
kısmında bulunduğunu, yığ –fiilindeki anlamın yığ isminde de olduğunu dikkate alarak yığlafiilinin yığ isminden türediğini yazıyor (DTS,1969:270, 277).
Eski Türk dillerinde kelimenin yuğla- ve yoğla- gibi iki biçimine rastlıyoruz. Bunların
her ikisi “ağlamak” anlamı bildirmektedir. Tük dillerinde il, el, ıg, ıy kökünün olması bize
yığla- filinin ilkel biçiminin ığla- olduğunu söylemek imkanı sağlıyor. Diğer taraftan y
ünsüzünün dayanıklı olmayışı da bunu sübut eder.
Ulu
Ay dünyâ cemâli uluğlukka körk; Ay mülketka nûr ay yayığ kutka örk (s.13)
“Kutadgu bilig”de uluğ biçiminde kullamasına rağmen ulu kelimesinin ifade ettiği
anlamı bildiriyor. Oğuz grubu Türk dillerinde ulu biçimi kullanılmaktadır. Azerbaycan
Türkçesi'nde ulu kelimesi önce sadece “ulu tanrı” ifadesinde kullanıldığı halde, son
zamanlar Türkiyeyle ilişkilerin giderek yoğunlaşmasıyla ilgili olarak dilimizde daha aktif
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şekilde kullanılmaya başlamış, ulu önder, ulu rehber kelime takımlarını oluşturmuştur.
Manilerimizin dilinde de bu kelimenin kullanılmasına
rağmen, maniler de halk
yaratıcılığının, canlı halk konuşma dilinin ürünü olduğundan edebii dilde bu kelimenin
kullanması olgusuna tesadüf etmiyoruz. Bu kelime Azerbaycan Türkçesi için yalnız ağız
olgusu sayılabilir. Şöyle ki, bugün ağızlarımızla mükayesede, özellikle de Azerbaycan'ın
hudutlartı dışında, yad diller çevresinde gelişen Derbent ağzında kelimenin kullanım
sıklığının daha fazla olduğu görülmektedir. Söz konusu ağızda bu sıfat en eski abidelerde
olduğu gibi, “yüce” hem de sonradan kazanılmış “yaşlı” anlıamlarında kullanılmaktadır.
Ağızdan derlenmiş uli qızlar ifadesi “yaşlı” anlamındadır. Tarihen Türk dillerinin büyük
kısmında kullanılarak günümüze kadar ulaşmış ve bazılarında değişik anlam farklılıklarıyla
rastlanmaktadır. İlginç olan kelimenin anlam biçimlerinin fazla olmasıdır. Fakat ilkel “büyük,
yüce” anlamını bütün dillerde korumuştur. “Dedem Korkut Kitabı”nda da o anlamlarda
kullanılmıştır. Mesela: - Şol qoyunnarı da götürsək, Qazana ulu (böyük) heyif edərdik; Ululuğa (ucalıq) həddin yox (KDQ,1962:29, 110).
İraq
Közümde yırak sen köñülke yakın (s.9).
“Kutadgu bilig”de yırak biçiminde kullanılmıştır. Azerbaycan Türkçesi'nde edebi dilde
iraq sifatına “ bir beladan, felaketten korunmaq” amacıyla kullanılan “iraq olsun”,
“gözlərdən iraq”, “gözdən-nəzərdən iraq, iraq canından, bizimkilərdən iraq, səndən iraq”,
“unutulmak” anlamında “gözdən uzaq, könüldən iraq” ifadelerinde rastlıyoruz. Azerbaycan
Türkçesi, atrıca Oğuz grubu Türk dilleri için daha çok kelimenin uzak şekli seciyevidir.
Sibirya halklarından bir kısmının dilinde rak biçimine rastlanılmaktadır (Radlov, 1893:1366).
Eski yazılı abidelerin, ayrıca, Orhun-Yenisey anıtlarının dilinde urak/ırak biçiminde
geçer. Bu da günümüzde bir kısım Türk dillerinde yırak/yıyak biçiminde kullanılan bu
kelimede y ünsüzünün sonraki proses olduğunu gösteriyor.
N.Hacıeminoğlu “Karahanlı Türkçesi Grameri” eserinde -ı ünlüsünün ayrılıkta bir kök
olduğunu ve “göndermek” anlamı ifade ettiğini yazar. Bu kök Orhun anıtlarında: ıda taşda
kalmışı kubranıp yéti yüz boldı biçiminde geçer. Bir kısım dilbilimcilerce Orhun anıtlarında
bu irak kelimesinin kökü olarak kullanılmıştır.
N.Hacıyeva Çuvaş dilinde y ünsüzünün yerine c ünsüzünün kullanıldığının
gözlemlendiğini yazıyor (Haciyeva, 1976:92).
Biz de yazarın fikrinden yanayız, çünkü Azerice'de de bu sesbilgisel olay mevcuttur ve
buna şunları örnek gösterebiliriz: yırtmaq – cırmaq, yayınmaq –caymaq, yoğurt – coğurt,
yumruq – cumruq – cumbuz. Eğer Çuvaşça'nın ana Türkçe'den ayrılan ilk dil olduğu olgusuna
dayanılırsa, o zaman dilimizdeki bu tipten kelimelerin c biçiminin de ilkin proses olduğunu
söyləmek olur.
Sonuç
Herşeyden önce şunu belirtelim ki, dil mensup olduğu halkın yarattığı milli servettir ve
o, halkın karakterini, psikolojisini, ayırıcı özelliklerini yansıtan en önemli araçtır. Dilin eski
söz varlığının korunduğu en güvenilir kaynak ağızlardır. Dilin geçtiği mürekkep tarihi
proseslerin, inceliklerinin öğrenilmesinde ağızların rolü ölçüye gelmez. Mürekkep, dinamik
ve çok yönlü olay olarak değerlendirilen dilin mensup olduğu halkla, içinde bulunduğu
ortamla temasta gelişmesinde, seciyevi ayırıcı özelliklerini, milli niteliklerini
koruyabilmesinde de ağızların rolü önemlidir. Bu açıdan ağızlara “hikmetler hazinesi”, “canlı
tarih” de diyebiliriz.
Fakat teknolojinin hızla geliştiği çağdaş dönemde ağızların yüzyıllar boyunca
yaşayacağı söz konusu olamaz. Çünkü artık geçen çok kısa zaman diliminde gelişimin
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

11

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
ağızları ne kadar etkilediği göz önündedir. Bu yüzden de ne kadar zor olsa da, bir süre sonra
ağızların kaybolacağı söz konusudur. Artık ölüme mahkumlar desek, daha doğru olur.
Ağızların ölümü ise bir manada eskiliğin de ölmesi veya gömülmesi demektir.
Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, bazı durumlarda dil insanlığa tarihten çok şey
kazandırabilir. Bir harfın doğru okunmaması bir coğrafi mekanın, bir tarihi ismin yok olup
gitmesi demektir. Bu manada elimizde kalan zaman içinde ağızların tamanen derlenmesi,
öğrenilmesi ilk ve zorunlu mesele olarak karşımızda duruyor. Diğer taraftan toplanılan
kelimelerin dilin kendi hesabına zenginleşmesi açısından da yararlı olabileceği
düşüncesindeyiz.
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Özet
Hz.Zülkarneyn'in peygamber mi, veli mi olması tartışma konusudur. Gerçek ismi
İskender olup, Nuh Peygamber'in oğlu Yafes'in soyundan sayılıyor.
Zülkarneyn'in kimliği, bu lakabın ona neden verilmesi yüzyılların sorusu olarak hala da
çözümünü bulmamıştır. Bir kısım bilim adamları onun Makedonyalı İskender (M.Ö. 356323) olduğunu iddia ettikleri halde, Kuran'daki Zülkarneynle Makedonyalı İskender biribirine
uymuyor. Zülkarneyn Allah'a inanan, hayatını dürüstçe yaşayan, peygamber olduğu
söylenilen birisidir. Makedonyalı İskender ise tek tanrı inancından uzak, şehirleri yerle
yeksan edecek kadar zalim ve barbar bir insandır.
Bir kısım bilim adamları Zülkarneyn'in İran hükümdarı Kisra olduğunu kabul ediyor.
M.Ö. VI. yüzyılda imparatorluk kuran Kisra'nın özellikleri Kuran'da adı geçen
Zülkarneyn'nin özelliklerine uygundur.
Ayrıca, Araplar Kisra'yı Nişirevan-i Adil
adlandırıyor. Onun peygamber olup olmaması meselesi de munakaşalı mesele olarak
kalmaktadır.
Zülkarneyn'nin geçmişte yaşamasıyla bağlı inançlar olsa da, “Kehf” suresinde bir yere
gitmesi ve o yerin insanlarının dinden habersiz olmaları hakkında bilgi vardır. Bu kıssa
Kuranda yer almaktadır ve verilen bilgilere esasen Zülkarneyn'in tarihte yaşamış bir şahıs
olması ihtimali çok zayıftır. “Kehf” suresinde hakkında bahsedilen gece olmayan yer ancak
iki yıldızlı bir sistemi olan gezeğende olabilir. Zülkarneyn'in seyahatları Kur'an'ın en fazla
ilgiyi çeken konularındandır, ayrıca, bunlar galaksi seyahatlardır.
Elde bulunan bilgilere göre, Zülkarneyn'in Hz. İbrahim'in döneminde yaşadığı ve Hz.
Hızır'dan ders aldığı belli oluyor.
Zülkarneyn güzel ahlaklı, Hakk'a teslimiyetli, halkına karşı höşgörülü ve adalet sahibi
birisiydi. Dünya malına rağbet etmez, elininzahmeti, alnının teriyle geçinirdi. Bu yüzden de
zenbil örür, kazandığı parayı kendine ve ailesine harcar, kalan parayı da yoksullara sadaka
verirdi.
Zülkarneyn'in aslında Bilge Kağan olduğu bilerekten açık açığına saklamaya çalıştıkları
bir sırdır. Türk piramitleri ve Atılla'nın tanrının gerçekten kırbacı olduğu gibi.
Anahtar kelimeler: Zul-Qarnain, Japheth, Kasra, Bilge Kagan
DHU’L-QARNAYN
Abstract
It is arguable whether Dhu’l-Qarnayn was a prophet or a guardian. His real name was
Alexander. He was a descendant of Japheth, the son of the prophet Noah.
The question of who Dhu’l-Qarnayn was and why he was given this nickname has been
a controversial topic since ancient times.
While many claim that he was Alexander the Macedonian (356-323 BC), the
characteristics of Dhu’l-Qarnayn and Alexander the Macedonian in the Qur'an do not match.
Dhu’l-Qarnayn was a person who believed in God, lived an honest life, and was claimed to
be a prophet. Alexander the Great, on the other hand, was a tyrant who was far from the
monotheism and was so cruel and barbaric that he would destroy cities.
Many scholars agree that Dhu'l-Qarnayn was Kisra, the ruler of Iran. Kisra’s
characteristics, who established an empire in the 6th century BC, correspond to Dhu'lFull Texts Book
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Qarnayn’s characteristics described in the Qur'an. The Arabs also call Kisra Nushiravan Adil.
It is a matter of controversy whether Dhu'l-Qarnayn was a prophet or not.
Although it is believed that Dhu'l-Qarnayn lived in the past, it is mentioned in Surat alKahf that he went somewhere and that the inhabitants of this place were ignorant of religion.
This story is found in the Qur'an, and according to this information, it is very unlikely that
Dhu'l-Qarnayn lived in history. The non-night space mentioned in Surat al-Kahf could only
exist on a planet with a two-star system. Dhu'l-Qarnayn's journeys are one of the most
interesting topics in the Qur'an. Moreover, these are galactic journeys.
According to the information obtained, it is known that Dhu'l-Qarnayn lived in the time
of the Prophet Ibrahim and thought by him.
Dhu'l-Qarnayn was a man of good morals, submissive to the truth, restrained and just
towards his people. He was not greedy and lived on the labor of his hands. To do this, he
would make a basket, spend some money on himself and his family, and give the rest to the
poor.
It is a mystery that Dhu'l-Qarnayn is deliberately trying to hide, knowing that he was in
fact Bilga Hagan. Just as the Turkish pyramids and that Attila was the god’s messenger.
Keywords: Dhu'l-Qarnayn, Japheth, Kisra, Bilga Kagan
Giriş
Zülkarneyn – İslâmî kaynaklarda yer alan ve önemli bir kısmı İsrâiliyat türü rivayetlere
dayandığı anlaşılan, farklı izahlara göre Kehf sûresinin 83-98. âyetlerinde konu edilen kişinin
Doğu'ya ve Batı'ya seferler düzenleyip büyük fetihler yapan bir cihangir olduğu, insanları
tevhide davet ettiği için inkârcılar tarafından başının iki tarafına vurulark öldürüldüğü,
başında boynuza benzer iki çıkıntının yer aldığı, tacının üstünde bakırdan iki boynuz
bulunduğu, saçlarının iki örgülü olduğu, emrine ışık ve karanlığın verildiği, rüyasında kendini
gökyüzüne tırmanmış ve güneşin iki kenarından tutunmuş halde gördüğü, hem anne hem
baba tarafından asil bir soya mensup bulunduğu, hayatı boyunca iki nesil gelip geçtiği, büyük
cesaretinden dolayı veya savaşta düşmanlarını vurup devirdiği, yahut kendisine zâhir ve bâtın
ilmi verildiği için Zülkarneyn diye anıldığı belirtilen kişidir (Sa‘lebî, el-Keşf, IV, 146;
Fahreddin er-Râzî, XXI, 140). Senelerce yapılan araştırmalar, tefsirler hala da kimliğini
ortaya koyamadığı kişidir. Bu yazımızda Zülkarneyn'in Makedonyalı İskender değil, sadece
İskender-i Zülkarneyn tarafını göstermeye calışmışız.
İskender Zülkarneyn veya Makedonyalı İskender
Hz.Zülkarneyn'in peygamber mi, veli mi olması tartışma konusudur. Gerçek ismi
İskender olup, Nuh Peygamber'in oğlu Yafes'in soyundan sayılıyor. Firuzabadi'ye göre,
Doğu'ya ve Batıya gittiği için İskenderi-Zülkarneyn adlanmıştır (Firuzabadi, 1332:257).
Zülkarneyn ismi Arapça zül ve karneyn keliemelerinden yapılmıştır. Zül “sahip, malik”,
karn ise “boynuz, tepe, zaman, güneş” anlamına gelir. Zülkarneyn kelimesi “iki boynuz
sahibi” şeklinde tercüme ediliyor. Ama zannimizce, bu, “güneş” de olabilir.
Zülkarneyn'in kim olması, neden ona bu lakabın verilmesi meselesi eskilerden beri
tartışmalı bir konudur. Ona Zülkarneyn denilmesi bilim adamlarınca “başının iki yanında iki
boynuza benzer çıkıntıların olması, dünyanın Doğu'sunu ve Batı'sını dolaşması, başının iki
tarafının bakırdan olması, iki taraftan örülmüş saçının olması, Allah'ın nur ve zulmeti onun
emrine vermesi, nurun önünden, zulmetin ise arkasından gelmesi, cersaretine göre bu lakabı
alması, uykusunda gök yüzüne çıkarak güneşin iki tarafından asıldığını görmesi” gibi
açıklanmıştır ( tr.wikipedia.org/wiki/Zülkarneyn ).
Bir çok insan onun Makedonyalı İskender (M.Ö. 356-323) olduğunu iddia ettiği
halde, Kur'an'da Zülkarneynle Makedonyalı İskender'in özellikleri biribiriyle uymuyor.
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Zülkarneyn Allah'a an, hayatını dürüst yaşayan, peygamber olduğu söylenen bir şahıstır.
Makedonyalı İskender ise tek tanrı inancından uzak, şehirleri yerle yeksan edecek kadar
zalim ve barbar bir insandır.
Bir kısım bilim adamları Zülkarneyn'in İran hükümdarı Kisra (Kesra/Keyhosrov)
olduğunu yazarlar. Çünkü M.Ö. VI. yüzyılda imparatorluk kuran Kisra'nın özellikleri
Kur'an'da adı geçen Zülkarneyn'in özellikleriyle uygundur. Ayrıca, Araplar Kisra'yı
“Nuşirevan-i adil” diye adlandırıyorlar. El Razi “Zülkarneyn'in peygamber olub olmadığı
konusunda da fikir aykırılığı vardır” diye yazıyor (er-Razî, 1970:25)
Kur'an-i-Kerim'deki kıssada Doğu ve Batı seferlerinden söz açılıyor. Zülkarneyn'in
geşmişte yaşamış biri olmasıyla ilgili inançlar olsa da, “Kehf” suresinde bir yere gitmesi ve o
yerin insanlarının dinden habersiz olmalarından bahsedilmişti. Orada hiç bir zaman gece
olmuyor, insanlar sadece gündüzü görüyor. Bu yüzden de onlara çok saldırılar oluyordu.
Onlar Zülkarneyn'den yardım istiyor ve Zülkarneyn de onlar için set yaparak, tehlikeden
kurtarır. Bu kıssa Kur'an'da yer alıyor ve verilen bilgilere göre onun tarihte yaşamış bir şahıs
olma ihtimali çok zayıftır.
“Kehf” suresinde hakkında bahsedilen yer ancak iki yıldızlı sisteme sahip gezeğende
olabilir. Gittiği yerlerde insanların onu anlamaması başka bir ülkeden olduğunu gösteriyor.
Zülkarneyn'in seyahatleri “Kur'an'ın en fazla ilgi doğuran konularından biridir, ayrıca bunlar
galaksi seyahatlerdir” diyenler de az değil.
Yazılanlara göre, Zülkarneyn beyaz, kırmızı benizli, orta boylu bir şahış olmuştur.
Güzel ahlak sahibi, Hakk'a teslimiyetli, halkına karşı hoşgörülü ve adalet sahibiydi. Dünya
malına rağbet etmez, elinin emeği, alnının teriyle geçinirdi. Bunun için de zenbil örür, satarak
parasını kendine ve ailesine harcar, geriye kalanını da yoksul kimselere sadaka olarak
dağıtırdı (http://www. dostyurdu. Com /peygamberlerimiz /hz_zulkarneyn.htm).
Elde bulunan bilgilere göre, Zülkarneyn'in Hz. İbrahim'in döneminde yaşadığı ve Hz.
Hızırdan ders aldığı belli oluyor. Zülkarneyn'in ismi Kur'an'da üç ayede geçer: Ruh, Əshab-iKəhf və Zülkarneyn. Teberi bir kısım tefsirlere göre bu üç ayenin indirildiği yazar (et-Taberî,
Camiu'l-Beyân, Mısır 1373, XVI, 7). Bunlardan biri de Yehudiler'den birkaç kişinin Hz.
Muhammed'e gelerek Zülkarneyn'in kim olduğunu sormasıyla ilgilidir ki, söz konusu ayetler
de bu sebepten nazil olmuştur (en-Nisâburî, Esbâbu'n-Nuzûl, Mısır 1968, 75).
Makedonya hükmdarı II. Filip'in oğlu İskender'e gelince kendisiyle ilgili Doğu ve Batı
kültürlerinde farklı görüşler mevcuttur. İskender, Doğu kültüründe üç biçimde geçer:
İskender, Zülkarneyn ve İskender-i-Zülkarneyn. M. Ö. 356 yılında dünyaya gelen İskender,
21 yaşındayken Makedonya hükümdarı olmuştur. Genç yaşında Aristotel'den dil, edebiyat,
siyaset ve felsefe dersleri almışdır. İmparator olduktan sonra İran'ı, Babil'i, Finikiya'yı, Mısır'ı
ve birçok şehirleri almış, 32 yaşında bir içki meclisinin ardından hastalığa yakalanarak
ölmüştü. İskenden büyük bir serkerde olmasına rağmen, nefsi, içkiye düşkünlüğü ve değişken
karakterine göre zalim bir insan olarak biliniyor. İskender divan şiirinde daha fazla
hükümdarlığı, cesurluğu, aynası, dirilik suyu, Sedd-i İskender gibi konularla bilinmektedir.
O, kendini güçlü göstermek için soyunu önceki bir mitoloji veya efsanevi kahramana
bağlıyordu. Onlar gibi giyiniyor, onlar gibi ayinler yapardı. İskender'den sonra birçok
hükümdar İskender gibi davranmış ve bu lakabla anılmıştır.
Bir kısım kaynaklar “Zülkarneyn aslında oldukça eski mitolojilerde görülen bir
semböldür” diye yazmakktadır. Zülkarneyn'in Türk olmasıyla bağlı görüşler de vardır. Orhun
kitabelerinde adı geçen Bilge Kağan'ın yaptıklarıyla Zülkarneyn'in yaptıkları biribiriyle
özdeştiği için onunla Zülkarneyn'in aynı şahıs olması ihtimali de ortaya atılmıştır. Kur'an-i
Kerim'de adı geçen Zülkarneyn'in özelliklerine dikkat ettikte en dikkati çeken yönlerinin:
büyük bir orduya sahip olması, büyük bir serkerde olması, ordusuyla büyün dünyayı gezmesi
ve Allah'ın emriyle gittiği her yere iyilik, adalet, Allah'ın bilgisini ve kurallarını götürmesi
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olduğunu görmek olur. Zülkarneyn'in aslında Bilge Kağan olması aynen Türk piramitleri ve
Atılla'nın tanrının gerçekten kırbacı olduğu gibi bilerekten açık şekilde saklanılmasına
çalışılan bir sırdır (https:// tarihturklerdebaslar. wordpress.com/ 2011/ 11/01/turk-peygamberhz-zulkarneyn/)
Sonuç
Aslında Zülkarneyn'in kaç yıl hakimiyette olması, onun gerçek ismi, kaç yıl yaşaması,
insan veya melek olması, peygamber veya salih kul olması, İskender veya Kirsa olması,
neden Zülkarneyn adlanması, hakimiyet hudutları, yaptığı seddin uzunluğu ve yüksekliği, bu
seddin Çin seddi olup olmaması küçük müselelerdir ve o kadar da önemli değil. İnsanın
tekamülünde olaylarrın detayları değil, amaçları rol oynuyor ve bu bağlamda Zülkarneyn
insanların düşüncesinde iyiliğin sembolü olarak belirir. Nitekim Rasûlullâh Efendimiz de
Hazret-i Zülkarneyn’ın vasiyetiyle işâret ettiği hakîkati şöyle beyan buyurmuşlardır:
“Ölüyü (kabre kadar) üç şey tâkip eder: çoluk-çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner,
biri kalır. Çoluk-çocuğu ve malı döner, ameli (kendisiyle) kalır.” (Buhârî, Rikak 42;
Müslim, Zühd 5)
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AFGANİSTAN’IN KURUCUSU AHMED ŞAH İLE OSMANLI DEVLETİ
ARASINDA İRAN’A KARŞI İTTİFAK İLE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ
ARCHIVE DOCUMENTS BETWEEN AFGHANISTAN'S FOUNDER AHMED SHAH
AND THE OTTOMAN STATE ON ALLIANCE AGAINST IRAN
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID : 0000-0002-5137-3275
Abstract
Ahmed Shah (1722-1773) is a person considered the founder of present-day
Afghanistan. He is the son of Muhammed Zaman Khan, head of the Abdâlî tribe, who settled
in Herat at the end of the 17th century and came under the rule of the Iranian Shah Nâdir in
1731. When Nâdir Shah conquered Kandehar in 1737, he freed Ahmed Khan, who was
captive in the hands of the Galzays, and took him under his protection, and Ahmed Khan
became one of the favorites of Nâdir Shah in a short time with his courage and intelligence,
gained experiences by participating in most of his expeditions and became the governor of
Mâzenderan. When Nâdir Shah was killed in 1747, he declared his reign in Kandahar by
taking advantage of the turmoil in Iran. In 1756, he set out on an Indian expedition and
defeated the Baburs, and in 1760, he went on his fourth expedition and defeated the Hindus
Maratas. Meanwhile, as Iran recovered and became hostile towards Afghanistan, a strong
Shiite Iranian threat in its west disturbed him. In order to prevent this danger, he wrote a
letter to the Ottoman Empire in 1763 and asked for help. This request was kindly rejected by
the Ottoman State and its reasons were explained at length. When both the letter of Ahmed
Shah and the response of the Ottomans to this letter are examined, important information and
documents are obtained. The answer given by the Ottomans in this letter contains important
aspects in terms of international relations and requires analytical analysis. The two letters in
question are published in the Ottoman Archives, 86-89 of the name-i humâyûn notebook. It is
stated at the end of the letter:
In addition, the people of the country suffered greatly, most of them perished, and the
rest were exhausted due to the long-standing wars of independence in Iran. Although the
superiority of our great state over the treasury, army, ammunition and war tools makes it
easier for Iran to capture, it is against the tradition of our state to burn down their houses by
walking on such a weak people. In addition, this situation would be breaking away from the
requirements of bravery as well as breaking down the contracts and agreements for no reason.
For this reason, you know that this movement is not permitted by Sharia .... January 1, 1763
Keywords: Archive Documents, Afghanıstan, Ahmed Shah, The Ottoman State, Iran
Özet
Ahmed Şah (1722-1773), bugünkü Afganistan’ın kurucusu olarak kabul edilmekte olup
17. yüzyılın sonlarında Herat’a yerleşerek 1731’de İran Şahı Nâdir’in idaresine giren Abdâlî
kabilesinin reisi Muhammed Zaman Han’ın oğludur. Nâdir Şah 1737’de Kandehar’ı
aldığında Galzaylar’ın elinde esir olan Ahmed Han’ı serbest bırakıp himayesine almış,
Ahmed Han da cesaret ve zekâsıyla kısa sürede Nâdir Şah’ın gözdelerinden olmuş,
seferlerinin çoğuna katılarak tecrübeler edinmiş ve Mâzenderan valisi olmuştur. Nâdir Şah
1747’de öldürülünce İran’ın düştüğü karışıklıktan faydalanarak Kandehar’da hükümdarlığını
ilân etmiştir. Bu sırada kendisine inciler incisi manasında “Dürr-i Dürrân” unvanı verilmiştir.
Kısa sürede Kâbil ve çevresini ilhak edip Afganistan’ın tek hâkimi olmuş, ardından fetihlere
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başlayıp batıda İranlılar’ın, güneyde Bâbürlüler’in bulunduğu kötü durumdan faydalanarak
bazı yerleri almış, Kuzey Hindistan’da Lahor ve Mültan’ı ele geçirip İran’a yürümüş ve
Herat’la Meşhed’i almıştır. 1756’da yeniden Hindistan seferine çıkıp Bâbürlüleri yenmiş,
1760’ta dördüncü seferine çıkarak Hindulardan Maratalar’ı hezimete uğratmıştır. Bu sırada
İran toparlanıp Afganistan’a karşı düşmanca bir tavır içine girdiğinden, batısında güçlü bir Şiî
İran tehdidi Ahmed Şah’ı rahatsız etmiştir. İşte bu tehlikeyi önlemek için 1 Ocak 1763
tarihinde Osmanlı Devleti’ne bir mektup yazarak yardım istemiştir. Bu istek Osmanlı Devleti
tarafından nazikçe reddedilip gerekçeleri uzun uzadıya açıklanmıştır. Hem Ahmed Şah’ın
mektubu, hem de Osmanlı’nın bu mektuba karşı yazdığı cevap incelendiğinde çok önemli
bilgi ve belgeler ortaya çıkmaktadır. Bu mektupta Osmanlı’nın verdiği cevap uluslar arası
ilişkiler açısından önem taşımakta olup analitik biçimde incelenmesi gerekmektedir. Söz
konusu iki mektup Osmanlı Arşivlerinde nâme-i humâyûn defterinin 86-89. sayfalarındadır.
Mektubun sonunda şöyle denilmektedir:
“Ayrıca, İran'da uzun süredir devam eden bağımsızlık savaşları nedeniyle ülke halkı
çok acı çekti, çoğu telef oldu ve geri kalanı tükendi. Büyük devletimizin hazine, ordu,
cephane ve savaş araçlarınca üstünlüğü İran'ın ele geçirilmesini kolaylaştırsa da, bu kadar
zayıf bir halkın üzerine yürüyerek evlerini yakmak devletimizin geleneğine aykırıdır. Ayrıca
bu durum, yiğitlikten uzaklaşmakla birlikte, sözleşmeleri ve anlaşmaları sebepsiz yere
bozmak olacaktır. Bu nedenle biliyorsunuz ki bu harekete şeriat izin vermiyor. 1 Ocak 1763.”
Anahtar Kelimeler: Afganistan, Ahmed Şah, Osmanlı Devleti, İran, İttifak, Arşiv
Belgeleri
GİRİŞ
Ahmed Şah (1722-1773), bugünkü Afganistan’ın kurucusu olarak kabul edilmekte olup
17. yüzyılın sonlarında Herat’a yerleşerek 1731’de İran Şahı Nâdir’in idaresine giren Abdâlî
kabilesinin reisi Muhammed Zaman Han’ın oğludur. Nâdir Şah 1737’de Kandehar’ı
aldığında Galzaylar’ın elinde esir olan Ahmed Han’ı serbest bırakıp himayesine almış,
Ahmed Han da cesaret ve zekâsıyla kısa sürede Nâdir Şah’ın gözdelerinden olmuş,
seferlerinin çoğuna katılarak tecrübeler edinmiş ve Mâzenderan valisi olmuştur. Nâdir Şah
1747’de öldürülünce İran’ın düştüğü karışıklıktan faydalanarak Kandehar’da hükümdarlığını
ilân etmiştir. Kısa sürede Kâbil ve çevresini ilhak edip Afganistan’ın tek hâkimi olmuş,
ardından fetihlere başlayıp batıda İranlılar’ın, güneyde Bâbürlüler’in bulunduğu kötü
durumdan faydalanarak bazı yerleri almış, Kuzey Hindistan’da Lahor ve Mültan’ı ele geçirip
İran’a yürümüş ve Herat’la Meşhed’i almıştır. 1756’da yeniden Hindistan seferine çıkıp
Bâbürlüleri yenmiş, 1760’ta dördüncü seferine çıkarak Hindulardan Maratalar’ı hezimete
uğratıp büyük ganimetlerle Kandehar’a dönmüştür. Bu sırada İran’da Nâdir Şah’ın
ölümünden sonra ortaya çıkan karışıklık uzun sürmeyip ülke toparlanmış ve Afganistan’a
karşı düşmanca bir tavır içine girmişti. Ahmed Şah batısında kuvvetli bir Şiî İran tehdidi
istemediğinden bunu önlemek için 1763 yılında Osmanlı Devleti’ne bir mektup yazarak
yardım istemiştir (Saray, 1989, s.133-134). Bu istek Osmanlı Devleti tarafından nazikçe
reddedilerek gerekçeleri uzun uzadıya açıklanmıştır. Hem Ahmed Şah’ın mektubu, hem de
Osmanlı’nın bu mektuba karşı yazdığı cevap incelendiğinde çok önemli bilgi ve belgeler
ortaya çıkmaktadır. Bu mektupta Osmanlı’nın verdiği cevap uluslar arası ilişkiler açısından
çok önemli yönler içermekte olup analitik biçimde incelenmeyi gerektirmektedir. Söz konusu
iki mektup Osmanlı Arşivlerinde nâme-i humâyûn defterinin 86-89. sayfalarında kayıtlıdır.
Ahmed Şah’ın Osmanlı Devleti’ne Gönderdiği Mektup
Ahmed Şah, batısında güçlü bir Şiî İran devletinin varlığını kendisi açısından bir tehlike
olarak gördüğünden Osmanlı Devleti’ne bir mektup yazarak yardım istemiştir. Farsça olan bu
mektubun tercümesinin başında şu başlık bulunmaktadır:
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İran ve Hindûstân taraflarını zîr-i dest-i hükûmetine aldıkdan sonra hâlâ Kandehar’da
ikâmet üzere olan Afgan Ahmed Şah’ın Bağdad tarafına gelen üç nefer sefîrleriyle taraf-ı
humâyûn-ı hazret-i cihândârîye irsâl eylediği nâmesinin hulâsa-i tercemesidir.
Mektubun giriş kısmında savaştan savaşa koşan Ahmed Şah şöyle tanıtılmıştır:
“Adı geçen şah önceleri İslâm’ın sancağını yüceltmeye arzulu ve dinlenme köşesinde
uygun bir fırsatın çıkmasını beklerken Safeviler tamamen yerle bir olmuştu. İran’ın
karmakarışık olması İran halkının iyiliği emr ve kötülüğü nehy görevini yapmamalarından
dolayı olup Hak tarafından Nâdir Şah İran halkına musallat olarak İran, Turan, Hind,
Horasan, Irak, Azerbaycan ve Türkistan taraflarına zararlı elini ulaştırmış, ayrıca
Anadolu’ya da zulüm elini uzatmışsa da Cenâb-ı Hak Anadolu halkını ondan korumuştu.
Nâdir Şah ölüp Ahmed Şâh da Kandehar’a gidince Nâdir Şah’ın yeğeni Alikulu Han İran
tahtına oturup halka zulmetmiş; İran ve Kandehar civarındaki Afgan aşiretleriyle Kâbil,
Gaznin, Pişaver vs. o havalideki hanlar ve liderler de ortaklaşa, Ahmed Şah’ın tahta
çıkmasını istemişler, o ise dünyadan bir beklentisi olmadığını söylemişti. Onlar, Hulefâ-yı
Râşidîn’in dahi dünya işlerini düzene sokmaktan geri durmadığını, babadan oğula Afgan
tahtının kendisine ait olduğunu söyleyerek onu tahta çıkmaya zorlayınca o da gaza ve cihat
amacıyla tahta çıkıp İran tarafına yürümeye niyet etmişti ki, Hindistan’da çıkan birtakım
gelişmelerden dolayı ilk iş olarak Hint kafirlerinin elinde mahsur gibi olan Hint padişahını
kurtarmak için Hindistan’a yürümüş, Pencap’ta karşılaştığı Mîr Menu’yu Lahor adlı yerde
kırk günlük bir savaştan sonra hezimete uğratıp birçok ganimet almış, sonra tekrar İran’a
gitmek için Kandehar’a dönmüştü. İran’da Alikulu Han, Nâdir Şâhın her şeyine el koyup
bütün neslini idam edip sacede Sultan Hüseyn-i Safevî neslinden Nâdir Şâhın torunu Şahruh
Mîrzâ’yı alıkoymuş ve kendi de ölünce Nâdir Şâh’ın nesli tamamen yok olduğundan İran
halkınca Şahruh Mîrzâ İran tahtına oturmuş, ancak İranlıların pis huyları gereğince bu şâh
gözlerine mil çekilerek tahttan indirilmiş, bu da Ahmed Şâh’ın kulağına gitmişti. O da, İran
halkını uslandırmak için Horasan’a yürümüş, Herat kalesini alıp ahalisinin eski suçlarını
afla kaledeki sayısız malı zabtedip halkı zalimlerden kurtarmış, Horasan ve Türkistan’ı
Ceyhun nehrine varıncaya kadar zaptedip sayısız ganimetler almıştı. Sonra Şahruh Mîrzâ’yı
tekrar İran tahtına çıkarmak için Meşhed kalesini alıp halkın suçlarını bağışlayıp Şahruh
Mîrzâ’yı tahta oturtmuştu. Kandehar’a döndüğünde Hindistan kafirlerinin Hind hilâfet
merkezi Cihânâbâd’da yaptığı zulümleri işitip Hindistan’a yürümüş, yolda karşısına çıkan
büyük bir Hint ordusunu yenerek Cihânâbâd’a girmiş ve Hind padişahı olan Timur
sülalesinden Alemgîr Şâh’ı tekrar tahta oturtmuş, devleti düzenleyip küfür eserlerini yok edip
İslam eserlerini diriltip Serhend, Lahor ve Mültan’ı kendi oğlu Timur Şah’a verdikden sonra
Irak, Horasan, Fars, Azerbaycan vs. Türkistan şehirlerini düzene koymak için Kandehar’a
dönmüştü. Bu esnâda Hindistan’da kafirlerin Alemgîr Şâh’ı şehit edip bütün şehirleri
zabtedip birçok zulüm işlediklerini işittiğinden…..”
Görüldüğü üzere, mektup adeta küçük bir 18.yüzyıl Afgan tarihi gibi olup, aslında
Ahmed Şah’ın hayatı anlatılmaktadır. Bütün bunların anlatılmasının sebebi Ahmed Şah’ın
Osmanlı’dan isteyeceği yardıma zemin hazırlamaktır. Mektubun sonlarında asıl istek ise
şöyle dile getirilmektedir:
..ve İran tarafı bu kadar karışıp Osmanlı Devleti tarafından İran’a bir komutan
atanarak İran halkının kulağının çekilmesi beklentisi varken Şah, işini bitirip başkente
döndüğünde İran’ın ahvalini sormuş ve Osmanlı Devletince bir şey yapılmadığını işitmiş ve
bunun üzerine en yakın zamanda Osmanlı Devletince İran’ın uslandırılması için bir şey
yapılmasını ummuştur. Zira, bir misafirhane olan bu dünyada bu gibi hayırlı işleri
başarmaya çalışmakla büyük ecirlere ulaşmak gerekir. Umulur ki adı geçen şahın başardığı
fetihler gibi hayırlı işlerde Osmanlı da ortak olsun. Bundan başka, Medine’de, adı geçen şah
tarafından bir cami yapılması için uygun bir yerin verilmesi rica olunuyor. Bundan böyle iki
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devlet arasında dostluk ve sevgi sürmekten başka, birbirlerinin dostuna dost, düşmanına
düşman olmak kuralına uymak ve birbirlerine mektuplar göndererek sevginin gereğini
yapmak arzu olunmaktadır.
Osmanlı Devleti’nce Yazılan Cevabi Mektup
Bu mektuba Osmanlı Devleti’nce yazılan cevabi mektubun uzunluğu Afgan şahının
mektubunun yarısı kadar olup, genel olarak iyi niyet ifadeleri bulunmakla beraber Ahmed
Şah’ın İran’a karşı birlik ve orada hâkimiyet kurma teklifi nazikçe reddedilmiştir. Mektubun
başlığı şu şekildedir:
Taraf-ı humâyûn-ı hazret-i cihân-dârîden Kandeharda ikâmet üzere olan Afgan Ahmed
Şahdan Bağdad vâlîsi vesâtatıyla gelen nâmesine cevâb olmak üzere tesvîd olunan nâme-i
humâyûnun müsveddesidir
Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî. Bismillahirrahmanirrahim
Leâlî-i Ahmed ü sipâs-ı bî-had ve derârî-i şükr ü sitâyiş-i lâ-yuad ol Mâlikü’l-mülk lâyezâl ve Hudâvend-i bî-misâl temmet na’mâihi ve ammet âlâihi hazretlerinin dergâh-ı
azamet-penâhlarına ahrâ vü sezâdır ki cevâhir-i mâhiyyât-ı mümkineyi hızâne-i kemâl-i
inâyetinden ibdâ’ u ihtirâ’ ile ref’-i rüsûm-ı bid’at ve kam’-ı kavâid-i küfr ü dalâlet ve izhâr-ı
şeâir-i şerîat ve îzâh-ı mesâlik-i mülk ü millet içün her dem sa’d-ı tev’emde havâs-ı ibâd-ı
re’fet-mu’tâdlarından bir bende-i ferhunde-ahterini
Burada Allah’a hamd ve övgüler, Hz. Muhammed ile âl ve ashabına da salat ve
selamda bulunulmuş, genel olarak iki devlet arasındaki sevgi ve dostluk övülmüş, Ahmed
Şah’ın hizmetleri takdir edilmiştir. Ancak, İran’a karşı düşünmekte olduğu harekat hakkında
farklı bir görüş serdedilmiştir. Bununla ilgili mektubun sonunda geçen ifadeler mealen
şöyledir:
…..kaldı ki devletimizin İran’a asker gönderip orayı zabtetmesine isteksiz
davranılmasının sebebi Nadir Şah’ın vefatından önce devletimizle İran arasında imzalanan
barış ve dostluk maddeleri yalnız kendi devrine ait olmayıp tam tersi bu barış iki devlet
arasında Allah diledikçe sürekli olup iki tarafın evlatları arasında da devam etmek üzere
sözlerin sağlam direklerine bağlı olduğundan başka, üzün süreden beri İran’da bağımsızlık
bayrağı kaldıran liderlerin savaşları sebebiyle bu ülkenin halkı art arda zararlara uğrayıp
çoğu telef olmuş, kalanları da bitap düşmüş olduğundan Allah’ın yardımıyla büyük
devletimizin hazine, ordu, mühimmat ve savaş aletlerince üstünlüğü İran’ın zaptını her ne
kadar kolaylaştırıyor ise de, böylesine zayıf düşmüş bir halk üzerine yürüyüp evlerini
barklarını yakıp yıkmak da tebaaya karşı şefkat göstermekle ünlenmiş ve bunu huy edinmiş
devletimizin geleneğine aykırıdır. Ayrıca bu durum, aradaki sözleşme ve anlaşmaların
sebepsiz yere yıkılmasından başka yiğitliğin de gereklerinden uzaklaşmak olur. Bu sebeple bu
harekete şeriatçe izin verilemeyeceği malumunuz olup, böylece gerçeğin ifadesi ve samimi
sevgi binalarının tekidi için sevgi içiren bu mektubumuz yazılmıştır. Ulaştığında İslam’ın
toplum anlayışı gereğince iki taraf arasında dostluk ve sevgi kapılarının açıklığı iki tarafın
halkına da hayır ve uğur olarak görüleceğinde şüphe olmadığından bundan sonra da
zatıalinizce sevgi ve dostluğun gereklerinin yerine getirilmesine uyuldukça tarafımızca da
yiğitlik ve hakbilirliğin gereklerine uyulmakta kusur edilmeyeceği açıktır.15 Cumadelâhire
1176 (1 ocak 1763)
Ahmed Şah’ın Mektubunun İlk Bölümü:
“Şâh-ı müşârün-ileyh evâil-i hâlinde i’lâ-yı livâ-yı dîn-i Muhammedîye arzû-keş ve
gûşe-i inzivâda vakt-i fursat zuhûrına müterakkib olup hânedân-ı devlet-i Safeviyye külliyen
pâ-mâl ve zemîn-i İranın pür-ihtilâl olması ehâlî-i İranın emr-i ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker
itmediklerinden neş’et itmekle taraf-ı Hakdan Nâdir Şah ehâlî-i İrana musallat olup
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memâlik-i İran ve Turan ve Hind ve Horasan ve Irak ve Azerbaycan ve Türkistan taraflarına
îsâl-i emvâl-i hasâr eylediğinden mâadâ Rûm-ı cennet-mersûm tarafına dahi egerçi itâle-i
dest-i cevr ü sitem itmişiken cenâb-ı Perverdigâr ehâlî-i Rûmı dest-i taaddîsinden masûn u
mahfûz idüp Nâdir Şah müşârün-ileyhin cevr ü taaddîsinden kavm u kabîle ve tevâbi ve
levâhıkı cân be-leb resîde olup âhir-i kâr sitem-dîdeleri yediyle diyâr-ı ademe irtihâl
eyledikde şâh-ı müşârün-ileyh Kandehara varup ikâmet eyledigini ve ol esnâda müşârünileyh Nâdir Şahın birâder-zâdesi Alikulu Han Âdil Şâh nâmıyla taht-ı İrana cülûs idüp reâyâ
ve berâyâya envâ’-ı zulm u taaddî itmekle İran ve Kandehar havâlîsinde olan niçe yüz bin
tâife-i Afgan ile Kâbil ve Gaznin ve Pişaver ve sâir ol havâlîde olan havânîn-i izâm ve
sergerdegân-ı kirâm-ı Afgan bi’l-ittifâk müşârün-ileyh Ahmed Şah’ın evreng-i saltanata cülûs
eylemesini niyâz eylediklerinde Şâh-ı müşârün-ileyh dünyâ-yı denîye rağbet ü iltifâtdan i’râz
ve gûşe-i inzivâyı ihtiyâr eylediğini beyân idüp da’vâ-yı saltanata rağbet eylemediğini
tavâyıf-ı merkûme müşâhede eylediklerinde hulefâ-yı râşidîn dahi nizâm-ı umûr-ı cihândan
fâriğ olmadıklarını ve eben an-ced saltanat-ı Afgan kendünün olduğını zikr ü beyân iderek
evreng-i saltanata cülûsa tergîb ü tahrîs itmeleriyle cümlenin ittifâkı üzere gazâ ve cihâd
iderek kefere ve mübtedi’înin vücûd-ı habâset-âlûdların rûy-ı arzdan tathîr niyetiyle taht-ı
saltanata cülûs idüp İran tarafına azîmete kasd u niyet itmişiken memâlik-i Hindûstân sâir
memleketlerden vâsi’-ter olup ve husûsâ Emir Timur’un hurûcından mukaddem Afgâniyânın
nâm-dârlarından Behlûl ve İskender ve Fîrûz Şâh ve Şîr Şâh ve İbrâhîm Şâh misillü yirmi
dokuz nefer kimesne memâlik-i Hindûstâna pâdişâh olduğına binâen ibtidâ-yı emrde
Hindûstân tarafına azîmet ve saltanat-ı Hinde rehn-i küllî târî olmasına sebeb olan küffârın
def’-i tasallut-ı galebeleriyle eyâdî-i kefere-i Hindûstânda mahsûr misâli olan Hind
pâdişâhını tahlîs niyetiyle asâkir-i vâfire ve mühimmât-ı cebehâne ve tophâne ve edevât-ı
sâire-i kesîre ile cânib-i Hinde azîmet idüp memâlik-i Hindûstânda Pencap nâm mahalle
vusûlünde darb-ı destile mahall-i mezbûra mutasarrıf olan sâbıkâ Hindûstân pâdişâhı
vezîrinin oğlu Mîr Menu yüz bin mikdârı süvâri ve piyâde askeri ve katı vâfir tophâne ve
cebehâne ile Lahor nâm mahalde şâh-ı müşârün-ileyh ile muhârebeye müheyyâ olup
tarafeynin asâkiri mukâbil olduklarında kırk gün mikdârı muhârebe olunup âhirü’l-emr Mîr
Menu-yı mûmâ-ileyhin askeri münhezim olup yirmi nefer fil-süvâr-ı nâm-dâr ümerâsı i’dâm
olunmağla Mîr-i mûmâ-ileyh dahi firâr idüp bi’l-külliyye askeri perâkende vü perîşân
olmağla mecmû’-ı tophâne ve cebehâne ve sâir edevât-ı harb u kıtâl şâh-ı müşârün-ileyh
tarafından zabt olunup bu takrîble zikr olunan Pencap ve Mültan ve Keşmir şâh-ı müşârünileyh tarafından zabt olundukdan sonra tekrâr İran cânibine teveccüh ve azîmet içün
Kandehar tarafına avdet eyledüğin ve mezbûr Alikulu Han Nâdir Şâhın bi’l-cümle hazâin ve
emvâl ve eşyâsın zabt eyledüginden mâadâ Nâdir Şâhın bi’l-cümle evlâd u ahfâdını i’dâm
idüp ancak sultân Hüseyn-i Safevî neslinden Nâdir Şâhın nebîresi Şahruh Mîrzâyı alıkoyup
kendü dahi helâk oldukdan sonra karındaşı İbrâhîm Han dahi az müddet pâdişâhlık da’vâsı
idüp ol dahi i’lâm olundukdan sonra Nâdir Şâhın nesli külliyen munkatı’ olmağla ehâlî-i
İranın ittifâklarıyla Şahruh Mîrzâ taht-ı saltanat-ı İrana iclâs olunmuşiken ehâlî-i İranın
habs tıynetleri muktezâsınca şâh-ı müşârün-ileyhin gözlerine mil çeküp serîr-i saltanatdan
hal’ eyledikleri müşârün-ileyh Ahmed Şâhın mesmûı oldukda ehâlî-i İranın te’dîb ü gûşmâllerine kasd u niyyet ile Horasan tarafına azîmet idüp Herat kalesini muhâsara vü tazyîk
ve üç ay müddetde kal’a-i merkûmeyi feth ü teshîr ve ehâlîsinin cerâim-i sâbıkalarını afv ve
derûn-ı kal’ada olan emvâl ü eşyâ ve tophâne ve cebehâne ve sâir edevât-ı harb u kıtâl-ı bîşümârı ahz u zabt ve reâyâyı pençe-i kahr-ı zalemeden tahlîs ve etrâf-ı Horasan ve
Türkistana asâkir-i vâfire tesyîr idüp memâlik-i Türkistanı tâ nehr-i Ceyhuna varınca kabza-i
tasarrufına idhâl ve tarafından hükkâm nasb eyledikden sonra Türkistan tarafından yüz bin
mikdârı asker şâh-ı müşârün-ileyhin üzerine gelüp ba’de’l-muhârebe münhezimen firâr ve
ekser tu’me-i şemşîr-i âb-dâr oldukdan sonra münhezim olan tâifenin hazâin-i bî-şümâr ve
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tophâne ve cebehânelerin ve katı vâfir fillerin zabt idüp ba’dehu müşârün-ileyh Şahruh
Mîrzâyı taht-ı saltanat-ı İrana iclâs kasdıyla Meşhed mukaddes hisârını muhâsara ve tazyîk
itmegin ehâlîsi istîmân ile kal’a-i merkûmeyi teslîm itmeleriyle cerâim-i sâbıkalarını afv ve
Şahruh Mîrzâyı kemâl-i i’zâz u ihtirâm ile iclâs-ı evreng-i saltanat idüp ol havâlî ehâlîsi
kemâl-i emn ü emân ile âsûde-hâl olduklarından sonra yine Kandehara avdet eyledikde
Hindûstân küffârı dârü’l-hilâfe-i Hind olan Şâh-ı cihân-âbâda hücûm ve izhâr-ı bağy u
tuğyân ve zabt u istîlâ idüp ezân-ı Muhammedîyi ve zebh-i nev’-i bakarı men’ ve ehl-i İslâma
îsâl-i envâ-ı hasâr eyledikleri müşârün-ileyh Ahmed Şâhın mesmûı oldukda tekrâr Hindûstân
cânibine azîmet idüp ol makûle keferenin def’-i fesâdlarını murâd eylediği kefere-i Hindin
mesmûı oldukda üç yüz bin süvari ve iki yüz piyâde asker ve iki bin aded top ve beş bin aded
ban dedikleri âlât-ı harbi ve iki bin zenberek ve iki bin fil ve sâir bî-hadd ü bî-şümâr edevât-ı
harb u kıtâl ile şâh-ı müşârün-ileyhin sedd-i râhına mübâderet itmeleriyle şâh-ı müşârünileyh dahi asâkir-i kesîre ile varup mukâtele vü muhârebe eyledikde zafer-yâb olup Hindûstân
askeri münhezim ü perîşân ve ol mikdâr edevât ve emvâl şâh-ı müşârün-ileyhin kabza-i
tasarrufına dâhil olup kemâl-i sür’at ile dârü’l-hilâfe-i Hind olan Cihân-âbâda azîmet idüp
beş konak mikdârı takarrüb eylediği Hind pâdişâhı olan sülâle-i Timuriyyeden Âlem-gîr
Şâhın mesmûı oldukda ümerâ ve erkân-ı devleti ile şâh-ı müşârün-ileyhi istikbâl ve lâzime-i
mahabbet ü meveddeti edâ vü îfâ ve hedâyâ-yı azîme arz u ihdâ itmekle kemâ fi’s-sâbık
müşârün-ileyh Âlem-gîr Şâhı taht-ı saltanat-ı Hinde iclâs ve ümerâ ve erkân-ı devleti tertîb
ve âsâr-ı küfr olan ba’zı esnâm ve evsân ve kenâyis ve puthânelerini hedm ile hâke yeksân ve
kefere ve mecûsdan katı vâfirini îsâl-i dereke-i nîrân ve âsâr-ı dîn-i Muhammedîyi i’lân idüp
Serhend ve Lahor tâ Mültana varınca kendü oğlı Timur Şaha i’tâ eyledikden sonra Irak ve
Horasan ve Fars ve Azerbaycan ve sâir memâlik-i Türkistanın nizâm-ı umûrlariyçün
Kandehara avdet eylediğin ve bu esnâda memâlik-i Hindûstândan değen taraf ki makarr ve
me’vâ-yı mecûs ve mecma’-ı sergerdegân-ı kefere-i hünûddur ol tarafda olan kefere-i mecûs
cem’iyyet-i kesîre ile dârü’l-hilâfe-i Hinde hücûm idüp pâdişâh-ı Hind olan Âlem-gîr Şâhı
şehîd ve kâffe-i eyâlât ve elviyeyi memâlik-i Hindûstânı zabt eylediklerinden gayri müşârünileyh Ahmed Şahın oğlu Timur Şahın zîr-dest-i hükûmetinde olan Serhend ve Lahor ve sâir
memâlike itâle-i dest-i taarruz eyledikleri…..”
Sonuç
18.yüzyılın ikinci yarısında İran, Afganistan, Türkistan ve Hindistan’da önemli işler
başarıp bu coğrafyaların kaderini etkileyen, bugünkü Afganistan’ın kurucusu Ahmed Şah
cesaret ve zekâsıyla öne çıkan, inciler incisi unvanı ile anılan, hayatı savaş ve fetihlerle geçen
bir kişidir. Bölgenin nizam ve intizamı için Afganistan-Hindistan-İran üçgeninde savaştan
savaşa koşmuş ve özellikle İran’daki gelişmelerle çok sık ve yakından ilgilenmiştir. Batısında
İran’ın toparlanıp güçlü bir Şiî İran tehdidi olarak karşısına dikilmesi tehlikesine karşı
Osmanlı Devleti’ne bir mektup yazarak yardım istemiştir. Bu isteğin Osmanlı Devletince
reddedilip gerekçelerinin açıklanması ise daha dikkat çekici bir husus olmaktadır. Zira
Osmanlı’nın verdiği cevap uluslar arası ilişkiler ve komşuluk ilişkileri açısından önemlidir.
Osmanlı Devleti, İran'daki karışıklıklardan dolayı zayıf düşen ülke ve halkın içinde
bulunduğu zayıf durumdan istifade etmeyi, fırsat kollamayı kendi devlet geleneğine aykırı bir
durum olarak görmekte ve şeriata aykırılığı sebebiyle talebi reddetmektedir.
Kaynakça
BOA (Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı), A.DVNSNMH.d.. 3-70, H-2912-1176.
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EBUSSUUD EFENDİ’NİN VECİZE KARAKTERLİ FETVÂLARI
EBUSSUUD EFENDI'S APHORISM CHARACTER FATWAS
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Abstract
Sheikhulislam Ebussuud Efendi is one of the few great sheikhulislams that marked the
peak century of the Ottoman Empire. Kanuni addressed him as "my confidant and my wife".
Poetry became an important element in his rulings and fatwas, and the tradition of verse
fatwa started with itself. This great face, who is a scholar and poet who is proficient in three
languages, always displayed metaphor, trope, wit and pun in his fatwas, and sometimes used
an appealing and humorous style. Verse fatwas are very common texts in books or
magazines, and most of these are texts containing wit and sayings. These types of fatwas, in
addition to the concise information they give, include expressing and condemning the person
asking the question. For example to him: "Please explain is there a difference between self
weight and essence of weight?" asked, he said: "It is ignorance not to know the difference
between weight itself and your own weight." By answering, he expressed a matter similar to
the "egg-chicken" relationship, and the person who asked "It is ignorance not to know this"
he condemned. Under this fatwa, someone else wrote a more humorous answer: "Knowing
and asking again is full weight to self-weight". In another fatwa, the following question was
asked about wudu:
"Does the flatulence that occurs while making wudu breaks the wudu?" He was asked,
and in the answer: "A broken ablution is not a breaker." In another fatwa, a grammatical
question about the month of Recep was asked as follows: "What is your opinion about
whether the word Rajab takes action or not?" He was asked, and in the answer: "Hold Rajab,
you will see it, you will It has been shown concisely that the word Rajab is movement. In this
paper, such fatwas of Ebussuûd Efendi will be selected from their sources, analyzed
analytically and introduced comparatively.
Keywords: Ebussuud Efendi, fatwa,saying, wit, magazine.
Özet
Ebussuud Efendi Osmanlı şeyhülislâmlarının büyüklerinden olup birçok övgülü lakapla
anılmıştır. Kanuni kendisine ‘sırdaşım ve karındaşım’ diye hitap etmiştir. Verdiği hüküm ve
fetvâlarda hep şiiriyet ve îcâz göstermiş, Osmanlı manzum fetvâ geleneği büyük ölçüde
kendisi ile kökleşmiştir. Üç dile hâkim bir âlim ve şair olan bu büyük sima, fetvâlarında
sürekli mecaz, kinaye, nükte ve cinas sergilemiş, bazen de tarizkâr ve mizahî bir üslup
kullanmıştır. Manzum fetvâları kitap veya mecmualarda çok sık yer alan metinler olup
bunların çoğu da nükte ve özdeyiş içeren metinlerdir. Bu tür fetvâlar, verdiği özlü bilginin
yanı sıra soruyu soran kişiye tazir ve kınamayı da içermektedir.
Mesela kendisine: Sıklet-i mahz ile mahz-ı sıkletün farkı var mıdur lutf idüp beyân
buyurıla? diye sorulmuş, o da: Mahz-ı sıkletle sıklet-i mahzun farkını bilmemek cehâletdür.
diye cevap vererek “yumurta-tavuk” meselesine benzer bir hususu dile getirmiş, soran kişiye
de “Bunu bilmemek cahilliktir.” diyerek bir kınama yöneltmiştir. Bu fetvânın altına: Bilip de
yine sormak sıklet-i mahza mahz-ı sıkletdür şeklinde daha nükteli bir cevap yazılmıştır.
Başka bir fetvâsında abdestle ilgili şöyle bir soru sorulmuştur:
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Suâl-i müşkil: Hılâl-ı vudû’da hades nâkız-ı vudû’ mıdur? El-cevâb: Vudû’-ı nâkız
hades-i nâkıs degildür. Bu fetvâda “Abdest alırken meydana gelen gaz, abdesti bozar mı?”
diye sorulmuş, cevapta ise: “Boz(ul)an abdest, bozan hades değildir.” denilmiştir. Yani,
abdest alırken bir gaz gelse o abdestin yeniden alınması gerekir; ama bu, abdestten dolayı
değil, abdesti bozan gazdan dolayıdır. Bir başka fetvâda ise Recep ayı ile ilgili bir gramer
sorusu şöyle sorulmuştur: Mâ-kavlüküm radıyallahu ta’âlâ ankümü’r-Receb munsarif em lâ?
El-cevâb: Sum Receben terâ aceben. Bu fetvâda Arapça bir gramer konusu geçmektedir.
“Receb kelimesinin esre veya tenvin alıp almadığı hakkındaki görüşünüz nedir?” diye
sorulmuş, cevapta ise: “Tut Receb’i, görürsün acebi.” denilerek Receb kelimesinin tenvin
aldığı veciz bir şekilde gösterilmiştir.
Bu bildiride Ebussuud Efendi’nin bu tür fetvâları kaynaklarından seçilerek analitik
biçimde incelenecek ve karşılaştırılmalı biçimde tanıtılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ebussuûd Efendi, fetvâ, vecize, nükte, mecmua.
GİRİŞ
Osmanlı Devleti'nin otuz yıla yakın süre ile en uzun süreli şeyhülislamı olan Ebussuud
Efendi renkli ve önemli bir simadır. Ebussuud künyesi, asıl adı ise Muhammed olup Şeyh
Muhyiddin Muhammed Yavsî’nin oğludur. 1490’da İstanbul’da Meteris köyünde doğmuş,
1574’te vefat edip Eyüp camii civarına defnedilmiştir. Medreseden mezun olduktan sonra
İnegöl İshak Paşa, Davud Paşa, Mahmud Paşa, Gebze Vezir Mustafa Paşa medreselerinde
müderrislik yapmış, 1533’te Bursa ve İstanbul kadısı, 1537’de Rumeli kazaskeri olmuştur.
Kendisiyle birlikte şeyhülislâmlık derece olarak yükselip kazaskerliğin üstüne çıkmış ve
şeyhülislam olmak için önce Rumeli kazaskeri olma şartı gelmiştir. Şeyhülislâm, kazasker,
kadı vd. ilmiye rütbelerinde görev yapan birçok âlimin hocasıdır. Tasavvuf, kelâm, felsefe
vb. ilgilenmemiş, tasavvufi ritüellere dair sert görüşler bildirmiş, Şeyh İsmâil Maşukî,
Muhyiddin Karamanî, Hamza Bâlî gibi âlmler hakkında idam fetvâsı vermiştir. Türkçe,
Arapça, Farsça birçok şiir yazmış, manzum fetvâlar vermiştir. Tefsir, fıkıh, dil-edebiyata dair
30 civarında eser yazmış, fıkıh ve tefsirdeki ayırt edici üstün vasfından dolayı Müfti’ssakaleyn, Ebû-Hanîfei Sânî, Muallim-i Sânî Allâme-i Kül, Hoca Çelebi gibi ünvanlar
verilmiştir (Atai, 1268:183; A.Rifat, ts.:23-26; Akgündüz, 1994:365-371).
Ebussuud Efendi’nin verdiği fetvâlar nitelik ve çeşitlilik bakımından ayırt edici
vasıflara sahip olup bunların en önemlisi suali yönelten kişiye bazen kınama ve azarlama
yapılması, bazen de vecize özellikli sözler söylenmesidir. Bu sözler bazen şiir veya süslü
nesir şeklinde de ifade edilebilmiştir. Ayrıca, suallerin nazmen yöneltilip cevapların da yine
nazmen verilmesi Ebussuud Efendi’nin daha önemli bir vasfı olup bu yönden Osmanlı
manzum fetvâ geleneğinin de büyük ölçüde yaygınlaşıp gelenek hâline gelmesi kendisiyle
oluşmuştur.
Ebussuud Efendi’nin Vecize Karakterli Fetvâları
Şair ve münşiliği ile öne çıkan Ebussuud Efendi’nin bu kimliği fetvâlarında sıkça boy
göstermiş ve kendisine nazmen yöneltilen suallerde ve diğer açıkladığı görüşlerinde vecize
karakterli birçok ifade ortaya çıkmıştır. Kendi devrinde şiir ve inşa ile anlatım önemli bir
gelenek olduğundan bunun fetvâlarda boy göstermesi büyük ölçüde kendisi ve
Kemalpaşazâde, Sadi Çelebi gibi şeyhülislamlar vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Ebussuud
Efendi’nin vecize karakterli fetvâları en çok rastlanan metinler olarak fetvâ ve şiir
mecmualarında adeta bir süs gibi sergilenmiştir. Genellikle bir cümle veya cümlecik şeklinde
söylenen bu ifadeler birer vecize durumundadır. Bunlara ait örnekler aşağıda sıralanmaktadır:
1. Aşağıdaki fetvâda eklendiği kelimeye “kendisi” anlamını katan Arapça “mahz”
kelimesi üzerinde durulup sıklet kelimesi ile kullanıldığında ortaya çıkan mana farklılığı
sorgulanmıştır.
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Sıklet-i mahz ile mahz-ı sıkletün farkı var mıdur lutf idüp beyân buyurıla
El-cevâb: Mahz-ı sıkletle sıklet-i mahzun farkını bilmemek cehâletdür. Ebussu’ûd ufiye
anh
Bilüben yine itmek istiftâ, sıklet-i mahza mahz-ı sıkletdür. 1
Fetvâda “Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan?” meselesine benzer bir husus
işlenmiş ve bunu soran kişiye “Bunu bilmemek cahilliktir.” diye bir azarlamada
bulunulmuştur. “Sıklet-i mahz” ‘kendinin ağırlığı’, “mahz-ı sıklet” ise ‘ağırlığın kendisi’
demektir. Bunlar arasındaki fark açık olup, soru gerektiren bir tarafı yoktur. Dolayısıyla
böyle bir soru sormak cahillik, bildiği hâlde sormak ise kendi ağırlığına gerçek bir ağırlıkta
bulunmaktır.
2. “Zor bir sual” başlığı altında sorulan aşağıdaki fetvâda abdest alınırken çıkan gazın
abdesti bozup bozmayacağı sorulmuştur.
Suâl-i müşkil
Hılâl-ı vudû’da hades nâkız-ı vudû’ mıdur?
El-cevâb: Vudû’-ı nâkız hades-i nâkıs degildür. Ebussuûd 2
“Abdest alırken meydana gelen gaz abdesti bozar mı?” sorusuna: “Boz(ul)an abdest,
bozan hades değildir.” denilmiştir. Yani, abdest alırken bir gaz çıksa o abdestin yeniden
alınması gerekir; ancak bu, abdestten dolayı değil, abdesti bozan gazdan dolayıdır. Böylece
abdest anında gerçekleşen bir gaz, abdest içinde oluştuğundan ilk bakışta “abdestten bozulan
abdest”, ya da “abdesti bozan abdest” gibi bir tanımlama ortaya çıkabilmektedir. Fakat,
fetvâda bu reddedilerek bozulan abdestin, abdest bozan hades gibi olmadığı, tıpkı abdest
dışında oluşan gazdan dolayı nasıl abdest almak gerekiyorsa, abdest içinde oluşan gazdan
dolayı da aynı abdest yenilemesinin yapılması gerektiği söylenmiştir.
3. Arapça olarak sorulmuş aşağıdaki bir başka sualde de vecize özelliği taşıyan bir
cevap verilmiştir. Bu fetvâda, içinde gramer konusu işlenen Recep ayı ile ilgili bir sual
yöneltilmiş olup, bunun Arapça gramer kurallarından birisi olan ve nesne hâlinde (mansûb)
özel bir ismin tenvin alıp almama durumu üzerinde durulmuştur. Fetvâ ve cevabı şöyledir:
Mâ-kavlüküm radıyallahu ta’âlâ ankümü’r-Receb munsarif em lâ? El-cevâb: Sum
Receben terâ aceben. Ebussuûd 3
Arapça gramer konusunu işleyen bu fetvâda: “Receb kelimesinin munsarif mi olduğu,
yani esre veya tenvin alıp almadığı hakkındaki görüşünüz nedir?” diye sorulmuştur. Cevapta:
“Tut Receb’i, görürsün acebi.” denilmiş ve Receb kelimesinin munsarif olduğu, yani tenvin
aldığı veciz bir şekilde gösterilmiştir. “Receb’i tut” denildiğinde nesne durumu ortaya çıktığı
için Receb kelimesinin üstüne tenvinli üstün harekesi konulmuş ve “Receben” şekli ortaya
çıkmıştır.
4. Ebussuûd Efendi’nin “Kişinin rızkının çalışıp çabalamayla mukadder olandan ziyade
olup olmayacağı” hakkında verdiği “olur” cevabının hemen altında aynı yöndeki suale başka
bir ilginç cevap şöyle verilmiş olup, altında ise imza yoktur:
Mes’ele: Kişinün rızkı sa’y u kesbile mukadderden ziyâde olur mı olmaz mı? El-cevâb:
Olur olmaz illâ olmaz olur.4

Mecmûa-i Eş'âr ve Fevâ'id, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 2657, 63b.
Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, demirbaş nr. 5451, vrk. 222a.
3 DİB Kütüp., demirbaş nr. 5451, vrk. 222a.
4 DİB Kütüp., demirbaş nr. 5451, vrk. 221a.
1
2

Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

25

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
5. Mes’ele: Zeyd-i Müslim yeniçeri tâifesine kâfir dise nesne lâzım olur mı? El-cevâb:
Yeniçeri tâifesine Müslimân diyen kâfir olur Müslimân diyicek evlâ bi’t-tarîk. Ebussuûd.
Evvelki kâil mutlak müslimân ikinci kâil mukayyed müslimândur murâd budur öyle
fehm olunur.5
6. Zeyd avratlar girdügi cennete girmem dise şer’an ne lâzım gelür? El-cevâb:
Girmezse cehenneme. Ketebehu Ebussuûd.6
7. Allah’ın isimlerini zikretmekte yüsür veya mercan adlı güzel ve gösterişli
tespihlerden hangisinin daha üstün olduğu şeklinde bir soru sorulmuş ve buna karşılık
bunların ikisinin de boş olduğu, asıl sevap olanın ise ihlaslıca hareket etmek olduğu
bildirilmiştir:
Mes’ele: Hak subhânehu ve te’âlâ hazretinün esmâsın zikr itmekde yüsür tesbîh mi
efdaldür yoksa mercân tesbîh mi?
El-cevāb:
Yüsr ü mercān degil vesîle-i Rabb
Yürü ihlâs dürrin eyle taleb
Ebussu’ûd ufiye anh 7
Sonuç
Ebussuud Efendi, Osmanlı’nın zirve yüzyılının belirleyici ve yönlendirici
şeyhülislâmlarından birisi olup değişik konularda binlerce fetvâ vermiştir. Fetvâlarında çeşitli
yönlerden önemli hususlar öne çıkmakta olup bunlar arasında vecize özellikli olanlar en
dikkat çekici olanlardır. O, yüzyılın öne çıkan özelliği olan şiir, dil ve edebiyat konularını
renkli ve şair kişiliği ile ustaca işlemiş ve işlerken de vecizeler dile getirmiştir. Yukarıda
verilen örneklerde görüldüğü üzere şiir ve inşa nevinden dile getirdiği vecize karakterli
fetvâları derin ve girift manalar içermektedir. Bu fetvâlar muamma türünün mana derinliğine
de sahip olup bazı ilimlerden haberdar olunduğunda anlaşılabilecek yapıdadır. Bütün fetvâları
analitik biçimde incelendiğinde bu türden çok daha fazla örnekle karşılaşmak mümkün olup
bu çalışmada bu hususa dikkat çekilmek istenmiş ve seçilen bazı örnekler gösterilmiştir.
Kaynakça
Ahmed Rifat (tsz), Devhatü’l-meşâyih maa zeyl, İstanbul.
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Abstract
Summarizing what we have said so far, we can conclude that the category of quantity,
in terms of being a category of cognition, has gone through a number of stages in its
development and reached a modern state. The traces of the various stages in the development
of the quantitative category in the development from sensory to visual abstraction are clearly
visible in modern language.
One aspect of the concept of quantity must always be taken into account when
clarifying the methods of expression in language. This aspect is that when the number of
objects that make up this set in a certain set of objects is within the first decimal place, the set
is perceived more quickly by emotional-visual imagery. According to the general opinion of
researchers, a person can comprehend and remember some sets without counting the objects
and beings that surround him.
The emergence of different types of the concept of quantity is also directly related to
the development of the concept of quantity in accordance with the laws of development of
cognition. "Examples from the ethnography of primitive peoples, as well as facts from
different languages of the world, allow us to conclude that, unless minor differences are taken
into account, the stages of quantitative understanding in human perception are the same in
different peoples." The typological use of the facts of world languages helps not only to
clarify the stages of development of the concept of quantity in Turkish cognition, but also to
explain the origin of numbers, which are lexical carriers of the concept of quantity, as well as
plural suffixes. The possibilities of typological linguistics in this field are very wide. This
phenomenon observed in Azerbaijani Turkish is in one way or another characteristic of other
Turkic languages.
In terms of expressing the concept of quantity in language, Turkish languages are on a
par with the developed languages of the world and do not lag behind other languages of the
world in terms of the diversity of expression of the concept of quantity.
The fact that the representative majority can be expressed in Turkish languages also
shows the development of the quantitative category in Turkish thinking and the level of
development of these languages.
Key words: number, quantity, plurality.
In most world languages, nouns are singular and plural. The main difference in
meaning between them is quite clear. This opposition manifests itself in the form of one and
more numbers, for example, a table – tables. But the facts of language are not always so
simple. The number category of English nouns raises several issues that require attention. For
example, in the language there is a difference between the expression “three houses” and
“three hours”. While the expression “three houses” indicates that three separate objects are
standing side by side, the expression “three hours” indicates a continuous, complete period.
Sometimes we come across plurals of nouns that are not counted, but the plural in them
takes us away from the original plural. In this regard, we can look at the use of the word
water in the plural. For example, “the waters of the Atlantic” or "A daughter of the Snows"
which is the name of one of Jack London's works. In the expressions I have mentioned, we
cannot use any number in front of those plural nouns, that is, we cannot say how much water
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we are talking about by saying three waters or three snows. So what is the main difference
between words like water - waters, snow - snows? Obviously, in any case, when we use the
name water in the plural, when we say waters, we mean a large body of water (for example,
an ocean), or when we say snows, we mean a large area covered with snow (for example,
arctic regions of Canada). In another explanation, we can say that the word "water of the
Atlantic" refers to the chemical composition of water in the Atlantic Ocean. For example, the
water of the Atlantic contains a considerable portion of salt - the water of the Atlantic Ocean
contains a significant amount of salt. But the waters of the Atlantic - the plural form of the
word waters (waters) in the combination of the waters of the Atlantic Ocean simply refers to
a geographical idea. We can see from these examples that in addition to the use of the same
name alone or in the plural, a difference in meaning has developed.
The difference between these two numbers is sometimes so great that the same noun in
the plural can have a meaning that does not belong to the singular. For example, the word
colours, which is a plural form of the name color, is used separately in the sense of a flag (to
serve under the colors of liberty) [7; 88].
Before the ancients approached the set of objects as the sum of individual objects, they
understood this set as a whole. The emphasis here was not on the fact that a group of objects
consisted of the sum of individual objects, but on its existence as a whole. At that time,
collective nouns were probably perceived not as a quantity, but as a quality of things, and
were perceived as a variety of features. L. Levi-Brule shows that every set of objects was
engraved in human memory with all accuracy, and if there was a certain lack of numbers in
any collection, it was immediately felt by primitive man [12; 164].
The collection of objects is expressed differently in the languages of different peoples.
According to VI Degtyarov, the ancient written monuments of the Slavic languages show that
the nomenclature of nouns was expressed only by special collective nouns, which also had a
grammatical singular form. The author notes that, in general, word-formative suffixes were
used instead of word-changing suffixes to indicate the set of nouns, or the set was expressed
lexically. In the later stage of development of Slavic languages, indicators of collectiveness
began to act as grammatical plurals [3; 59].
Such facts show that the collective shade of the concept of quantity was the basis for
the emergence of its other shades, both in terms of form and content.
V.Z. Panfilov shows a number of archaic affixes denoting collectiveness in the Nivkh
language. For example, -m / -v, -sk / -ks, -rk / -kr and so on [12; 251].
According to Turkologists, the concept of collectiveness is mainly preserved in Turkish
toponyms and ethnonyms. However, the forms at the end of toponyms and ethnonyms were
also used in other nouns to express the usual plural.
Only lexical (herd-ilxı etc.) and lexico-syntactic (large-small, old-young, etc.) means of
expression of the meaning of collectiveness in Turkish languages can be spoken.
The concept of collectiveness is grammatically expressed in different languages, both
singular and plural. This is due to the fact that the meaning of collectiveness is contradictory.
O. Jespersen notes that "logically, the collectiveness should be understood as one on the one
hand, and as a whole on the other" [7; 225]. But even if the collectiveness is understood as
loneliness, it is impossible not to imagine it as a unity of separate parts. This is also proved by
the fact that the collectiveness, as O. Jespersen noted, "should be used only to express the
unity of countable nouns." VF Asmus writes: "In fact, its (collective thing) unity arises from
the plural, and it is not the loneliness that actually exists, but the plural" [1; 37].
Given that a set is a set of separate parts, it can be defined as one of the manifestations
of a divisible quantity.
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In addition, we can talk about such types of divisible quantities as indefinite plural,
abstract and concrete plural, which are also expressed in Turkish with the help of the same
grammatical indicators.
We can talk about both divisible and indivisible quantities of things. An indivisible set
of things and objects is manifested in objects that cannot be counted, but exist materially.
Here, nouns denoting a certain material (natural being, etc.), such as water, aluminum,
oil, iron, etc. includes. Unlike specific objects, it is not possible to quantify such objects.
Because they do not create an idea of any concrete thing, but act as a property of things and
objects. For example, when we say "door", we mean an object that has a specific shape and
characteristics and performs a certain function. When we say "iron", we cannot imagine
anything, or, if we repeat F. De Saussure's opinion, the word "iron" will create different
associations in different people: iron doors, iron dishes, iron beds, and so on. Thus, the
concepts of material or natural being appear more as a quality than as an object. It is no
coincidence that such nouns are used in front of other nouns as attributive elements to
determine their quality.
A.A. Ufimtseva writes: "... the concept is based on the content characteristics of the
object as a set of distinctive elements of a certain group of objects, and the name,
respectively, refers to the set of features belonging to that group of objects". For example, the
term "apple" refers to all the properties of an apple. The terms "aluminum", "iron", "gold",
and "oil" refer to the quantity, properties, function, etc. of the internal elements that make up
these substances.
This feature also applies to the concepts of quality and character. In other words, any
property or sign is related to this or that state, this or that function of the internal elements.
Therefore, the concepts denoting material matter can be considered as concepts denoting
more quality. In these concepts, quantity manifests itself in the same way as in terms of
quality. In other words, the quantity of these concepts is determined not by their quantity, but
by their size.
But how is this quantity, that is, the quantity of innumerable objects, expressed in
different languages?
In many languages, nouns denoting material objects are used only in the singular: in
English: water, milk, meat; in French: lait "milk", viande "meat"; In German: butter means
"butter", milch means "milk", fleish means "meat" and so on.
The same situation is observed in modern Turkic languages. However, if we look at the
ancient times of the Turkic languages, we can see that the nouns that cannot be counted also
have a quantitative indicator: süt "milk", örten "fire", ozan "tea". The consonants at the end of
these nouns are plurals preserved in the form of relics. One of the issues that attract attention
is the adoption of quantitative indicators of uncountable names. This probably belongs to the
proletarian period. Thus, in the Mongolian language, it is noted that the word “süt” milk is a
plural form formed from the root “sün” through the form -t [8; 19].
Unlike other languages, the fact that morphological expressions of both divisible and
indivisible quantities of things and objects in Turkic languages show that the ancient Turks
had a deeper understanding of the concept of quantity and were able to approach it more
comprehensively. Plural suffixes of nouns cannot be the only form of expression of this form
of the plural in language. This is because just as nouns can express the concept of
collectiveness without any suffix, and the noun alone, it can also appear with special
grammatical suffixes. Compare: student - students - studentship, etc.
In the language of ancient Turkish written monuments, we also encounter this form of
plural. In the language of monuments, it is the suffixes -egu and -egun that form this type of
plural. Mammadov notes that the bulk numbers corrected with this suffix occur only twice in
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the monument in honor of Tonyukuk. Compare: Tabgach, Oghuz, Kitan, these three truths “If
Chinese, Oghuz, Kitan unite in three ...” (tone 12). The trio said, "Let's unite in a trinity, let's
destroy it" (Tone 21) [10; 62].
The development of collective numbers is also observed in the language of Uyghur
written monuments of XI-XV centuries. VM Nasilov, who studied the language of the
monuments of that period, writes that in the language of monuments, a number is formed by
adding -aqu / -equ suffixes to the number of quantities. He cites as examples the words "one",
"two", "all together" [11; 45].
Although the suffixes -egü / -egün, which created a collective number, were rarely used
in the language of monuments, they expanded their scope during the later development of the
Turkic languages. This can be clearly seen when comparing the language of ancient Turkic
written monuments with modern Turkic languages. For example, LV Dmitriyeva, who
studies the language of the Baraba Tatars, shows that in this language bulk numbers are
formed by the suffixes -av, -au [4; 213].
The use of collective numbers is also found in the language of the Uyghurs living in the
Fergana Valley. G. Sadvakasov writes that in the language of the Uyghurs living in the
Fergana valley, collective numbers are formed in two ways: 1) by increasing the number of
suffixes -ov, -av, -aºv. Compare: two in two, three in three, five in five, and so on. It should
be noted that the formation of bulk numbers in this way is not observed in the Uyghur literary
language, as well as in the language of the Seven Rivers Uyghurs; 2) By multiplying the
suffixes -ülen, -ölen by the number of quantities: Compare: double "in two", triple "in triple"
and so on. However, unlike the suffixes -ov, -av, -aºv, the suffixes -ülen and -ölen can be
multiplied by two to seven. Forms appearing in the Uyghur literary language and in the
dialect of the Seven Rivers Uyghurs through the suffixes -ülen and -ölen require the presence
of the first person pronoun. In contrast, the forms formed by the suffixes shown in the dialect
of the Fergana Uyghurs can be processed by verbs with all three pronouns and all three
suffixes. Compare: "We came in pairs"; When you came to Sila (r), you came (r) "You came
at seven"; Ula (r) came to the fore "They came in the top five" [13; 161].
In the modern Tatar literary language, collective numbers are formed by adding the
suffixes -au, -au to quantity numbers. In the words of NK Dmitriyev, "the semantics of
collective numbers are summarized in a certain concentration of objects formed by the
addition of individual units".
In the Tatar language, bulk numbers formed with the help of suffixes -au, -au are
observed only in numbers from one to ten. In quantitative numbers above it, the semantics of
the set can accept the suffixes -lap / -lep, -laşın / -leşin in addition to the numbers formed by
the numbers themselves (meaning bulk numbers). At the same time, they retain their previous
basic meanings and acquire new semantic and stylistic diversity: reciprocity, shades of unity
are added, quantity is expressed (sometimes even the excess of objects and individuals in a
certain group is shown.
AR Tenishev writes that in modern Salar language, collective numbers are not formed
by morphological methods. In this language, the semantics of the word play a key role.
Presumably, this is due to the strong influence of the Chinese language on the Salar language.
It is known that under the influence of the Chinese language, the Salar language loses its
suffixes and approaches the Chinese type. An example of this is the loss of affiliation suffixes
in the Salar language [14; 125].
In modern Nogai, collective numbers refer to the plural of certain objects and persons.
The suffix -ov / -ev is added to quantity numbers to form such numbers. However, it should
be noted that, unlike the Tatar language, in the Nogai language these suffixes are multiplied
by numbers from one to seven, as well as by the number nine [2, 154].
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It can be assumed that in the early stages of the development of Turkic languages,
collective numbers were not characteristic of Turkic languages. As a result, the suffix that
forms a community in the language of the ancient Turkish written monuments known to us is
found only in the monument written in honor of Tonyukuk. Apparently, this is why
individual nouns can express the plural and the plural without taking any suffixes. Because it
is a well-known fact that in the language of ancient Turkish written monuments, plural
suffixes are rarely used.
Plural nouns called pluralia tantum in English include names like trousers, scissors,
tongs, pincers (pliers), environs (surroundings), outskirts (suburbs), and so on. It is clear that
there are two types of nouns in these examples. The first group includes objects consisting of
two parts, and the second group includes nouns denoting an indefinite plural. For example,
from the names of the second group, environs means an area that covers each side. There are
similarities in this respect between some plural nouns in Russian and nouns in English. For
example, trousers (pants), scissors, environs (surroundings) - neighborhoods, etc. In some
cases, this resemblance does not justify itself (money). This shows that the concept of
plurality manifests itself in different forms in different languages.
The list of plural nouns in English includes a number of sciences (for example,
riyaziyyat - mathematics, fizika - physics, fonetika - phonetics, siyasət - politics, etc.) and
disease names (for example, qızılça - measles, məxmərək - mummy, raxit - rickets, etc.) can
be added. The reason for this is that when we say mathematics, the word includes a number
of different scientific disciplines. In another example, we can see this in the name of measles.
The disease occurs in the form of numerous inflammatory rashes on the skin, and this set
manifests itself in the name of the disease. But as in the case of phonetics, in some cases it is
impossible to understand the cause of this plural.
Sometimes, expressions expressing the concept of plural are treated as a single
principle in a sentence. For example, when the term United Nations is used in a sentence, the
noun is expressed in the singular form of the predicative (The United Nations is a world
organization).
A number of nouns denoting a group of people or animals can be used in two forms in a
language. They represent either a group representing a community or members of that group.
For example, in the sentence “My family is small”, the adjective small refers to an entire
family. “My family are good speakers” says that every member of the family is a good
speaker. The same rule can be applied to the sentence “The cattle were grazing in the field”.
The word people which means community in English, manifests itself in two ways in
the language. In the plural, it is a root form of the word person, for example, “There was only
one person in the hall”; “There were fifty people in the hall”. In one case, the word people
means people, nation, and can be regrouped by adopting the suffix -s (-s, -s). For example,
there are a lot of peoples in the world.
Recently, another idea about the number category in nouns was put forward by
A.Isachenko. According to him, the main meaning of this category is not quantity, but
discreteness. For example, in English, the word scissors is a plural, but the reason for its
plural is that it consists of two inseparable parts. The word itself is unique as an object. But
the same suffix (houses) in the word indicates the plural form of a specific noun, and here we
are talking about individual houses [6; 44].
Although the numbers denoting the community and the suffixes that serve to form these
numbers were preserved in the Kipchak and Qarluq groups during the later development of
the Turkic languages, the Oghuz group was not used in the Turkic languages. In this regard,
Y.Mammadov rightly writes that in our literary language the suffixes -likda, -likda (together,
in pairs, in threes, etc.), and sometimes the first person is corrected with the addition of the
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suffix of belonging. However, in colloquial languages and dialects, words that express the
meaning of a collective number (joint, one, three, four, etc.) are also used, albeit partially.
The suffix -am in these words is very close to the suffix -av, -av in terms of grammatical
meaning [10; 63]. The word “bireti” used in the southern dialect of Azerbaijani Turkish, can
also be added here. Thus, this word, which is formed by adding the suffix -eti to the number
"one", means a group and is used in the sense of "together".
Collective numbers are also found in other language families. For example, in the
Okhotsk dialect of the Even language, special collective numbers are used to count human
and other inanimate objects, to show their unity and integrity. Collective numbers are
corrected only by multiplying the suffixes -ridur / -nidur by quantity numbers in the first
decimal place.
In the Finno-Ugric language of Erzya, the suffixes of quantity are added to express the
concept of community [16; 183]. In the Mokshan language, which belongs to the same
language family, the numbers denoting a set are corrected by multiplying one of the suffixes tske / -ke (ne) / -ts by the number of quantities. In the Komi-Zyryan language, "numbers
denoting a set are corrected by adding the suffix -nan to the number of quantities and
expressing the set of things imagined as a whole". We find the same phenomenon in the
Komi-Permian language [9; 366].
In Nenets, which belongs to the Samodi group of Paleo-Asian languages, collective
numbers are corrected by increasing the number of suffixes -syan / -tsyan [15; 384].
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Özet
Türkoloji folklorşünaslıqda islamiyyətdən qabaqkı dövrdə türk eposu başlıca olaraq 4
yerə bölünmüşdür. Bu bölgülərin öz dövrü və bu dövrlə səsləşən dastan nümunələri
olmuşdur. Aparılmış tədqiqatlarda bunlar belə qruplaşdırılmışdır: qədim türk yaxud saq
dastanları (“Alp Ər Tonqa” və “Şu” mənqəbələri;) Hun dastanı, (“Oğuz Kağan”); Göytürk
dastanı (“Boz qurd”); uyğur dastanı (“Törəyiş əfsanəsi” və “Köç” mənqəbələri). “KitabiDədə Qorqud” dastanında məcazlar da çox zəngindir. Məcazlar dastanın əsas tərkib
hissələrindən biridir. Yəni dastanda bədii təsvir vasitələri;
məcazlar, bənzətmələr,
metaforalar, bədii ifadə vasitələri; bədii sual, təkrir, mübaliğə və sairələr xüsusi yer tutur.
Məsələn; Altmış ərkəc (təkə) dərisindən skürk eləcə topuqlarını örtməyən, altı ögəc dərisindən külah etsə (papaq) qulaqlarını örtməyən. At ağızlı Aruz.... acığı tutanda bığlarından
qan çıxan, bığı qanlı Bükdüz Əmən” kimi Oğuz igidlərinin tərifində yuxarıda qeyd etdiyim
kimi mübaliğələrdən güclü istifadə edilmişdir. Hətta Beyrəyin tərifində “Bayburd hasarından
pırlayıb uçan” sözlərində quşlara xas olan uçmaq hərəkəti insan üzərinə köçürülərək güclü
istiarə (metafora) yaradılmışdır. Bu cümlələrin birində “At ağızlı Aruz” bənzətməsi işlənərək
burada bədii təyin, epitet yaranmışdır. Yenə həmin boyda: “Qaracıq Çobanın üçyaşar dana
dərisindən sapanının ayası, üç keçi tükündən sapanının qolları idi: bir keçi tükündən
çatlağucu idi. Hər atanda on iki batman daş atardı. Sapanına qoyuban atdığı daş yerə
düşməzdi. Yerə dəxi düşsə toz kimi sovrulardı, ocaq kimi oyulardı üç ilədək daşın düşdüyü
yerin otu bitməzdi. Simiz qoyun, arıq toğlu bayırda qalsa qurd gəlib yeməzdi sapanın
qorxusundan” Bu cümlələrdə “toz kimi sovrulardı”, “ocaq kimi oyulardı” kəlmələrində
bənzətmə qoşması da işləndiyinə görə burada güclü bənzətmə, yəni təşbeh vardır. Bu
cümlələrdə biz həm də “üçyaşar dana dərisindən sapanının ayası”,”üç keçi tükündən
sapanının qolları”, ”bir keçi tükündən çatlağucu”, ”Hər atanda on iki batman daş” atması,
“daşın düşdüyü yerdə üç il ot bitməzdi” ifadələrini də görürük ki, burada da Qaracıq çobanın
tərifi, onun sapanının tərifi həddindən artıq şişirdilmiş və bununla da güclü mübaliğə
yaranmışdır. Dədə Qorqud və Dədə Qorqudlar olmasaydı tariximizin gözöl, ibrətli səhnələri
silinib gedəcək, yəqin ki, elin igid, qəhrəman oğulları unudulacaqdı.
Açar sözlər: Dədə Qorqud, dilçilik, poetizmlər, məcazlar, tədqiqatlar.
POETISM IN THE LANGUAGE OF THE EPIC "KITABI-DADA GORGUD"
Abstract
Divided into 4 parts the Turkish epic In the pre-Islamic period in Turkological folklore.
There were divisions of their own period and examples of epics that resonate with this period.
The grouped studies are as follows: ancient Turkic or Saq epics (“Alp Er Tonga” and “Shu”
sources;) Hun epos, (“Oghuz Kaghan”); Epic of Goyturk (“Boz gurd”); Uyghur epos
("Legend of birth" and "Migration" sources). The metaphors in the epos "Kitabi-Dada
Gorgud" are also very rich. Metaphors are one of the main components of the saga. That is,
the means of artistic description in the saga; metaphors, parables, metaphors, means of artistic
expression; artistic question, repetition, exaggeration, etc. have a special place. For example;
The skin of sixty goats does not cover the ankles, and the skin of six goats does not cover the
ears. Aruz with a horse's mouth ... Bukduz Aman with a bloody mustache, which bleeds
when he is angry " As I mentioned above, exaggerations were strongly used in the definition
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of Oghuz heroes. Even in the definition of Beyray "Flying over the Bayburd fence" In his
words, the flight movement typical of birds was transferred to humans, creating a powerful
metaphor. In one of these sentences "Horse-mouthed Aruz" By developing an analogy, an
artistic definition, an epithet, was created here. Again in the same size: “The verse of the
sling made of the skin of a three-year-old calf was the sleeves of a sling made of three goats
'hair: one of the goats' hair was cracked. Each time he threw twelve batman stones. The stone
he threw into his sling would not fall to the ground. If it fell to the ground, it would be blown
away like dust, it would be carved like a hearth. For three years, the grass where the stone fell
would not grow. There is a strong analogy here, because in these sentences, the words "they
were blown away like dust" and "they were carved like a hearth" are also used, because the
wolf would not come and eat the sheep if the skinny lamb stayed outside. In these sentences,
we also see the expressions "sling of a three-year-old calf's skin", "arms of a sling made of
three goats' hair", "cracking of a goat's hair", "throwing twelve batman stones at each throw",
and "three years of grass would not grow where the stone fell". that here, too, the definition
of the Gypsy shepherd, the definition of his sling, was exaggerated, and thus a strong
exaggeration was created. Without Dada Gorgud and Dada Gorgud, the beautiful, instructive
scenes of our history would be erased, and the brave and heroic sons of the people would
probably be forgotten.
Keywords: Dada Gorgud, linguistics, poetry, metaphors, research.
Məcazlar dastanın əsas tərkib hissələrindən biridir. Yəni dastanda bədii təsvir vasitələri;
məcazlar, bənzətmələr, metaforalar, bədii ifadə vasitələri; bədii sual, təkrir, mübaliğə və
sairələr xüsusi yer tutur. Dastanın “Dirsə xan oğlu buğacın boyunu bəyan edər” adlı boyunda:
Salqum-salqum dan yelləri əsdiyində
Saqqallı bozca torağay sayradıqda
Saqqalı uzun tat əri banladıqda
Bədöy atlar issini görüb oqradıqda
Ağlı-qaralı seçilən çağla. (Az. Əd. İnc., 1987: 28)
Burada olan yellarini ozan, “salqum-salqum dan yelləri” şəklində işlədərək səhər-səhər
əsən dan yellərini salxıma bənzətmişdir. Bununla da burada təyinedici sözə rast gəlinir.
Şeirin başqa bir yerində “Ağlı-qaralı seçilən çağla” misrasını işlətmişdir. Biz bu misrada
“ağlı-qaralı” sözlərinin də təzad yarantdığını söyləyə bilərik. Dirsə xanın çağırıb xatununa
söylədiyi söyləməyə nəzər salaq.
Bəri gəlgil, başım baxtı, evim taxtı,
Evdən çıxıb yürüyəndə səlvi boylum.
Topuğunda sarmaşanda qara saçlım!
Qurulu yaya bənzər çatma qaşlım!
Qoşa badam sığmayan dar ağızlım!
Güz almasına bənzər al yanaqlım!
Qadınım, dirəyim, döləyim! (Az. Əd. İnc., 1987: 29)
Burada Dirsə xan öz xatununun boyunu “Səlv boylum” sözləri ilə klassik ədəbiyyatda
ən uzun ağac olan sərv ağacına bənzətmişdir. Bundan başqa Dirsə xan xatununa söylədiyi
söyləmənin dörd və altıncı misralarında sevgilisinin qaşlarını qurulu yaya bənzətmiş,
yanaqlarını isə güz–payız almasına (payızda yetişən almaların yanaqları, bəzi yerləri, bəzən
də ümumən hər yerı qırmızı olur) bənzətmişdir. Söyləmənin beşinci misrasında Dirsə xan
sevgilisinə “Qoşa badam sığmayan dar ağızlım” şəklində müraciət edərək sevgilisinin ağzının
kiçikliyini həddindən artıq şişirdərək bədii ifadə vasitələrindən olan mübaliğə yaratmışdır.
Dirsə xanın xatununun söylədiyi başqa bir söyləmədə
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Ac görsəm doyurdum, yalıncıq görsəm donatdım
Təpə kimi ət yığdım, göl kimi qımız sağırdım. (Az. Əd. İnc., 1987: 34)
sözlərini deyərək yığıb qalaq etdiyi əti təpəyə, atlardan sağdığı qımızı (südü) isə gölə
bənzətmişdir, yəni burada bənzədilən, bənzətmə qoşması və bənzəyən vardır. Bununla da
bədii ifadə vasitəsi olan bənzətmə (təşbeh) yaranmışdır. Bu misrada biz həm də bədii ifadə
vasitəsi olan mübaliğənin (şişirtmənin) də olduğunu görürük. Bəndin başqa bir yerində
Xatununun Dirsə xana söylədiyi:
Qarşı yatan ala dağdan bir oğul uçurdunsa, dügil mana!
Qamən axan yüyrək sudan bir oğul axıtdınsa degil mana!
Arslanilə qaplana bir oğul yedirdinsə, degil mana!
Qara donlu, azğın dinli kafirlərə aldırdınsa, degil mana! (Az. Əd. İnc., 1987: 34)
misrasında isə canlılara xas olan yatmaq hərəkəti cansız varlıq olan dağın, quşlara aid olan
uçmaq hərəkəti isə insanın üzərinə köçürülərək istiarə (metafora) yaradılmış, “Qamən axan
yüyrək sudan”, “Qara donlu, azğın dinli kafirlər” sözlərində isə bədii təyin olan epitet
yaranmışdır.
Dastanın ikinci boyu olan “Salur Qazanın evi yağmalandığı boyu bəyan edər” adlı
boyda kafirlərin sözünə cavab olaraq Qaracıq Çoban:
–Hərzə-mərzə söyləmə, mərə itim kafir!
...Altındakı alaca atın nə öyərsən?
Ala başlı keçimcə gəlməz mana.
Başındakı tuğulğanı1 nə öyərsən, mərə kafir?!
Başımdakı (keçə) börkümcə gəlməz mana.
Altmış tutam göndərini nə öyərsən, mərə kafir!.
Qızılcıq2 dəyənəyimcə gəlməz mana
Belindəki doxsan oxun nə öyərsən?
Ala qollu sapanımca gəlməz mana? (Az. Əd. İnc., 1987: 42)
Birinci misrada “Qaracıq Çoban kafirə müraciətlə “mərə itim kafir!” deyərək kafirləri
itinə bənzətmiş və bununla da epitet nümunəsi yaranmışdır. Qaracıq Çoban kafirlərin mindiyi
alaca atı, ala başlı keçisi ilə, başlarındakı dəbilqələrini öz başındakı keçə börkü ilə, altmış
tutam nizələrini qırmızı dəyənəyi ilə, bellərindəki doxsan oxu isə ala qollu sapandı ilə
müqayisə edərək güclü bir kiçiltmə litota yaratmışdır. Qaracıq Çobanın söylədiyi bu
söyləmədə kinayənin də qismən olduğunu demək olar. Başqa bir yerdə “Çobanın daşı
tükəndi, qoyun deməz, keçi deməz, sapanın ayasına qor, atar (kafirlərin dördün, beşin bir
yerdə) yıxar (oldu). Kafirin gözü qorxdu. Dünya aləm kafirin başına qaranqu oldu” (Az. Əd.
İnc., 1987: 43) Bu cümlələrdə də biz güclü şişirdilmənin şahidi oluruq ki, bu da bədii ifadə
vasitəsi olan mübaliğənin göstəricisidir.
Qazan bəy yurdunu talanmış gördükdə su ilə xəbərləşmiş və “Böyük-böyük ağac
gəmilər”, “Şahbaz atlar”, “Qızıl dəvələr”, “Ağ qoyunlar”, “qara başım” kəlmələrini işlədərək
epitet yaratmışdır. Xəbər ala bilməyib keçdikdə qarşısına qurd çıxarkən “Qurd üzü
mübarəkdir, qurdlan bir xəbərləşəyim” deyərək qurddan xəbər almaq istəmiş:
Qaranqu axşam olanda günü doğan
Qar ilə yağmur yağanda ər kimi duran
Qaraqoç atları kişnəşdirən!
Qızıl dəvə gördüyündə bozlaşdıran!
Ağca qoyun gördüyündə quyruq çırpıb qamçılayan!1(Az. Əd. İnc., 1987: 44)

1
2

Dəbilqəni
Zoğal.
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misralarını işlədərək qurdun duruşunu ər igid duruşuna bənzədərək mükəmməl təşbeh
yaratmışdır. Qazan qurdla xəbərləşərkən söylədiyi söyləmənin digər yerlərində “Qaraqoç
atlar”, “Qızıl dəvə”, “Ağca qoyun”, bənzətmələrini işlədərək epitet yaratmışdır. Orasını da
qeyd edək ki, bu kimi epitetlər “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında həddindən atrıq çoxdur.
Qazan bəy Qaracıq Çobandan vəziyyəti öyrənəndən sonra Çobanın da onunla getməsini
istəmədikdə “Qazana qeyrət gəldi. Çobanı bir qaba ağaca sara-sara möhkəm bağladı. Atlandı
yürüyü verdi. ...Qaracıq Çoban zərb elədi, qaba ağacı yerilə, yurduyla qopardı, arxasına aldı”
(Az. Əd. İnc., 1987: 47) Bu cümlələrdə biz Qaracıq Çobanın gücünün çoxluğuna, daha
doğrusu bilərəkdən şişirdilərək böyük, “qaba ağacı” yerindən qopardaraq, köklü, torpaqlı
çıxarıb ardına alması güclü bir mübaliğədən xəbər verir. “Çoban aydır: –Ağam Qazan! Bu
ağac o ağacdır ki, sən kafiri basarsan, (dəxi) qarnın acıxar. Mən sənə bu ağacla yemək
bişirərin – dedi”. (Az. Əd. İnc., 1987: 47)
Burada da böyük bir köklü, budaqlı ağacın bir çömçə qədər kiçildilməsi, yəni ondan
Qaracıq Çoban çömçə əvəzi istifadə etmək istəməsi də, güclü kiçiltmə, litota olması
deməkdir.
Qazana köməyə gələn Oğuz bəylərinin bir çoxunun da tərifində güclü mübaliğə vardır.
Belə ki, “acığı tutanda qara daşı kül eyləyən, bığın ənsəsində (boyununun dalında) yeddi
yerdə düyən (düyün vuran) Qazan bəyin qardaşı Qaragünə.
Dəmir qapı Dərvəndinəki dəmir qapıyı təpib alan (hücumla alan), altmış tutam ala
göndərinin ucunda ər böyürdən (Qazan kimi pəhləvanı üç gəz atından yıxan) Qıyan Səlcuq
oğlu Dəli Dondar....altmış min kafirə qan qusduran ağ boz atının yeləyisi üzərində qar
durduran Qəflət Qoca oğlu Şirşəmsəddin.
Parasarın Bayburd hasarından pırlayıb uçan, ...boz ayğırlı Beyrək.
Altmış ərkəc (təkə) dərisindən kürk eləcə topuqlarını örtməyən, altı ögəc dərisindən
külah etsə (papaq) qulaqlarını örtməyən. At ağızlı Aruz.... acığı tutanda bığlarından qan
çıxan, bığı qanlı Bükdüz Əmən” (Az. Əd. İnc., 1987: 52) kimi Oğuz igidlərinin tərifində
yuxarıda qeyd etdiyim kimi mübaliğələrdən güclü istifadə edilmişdir. Hətta Beyrəyin
tərifində “Bayburd hasarından pırlayıb uçan” sözlərində quşlara xas olan uçmaq hərəkəti
insan üzərinə köçürülərək güclü istiarə (metafora) yaradılmışdır. Bu cümlələrin birində “At
ağızlı Aruz” bənzətməsi işlənərək burada bədii təyin, epitet yaranmışdır. Yenə həmin boyda:
“Qaracıq Çobanın üçyaşar dana dərisindən sapanının ayası, üç keçi tükündən sapanının
qolları idi: bir keçi tükündən çatlağucu idi. Hər atanda on iki batman daş atardı. Sapanına
qoyuban atdığı daş yerə düşməzdi. Yerə dəxi düşsə toz kimi sovrulardı, ocaq kimi oyulardı üç
ilədək daşın düşdüyü yerin otu bitməzdi. Simiz (Az. Əd. İnc., 1987: 49) qoyun, arıq toğlu
bayırda qalsa qurd gəlib yeməzdi sapanın qorxusundan” (Az. Əd. İnc., 1987: 49) Bu
cümlələrdə “toz kimi sovrulardı”, “ocaq kimi oyulardı” kəlmələrində bənzətmə qoşması da
işləndiyinə görə burada güclü bənzətmə, yəni təşbeh vardır. Bu cümlələrdə biz həm də
“üçyaşar dana dərisindən sapanının ayası”,”üç keçi tükündən sapanının qolları”, ”bir keçi
tükündən çatlağucu”, ”Hər atanda on iki batman daş” atması, “daşın düşdüyü yerdə üç il ot
bitməzdi” ifadələrini də görürük ki, burada da Qaracıq çobanın tərifi, onun sapanının tərifi
həddindən artıq şişirdilmiş və bununla da güclü mübaliğə yaranmışdır. “Bəyburanın oğlu
Bamsı beyrək” boyunda
Aydan arı, gündən görklü qız qardaşın Banıçiçəyi
Bamsı Beyrəyə diləməyə gəlmişəm – dedi:
Arı sözü Qərbi Azərbaycanın Çəmbərək, Dərələyəz, Kalinino şivələrində “təmiz, saf,
pak” mənasını bildirir. Arı sözünün Qazax, Quba, Füzuli, Ağdam, Şahbuz, Şəmkir, Tovuz
şivələrində də eyni mənada işləndiyinə rast gəlinir. Bu söz Bakı, Xaçmaz şivələrində ari
fonetik formasında işlənir. Arı Qərbi Аzərbaycan Ağbaba, Qarakilsə (Sisyan), Çəmbərək,
eləcə də Azərbaycanın Qazax, Şəki şivələrində “təmizləmək” mənasında işlənən arıtdamax
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sözündə də vardır. (İbrahim Bayramov. Qərbi Azərbaycan şivələrində qədim sözlər
“Azərbaycan məktəbi”.-2015.-№ 1.-S.64-68.)
Açıq-açıq meydana bənzər sənin alıncığın
İki şəbçırağa bənzər sənin gözciyəzin
Əbrişimə (ipəyə) bənzər sənin yəliciyin.
İki qoşa qardaşa bənzər sənin qulacığın.
Əri muradına yetirər sənin arxacığın
At deməzəm sana, qardaş derəm
Qardaşımdan yey!–dedi. (Az. Əd. İnc., 1987: 69)
Bamsı Beyrək zindandan qaçan zaman yolda boz ayğırına rast gəlir. Boz ayğır da
Beyrəyi tanıyır. Beyrək də boz ayğırı öymöş (ona tərif demiş). Bu tərifdə sevimli boz
ayğırının alnını açıq meydanlara, gözlərini gecə çırağına, yalını yumşaq ipəyə, qulaqlarını isə
qoşa qardaşa bənzətməklə bədii təsvir vasitəsi olan təşbeh yaradılmışdır. “Qazan bəyin oğlu
Uruz bəyin dutsaq olduğu boy”da Uruz bəy atası Qazan bəyə “A bəy baba! Dəvəcə
böyümüşsən köşəkcə əqlin yox, Təpəcə böyümüşsən darıca beynin yox” (Az. Əd. İnc., 1987:
82) deyərək atasının böyüməyini dəvəyə, təpəyə bənzətmiş, ağlını isə köşək ağlına, beynini
isə darı qədər kiçik olduğunu göstərərək güclü təşbeh yaratmışdır. Yenə həmin boyda: “Toz
yarıldı, Gün kimi şıladı, dəniz kimi yayxandı, meşə kimi qarardı” (Az. Əd. İnc., 1987: 69).
Bu cümlələrdə gün, dəniz, meşə sözləri bənzədilən - kimi – bənzətmə qoşması, şıladı,
yayxandı, qarardı sözləri isə bənzətmə əlamətidir, yəni hərəkətin tərzidir.
On altı min ip üzəngili, keçə börklü, azğın dinli, quzgün dilli kafir (Az. Əd. İnc., 1987:
82). Bu cümlələrdə də fikri daha qüvvətli və qabarıq şəkildə çatdırmaq üçün sözlərə
təyinedici sözlər əlavə olunmuşdur ki, bunlar da bədii təsvir vasitəsi olan epitetdir.
Və yaxud;
Bəri gəlgil aslanım oğul!
Dəniz kimi yayxanıb gələn kafirin ləşkəridir.
Gün kimi şıldayıb gələn kafirin başında işığıdır.
Ulduz kimi parlayıb gələn kafirin cidasıdır. (Az. Əd. İnc., 1987: 83)
Bu cümlələrdə də Qazan bəy kafirin ləşkərini (ordusunu) dənizə, başlarının işıldamasını
günə, cidalarının parıldamasını isə ulduza bənzətmişdir. Bununla da təşbehin bütün
funksiyaları, bənzətmə qoşması, bənzəyən, bənzədilən öz yerini tutduğuna görə təşbeh
yaranmışdır.
Yenə həmin boyda:
- A bəylər! Oğlan qancarı getdi ola! – dedi.
Bəylər ayıdır:
- Oğlan quş ürəkli olur. Qaçıb anasına getmişdir – dedilər (Az. Əd. İnc., 1987: 86).
Bu cümlələrdə Qazan bəyin ətrafındakıların onun oğluna “quş ürəkli” demələri, “qaçıb
anasına getmişdir” sözlərini kinayəli şəkildə deyirlər. Bu da bədii ifadə vasitəsi olan
kinayədir. Burada “quş ürəkli” sözünün işlənməsi həm də kiçiltmə, litotadır. “Duxa Qoca
oğlu Dəli Domrul” boyunda Dəli Domrulun söylədiyi:
Ağzım içi buz kimi,
Sünüklərim duz kimi oldu
Saqqalcığı ağca qoca
Gözciyəzi çöngə qoca (Az. Əd. İnc., 1987: 97).
Söyləmədə birinci və ikinci misralarda bənzəyəni, bənzədiləni və bənzətmə qoşmasını
görürük. Bu da bədii təsvir vasitəsi olan təşbehdir. Söyləmənin üçüncü və dördüncü
misralarını Azərbaycan ədəbiyyatı “kitabi-Dədə Qorqud” kitabında
Ay saqqallı ağ qoca
Gözləri domba qoca (Az. Əd. İnc., 1987: 82) (KDQ., 2004: 82)
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şəklində tərcümə edilmişdir. Burada da bir qocanın gözlərinin domba olması,
saqqalının ağ olması ilə güclü epitet nümunəsi yarandığını görürük.
Professor Ə.Tanrıverdi “Ktab”da olan və qohumluq münasibətlərinə aid olan epitetlərə
müxtəlif istiqamətlərdə yanaşmışdır. Məsələn; “Baba: “Ağsaqallu babaŋ yeri uçmağ olsun!”,
ana: “Ağbirçəklü anaŋ yeri behişt olsun!”. Qız: “xəbəri yoq ki, alacağı ala gözli qızıŋ otağı
olsa gərək” Qız qartaş (bacı): “Qara gözlü qız qartaşumı ağlatmağıl”. Gəlin: “Ala gözlü gəlin
alam, derdim”. (Tanrıverdi, 2015: 140) Bu epitetləri də Nəsimi dili ilə müqayisə etmişdir.
Yalab-yalab yalabıyan incə donlum
Yer basmayıb yürüyən
Qar üzünə qan danmış kimi qızıl yanaqlım
Qoşa badam sığmayan dar ağızlım
Qələmçilər çaldığı qara qaşlım
Qurumsu qırx tutam qara saçlım (Az. Əd. İnc., 1987: 116)
Bu söyləmədə də Qanturalı sevgilisinə par-par yanan incə donlum, yeriyəndə yerə ayaq
basmayan, qar üstünə qan danmış kimi al yanaqlı deyərək burda gizli təşbeh yaratmışdır.
Yəni bunlar bədii ifadə vasitələridir. “Qazılıq Qoca oğlu Yeynəyin boyu”nda Yeynək
Bayındır xana söy söyləmiş:
Əlan sabah sapa yerdə tikiləndə ağ ban evli!
Atlasla yapılanda göy, seyvanlı!
Tovla-tovla çəkiləndə şahbaz atlı
Çağırıban dad verəndə yol çavuşlu!
Yağ töküləndə bol nemətli!
Qalmış yigid arxası
Bizə miskin umudu!
Türküstanın dirəyi!
Tulu quşun yavrusu!
Ümmət soyunun aslanı!
Qaraçuğun qaplanı!
Dövlətli xan! Mədəd! Mana ləşkər ver. (Az. Əd. İnc., 1987: 119)
Burada Yeynək Bayındır xana ağ ban evli, göy seyvanlı, şahbaz atlı, bol nemətli, bizə
miskin umudlu, Türküstanın dirəyi, tulu quşun yavrusu, ümmət soyunun aslanı, Qaraçuğun
qaplanı deyərək müraciət etmiş və yuxarıda qeyd olunan bənzətmələri söyləmişdir. Bu da
bənzətmə vasitələrindən olan təşbehdir. Çünki biz burada bənzədilənin kim olduğunu
görürük.
“Basat Təpəgözü öldürdüyü boyu”nda Basat Təpəgözün gözlərini qılıncla çıxaran
zaman:
Gözüm-gözüm yalnız gözüm!
Sən yalnız gözlə mən Oğuzu sındırmışdım.
Ala gözdən ayırdın yigid məni
Dadlı candan ayırsın qadir səni.
Eylə kim, mən çəkərəm göz bününü.
Heç yigidə verməsin qadir tanrı göz bu günü–dedi. (Az. Əd. İnc., 1987: 131)
Bu misralarda da Təpəgöz “gözüm” sözünü təkrar-təkrar işlədərək bədii ifadə vasitəsi
olan təkrir yaratmışdı:
Altımdakı al ayğırı biliriz,
Bəkilindir, Bəkil qanı?
Qara polad üz qılıcın
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Bəkilindir, Bəkil qanı?
Əynindəki dəmir donun
Bəkilindir, Bəkil qanı?
Yanındakı yigitlərin
Bəkilindir, Bəkil qanı? (Az. Əd. İnc., 1987: 141)
Bu misralardan da biz Bəkilindir, Bəkil qanı? Sözlərinin təkrar olunmasını görürük və
bu da bədii ifadə vasitəsi olan təkrirdir.
Bütün boylarda adı çəkilən və boyların sonunda gəlib söy-söyləyən Dədə Qorqudun 6
boyun sonunda söylədiyi:
Qanı dedigim bəg ərənlər?
Dünya mənim deyənlər?
Əcəl aldı, yer gizlədi,
Fani dünya kimə qaldı?
Gəlimli, gedimli dünla...
Son ucu ölümlü dünya... (Az. Əd. İnc., 1987: 168)
Bu misralarda Dədəm Qorqud: “Qanı dedigim bəg ərənlər?”, “Dünya mənim
deyənlər?”, “Fani dünya kimə qaldı?” suallarını verir. Bu suallar hər hansı bir şəxsə
yönəldilməmişdir. O bu sualını bütün bəşəriyyətə verərək cavabını da bəşəriyyətdən tələb
edir. Bu da ədəbiyyatşünaslıqda bədii ifadə vasitəsi olan bədii sualdır. Yəni cavabı hamıya
məlum olan sual. Ədəbiyyatşünaslıqda bu suala bəzən ritorik sual da deyilir
Nəticə
Nəticədə onu da qeyd edək ki, indiyə qədər Dədə Qorqud tarixin səhifələrindən
tapılmamışdır. Buna görə də ondan bir epik surət kimi söhbət açılmışdır. Amma bəziləri onun
tarixi şəxsiyyət olduğunu göstərirlər. Tarixçi Rəşidəddin onu XVII əsrdə Məhəmməd
peyğəmbərin dövründə yaşadığını, səyyah Adam Olearinin guya o, Məhəmmədin dostu olub,
həmişə onun yanında olmuş, təhsilini də onun yanında almış lakin o, Məhəmməddən sonra
300 il yaşamışdır. Hətta “Türk məşhurları Ensiklopediyası”nda da Dədə Qorqud ən əski türk
şairi kimi göstərilmiş və miladın VII-VIII əsrlərində yaşamıs və “Dədə Qorqud kitabı”
adında masallardan ibarət əsər yazması haqqında məlumatlar da vardır Bu və ya bu kimi
qeydlər yenə də Dədə Qorqudun tarixi şəxsiyyət olduğunu indiyə qədər təstiqləyə
bilməmişdir.
Məcazlar folklorumuzun əsas tərkib hissələrindən biridir. Yəni dastanda bədii təsvir
vasitələri; məcazlar, bənzətmələr, metaforalar, bədii ifadə vasitələri; bədii sual, təkrir,
mübaliğə və sairələr xüsusi yer tutur. Biz bunların bir qismi haqqında yuxarıda qeyd
etdiyimiz nümunələrdə şahidi olduq. Biz onu da xüsusilə qeyd edək ki, bütün boylarda adı
çəkilən Dədə Qorqud xalq həyatının parlaq bir dövrünün bədii tarixini yazıb getdi. Dədə
Qorqud və Dədə Qorqudlar olmasaydı tariximizin gözöl, ibrətli səhnələri silinib gedəcək,
yəqin ki, elin igid, qəhrəman oğulları unudulacaqdı
Ədəbiyyat siyahısı
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2004.
Bayramov İbrahim. Qərbi Azərbaycan şivələrində qədim sözlər “Azərbaycan
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QƏRB MƏXƏZLƏRİNDƏ ƏZƏLİ İMAMİZMƏ DAİR BƏZİ MƏLUMATLAR
Nəsibova Aytən Maqsud qızı
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin
Komaparativistika
Özet
Qərb Səfəvişünaslığının XIX əsrdən başlayaraq təqdim etdiyi tədqiqatlar Səfəvilər
sülalənin Əhli-Beyt nəslindən olduğunu qəbul edir. Bir çox tədqiqatçılar Səfəvilərin dinini,
kosmogoniyasını anlamağa çalışırlar. Səfəvişünaslıq elminin böyük tədqiqatçıları Əzəli
Şiəliyi, Əzəli İmamizmi bu gün şəkli dəyişdirmiş dini axınlarla qarışdırırlar. Bu təzadlar
Səfəvi tarixinin və ideologiyasının təhrifinə gətirib çıxarır, onların dayaq sütunu olan
Qızılbaşlarla münasibətini anlamağa mane olur. Kərbəla müsibəti, Həzrəti Əlinin, imamların
və onların kamillik fəlsəfəsinin yolunda özlərini qurban verənlərin faciəvi sonları məlumdur.
Şərqin, türk dünyasının tarixi mənəvi müharibələrlə və onların gətirdiyi acı nəticələrlə
doludur. İmamlıq mənəviyyatı məğlub olsa da, bu insanlar Sahib-Əz-Zaman Mehdinin gəlib
ədaləti bərqərar edəcəyinə sidq ürəklə inanmaqda idilər. Bu kosmizm’ bir çox qərb alimi
əsərində “High Sufizim və ya High İslam” adı verib. Səfəvilərin arzusu Ortodoks xəliflərdə
təzahür etmiş sünnülüyün ləğv edilməsi idi və onun Həzrəti Əli və 12 İmam inancı ilə əvəz
edilməsi idi.” Hər nə qədər İslam zamanın və şəraitin nəticəsində dəyişimə məruz qalsa da,
ekzoterik şəkilləri sünnilik və şiəlik adlandırılsa da, əzəli İslamın əsas nüvəsi sufilik olaraq
qalırdı. Qızılbaş türklər İslamın sonradan yazılmış qanunlarının çərçivəsinə sığmırdı, şəriətin
kristallaşmış sistemini şüuraltı qəbul etmirdilər.
Bəs Əzəli İmamlıq nədir? Bu sualın cavabını son illərin ən böyük tədqiqqatçılarından
olan Məhəmməd Əli Əmir Moezzinin, Sufi tətqiqatçılarından Henry Korbinin, İren
Melikoffun əsərlərindən əldə edirik.
Beləliklə, Əzəli Şiəlik doktrinini, Əzəli İslamı yaxından bilmədən İslam dininin bu gün
gəldiyi nöqtəni başa düşmək mümkün olmaz. Əzəli Şiəlik, xüsusilə də Azərbaycan tarixində
ən vacib yer tutan Səfəvi sülaləsinin ideologiyasını təyin edən inam və fəlsəfələrini,
kosmoqoniyasını anlamaq üçün son dərəcə vacib ünsürdür.
Açar sözlər: İmam, Səfəvilər, Şiəlik, İmamizim, Əhli-Beyt, İslam
EARLY IMAMISM IN WESTERN HISTORIOGRAPHY
Abstract
That the Safavid Dynasty is a descendant of the Ahl-al Beyt prophetic lineage is a wellknown fact among Western historiographers. Within this subject, a central aspect around
which significant discussions evolve is the cosmogony of the Safavid religion, in which early
Imamism, early Shiism, and early Sufism overlap.
The Karbala tragedy, the tragic destiny of Ali and his descendants and followers are
well known facts in history. The history of these lineage is full of spiritual wars and
sorrowful events. Even though the Early Imamism has lost its initial position, the followers of
Imamism did not lose their hopes in returning Lord of the Time,Twelfth Imam Mehdi and
will reinstall Justice on earth. This cosmism is rightly named High Islam or High Sufism in
western historiography. As descendants of Imams, Safavis hoped to demolish the Orthodox
sunnism that was ordained by their profound enemy Muaviyye and to replace it by the
Imamism and Ali ideology. Islam underwent changes over the vast period of time,but Safavis
and their followers achieved to guard and preserve the very core of it, which is Imamism and
Sufism.Kizilbash turks never accepted Orthodox sunni ideology and never accepted the
crystallized system of the Sunni Ulema.
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The central questions that need further examination in order to fully understand Safavid
history are; What is Early Shiism? And what is Early Imamism? Inaccuracies and
contradictions in such important, yet complicated, subjects cause interruptions in
understanding the most crucial moments of Safavid ideology and their relationship with
Kizilbash followers over which conflict emerged between them and the Ottomans.
There is a vast quantity of research regarding early Imamism and Sufism, but the more
profound works include that of Mohammed Ali Amir Moezzi, Irene Melikoff and Henry
Corbin. My article attempts to draw attention to the more crucial and remarkable aspects of
these works.
Keywords: Imams, Safavis, Ahl-al-Beyt, Shiism, İslam
Qərb Səfəvişünaslığının XIX əsrdən başlayaraq təqdim etdiyi tədqiqatlar Səfəvilər
sülalənin Əhli-Beyt nəslindən olduğunu çətinliklə də olsa, qəbul etməyə məcbur qalır. Bir
çox tədqiqatçının qoyduğu suallardan biri də Səfəvilərin dinini, kosmogoniyasını anlamağa
yönəlmişdir. Lakin etiraf etməliyik ki, bu sahədə bu suallara onların verdiyi cavablar heç də
qənaətbəxş deyildir. Çünki bəzən onlar siyasi, kolonializm və Edvard Səidin təbirincə desək,
Orientalizm mentalitetindən qurtara bilmirlər. Bəzən bu alimlər dialektik fəlsəfənin “qurbanı”
olub bu kosmoqoniyanın mahiyyətinə vara bilmir, bəzən isə məkirli məqsədlə son dərəcə
əhəmiyyətli və həlledici incəlikləri görməzdən gəlirlər. Xüsusilə də Səfəvişünaslıq elminin
böyük tədqiqatçıları Əzəli Şiəliyi, Əzəli İmamizmi bu gün şəkli dəyişdirmiş dini axınlarla
qarışdırırlar. Bu təzadlar arxasınca başqa təzadlara yol açır və Səfəvi tarixinin və
ideologiyasının təhrifinə gətirib çıxarır, onların dayaq sütunu olan Qızılbaşlarla münasibətini
anlamağa mane olur.
Bəs Əzəli İmamlıq nədir? Bu sualın cavabını son illərin ən böyük tədqiqqatçılarından
olan Məhəmməd Əli Əmir Moezzinin, XX əsrin böyük Sufi tətqiqatçılarından Henry
Korbinin, İren Melikoffun əsərlərindən əldə etdik və yetərincə gənaətbəxş cavablar aldıq.
Məqalənin məqsədi bu araşdırmalar haqqında məlumat vermək və Səfəvilərin Əzəli İmamizm
doktrinin əslində nəyə dayandığını mümkün qədər açmaqdır.
New York Universitetinin professoru nüfuzlu araşdırmaçı alim Moezzi “The Divine
guide in Early Shiism” - “Əzəli Şiəliyə ilahi bələdçilik” (1) əsərində Əhli-Beyt İmamizm
araşdırmalarında çox böyük nəticələr əldə etmişdir. Onun əsəri bu mövzuya tənqidi-analitik
baxışıyla və detalların dəqiqliyi ilə seçilir.
Səfəvilərin əcdadlarının, Əhli-Beytin Əzəliliyini, Şiəlik – İmamizm Doktrinini dərindən
anlamaq üçün tarixə nəzər salmaq vacibdir.
Əli İbn Əbu Talib Məhəmməd Peyğəmbərin ölümündən sonra süni olaraq
hakimiyyətdən və siyasi fəaliyyətdən uzaqlaşdırılır. O, bundan sonrakı 25 ilini ancaq öz
müridlərinin və davamçılarının maarifləndirilməsinə, Əzəli Quranın çökdürülməsinə qarşı
üsyana və ortodoks sünnü xəlifələrin ifşasına həsr edir. Burada haşiyəyə çıxaraq Sünnü və Şiə
məvhumlarının fərqinə bir az aydınlıq gətirmək lazımdır. Xəlifələrə “Sünnü”, Həzrəti Əli
tərəfdarlarına isə “şiə” adı verilməsinə bir qayda olaraq qəbul olunmuş həqiqət kimi baxılır.
Lakin Həzrəti Əlinin Məhəmməd Peyğəmbərin qoyduğu Quran və qurduğu Quran
Səltənətinin, demək olar ki, Məhəmməd Peyğəmbərin sünnətinin əsl davamçısı olduğu və bu
ideallar uğrunda mübarizə aparıb, bu yolda da öldüyü məlumdur. Bu mənada əsl sünnü elə
Həzrəti Əlidən başqası deyildir. Yəni nə Həzrəti Əlini, nə İmamları, sünnü ya ya şiə qrupuna
aid etmək mənasızdır. Çünki Əzəli İslam sonradan siyasiləşdirilmiş doktrinlərdən çox
fərqlidir. Həzrəti Əlinin Şiəliyi isə Şəriət Şiəliyindən çox fərqlidir. Əzəli Şiəliyi və İmamizmi
anlamaq istəyiriksə, Həzrəti Əlinin İslamdakı rolunu yaxşı bilməliyik.
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Həzrəti Əlinin siyasi həyatı məşəqqətlərlə dolu idi. O, hakimiyyətdə olduğu 5 ildə
xəlifələrin dövründə güclənmiş cahil bədəvilərin fəaliyyəti, sonra isə Üməyyadların cahil
ordusu ilə çarpışır, nəhayətdə isə öldürülür. İslam dünyasında məşhur sufilərin Həzrəti Əliyə
verdiyi yeri Mevlana Cəlaləddin Ruminin “Divani Kəbirindən” alınmış sözləri ilə çox gözəl
ifadə etmək mümkündür.
“Hakkın hikmetini ondan başka kimse bilmez. Zira o hakimdir, her şeyin bilginidir...
İbtidasız evvel o idi, sonsuz ahir de o olur. Peygamberlere yardım eden o idi, velilerin gören
gözü de hakikaten odur. Yüzünün nurlu parıltısı, kendi ziyasından bir güneş yarattı. O, hak
iledir; hak ondan görünür. Hakka ki, o hak ile ebedidir.” (3; c.1, s.3,4,5 )
Əhli Beytin Həzrəti Əlidən sonra gələn sülaləsinin də taleyi olduqca acınacaqlıdır.
Onun oğlu Həsən İbn Əlinin Üməyyadlarla mübarizəsi onun haqqı olan hakimiyyət
iddiasından geri çəkilməsi ilə nəticələnir. Şiə mənbələrin verdiyi məlumata görə bu
hadisələrdən bir iki il sonra Müaviyyə Həsəni öz oğlunun hakimiyyətinə təhlükəli rəqib
görərək zəhərləyir.
Hüseyn (Seyid Əl Şuhəda) Kərbəlada 680-ci ildə Yezid tərəfindən öldürülür.
Birinci, ikinci və üçüncü İmamlar məxəzlərdə qeyd olunmadığı üçün biz də birinci,
ikinci və üçüncü kimi qeyd etmədik. Ancaq hər üç İmam – Əli, Həsən və Hüseyn İmam
sülaləsinin baniləri sayılırlar.
Dördüncü İmam Əli Zeynalabdin Kərbəla qırğınından sağ çıxmışdır. O həyatını sülhü
bərqərar etməyə həsr edir. Daim tərəfləri sakitləşdirib, qırğınların qarşısını almağa çalışır.
Beşinci İmam Məhəmməd İbn Əl Bagir də dini fəaliyyətdən və batini elmlərdən başqa
heç bir işə qarışmır. O, 732-ci ildə Üməyyad xəlifələri tərəfindən zəhər verilək
öldürülmüşdür.
Altıncı İmam Cəfər Əl Sadiq imamların ən parlaqlarından hesab olunur. O, imamlıq
ənənələrinin ən görkəmli nümayəndəsi idi. Cəfər Əl Sadiq dünyəvi elmləri mükəmməl bilirdi.
Eyni zamanda o, İmamologiyanın, batini müdriklik və mistik bilgilərin - əlkimyanın,
astrologiyanın, hərflərin batini elmi sahəsinin mükəmməl alimi idi. O, heç hakimiyyətə
gəlmək cəhdi göstərmirdi.
Yeddinci İmam, Musa Əl Kazım da siyasətə qarışmaq istəmir, lakin şiələrə qarşı
repressiyalar ona da toxunur. Musa Əl Kazım həbs edilib Bağdadda saxlanılır. Ona qısa
müddətlik Mədinəyə qayıtmağa icazə verilsə də, yenidən Abbasi Harun Ər Rəşid onu ev
dustaqlığına məhkum edir. O, elə burada da vəfat edir.
Səkkizinci İmam Əli Əl Rza siyasətdən uzaq durmağa çalışsa da, Abbasilərin onu öz
taxtlarına çıxarmaq niyyəti onu fikrindən daşındırır. Lakin Abbasi Xəlifəsi Əl Məmun bu
niyyətini həyata keçirə bilmir. Əli Əl Rza da sirli şəraitdə vəfat edir.
Doqquzuncu İmam Məhəmməd Əl Tağı cəmi 25 il yaşayır və heç bir siyasi fəaliyyət
göstərmir.
Onuncu İmam Əli Əl Nağı Mədinədə dindar həyat tərzi sürür, lakin 847-ci ildə
xəlifələrin şiələrə qarşı yenilənən təzyiqləri və haqsız nifrət göstərilərinə qarşı çıxış edir. Əli
Əl Nağı da əcdadlarının taleyini təkrarlayır. O, Samarra şəhərində ev dustağı olaraq saxlanılır
və 42 yaşında vəfat edir.
On birinci imam Əli Əl Əsgər siyasətə qoşulmur. Lakin buna baxmayaraq xəlifələr
onun da yaxasından əl çəkmir. Atası kimi o da dustaq olaraq 32 yaşında vəfat edir.
Matti Moosanın verdiyi bilgilərə görə On ikinci İmam Məhəmməd Əl Mehdi /Sahib Əz
Zaman, Əl Hücca, Sahib Əl Sayf, Əl Qaim Bi Əl Haqq, Əl Qaim Bi Əl Əmr, Əl
Müntəzar/874-cü ldə, hələ 5 yaşındaykən İraqın Samarra şəhərindəki evindən yox olur.
Səfəvi Şahları Sarayda iki atı hazır saxlayırmışlar –Biri Mehdi, Biri isə İsa Peyğəmbərin
zühuru üçün. Həzrəti Mehdinin anası Xristian idi və İsa Peygəmbərin səhabələrindən olan
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Müqəddəs Petersin və Bizans imperatorlarının nəslindən idi. Bu haqda Nusairi Yusuf ibn Əl
Acus Nassabi məlumat verir. (2;92)
İmamalogiyanın əsasları Məhəmməd Peyğəmbərin ailəsi, Əhli-Beytin ideolgiyasıdır.
Moezzi bu haqda yazır:
1.”İmamit Doktrini 14 Məsum və 14 Dəlil adı verilən Məhəmməd Peyğəmbərin mirası
olan, yalnız qızı Fatimə və On İki İmamdan ibarət ailəsinə məxsus idi.”
2. “Bu insanlar bir bütöv təşkil edir. Bu “bir bütövün" vasitəsilə Şiəlik fəlsəfəsinə
əsasən, ali həqiqət - “Əl Həqq” insanlığa səmimi olaraq açılmaqdadır. Bu həqiqətin bir üzü
aydın, açıqdır, yəni ekzoterikdir. Bunun daxilində isə başqa bir gizli, bağlı ezoterik məna var.
Həqiqətin ekzoterik tərəfi qanunlar qoyan Peyğəmbərin vasitəsilə açılır. (Nübuvva) Məhz
Nübuvva (peyğəmbərlik) göydən gələn gizli kitabları insanlara çatdırmaqdadır.” (1.29)
Məhəmməd Peyğəmbər sonuncu Peyğəmbərdir və İslamın ekzoterik ifadəsidir.
İmamlar isə ezoterik islamın sahibləridir. Hər Peyğəmbərin yanında belə imamlar olub və
onların elmi “Elit inanca”, (Moezzi) “Uca inanca” xidmət edir. Burada Həzrəti Əli İbn
Talibin proto-imam rolu xüsusi yer tutur. Moezzi buna “Plenary manifastation of this second
aspect” (İkinci aspektin, yəni ezoterik islamın qeyd-şərtsiz təzahürü) deyir. (1.29)
Kainatın yaradılışından minlərcə il əvvəl, qeyri-maddi məkanda (bu yerin adı Umm Əl
kitabdır – kitabın anası) Allah öz işığından əvvəl Məhəmmədin Nurunu, ondan çıxan şüadan
isə Əlinin nurunu yaradır. Bu hadisədən əvvəl onların ikisi vəhdət təşkil edirdi. Yəni bir
gövdədə yerləşən tək nur idi. Tanrı Məhəmmədə Peyğəmbərlik bəxş edir. Ona, “Mənim
vəhimi qəbul edən qulum”, Həzrəti Əliyə isə İmamlıq nəsib edir. Ona “mənim sübutum” və
“dostum” deyir. Tanrı “bu iki nur olmayasdı mən yaratdıqlarımı yarada bilməzdim”, deyir.
Tanrı Məhəmmədin adını öz adından alıb, “Əl Ərş – Mahmud” qoyur. Bu ad Allahın
kürsüsünün sahibinin adıdır. Özünün adı olan “Uca- Əl Əla”dan isə Həzrəti Əliyə ad verir.
İren Melikoff Həzrəti Əlinin bu adını araşdırıb belə qənaətə gəlir ki, Səfəvilərin və
Qızılbaşların əl kitabı olan Şah İsmayılın Divanında bəzən Əli, bəzən isə Ali müraciətlərinə
rast gəlinir. (4.64)
Beləliklə, ilahi nurdan yaranmış İmamların beşinin adları tanrının kürsüsünə - “Əl
Ərşə” yazılmışdır. Onlardan ikisi Məhəmməd və Əlidir, qalanları Fatimə (yaradıcı), Həsən Əl
Mühsin (Xeyirsevər), Hüseyn Əl İhsan (Mərhəmət sahibidir). İbni Babiyə “İlal” əsərində
Adəm Peyğəmbərin tanrının nəfəsindən yaradıldıqdan sonra ilk olaraq kürsüdəki adları
gördüyündən və onların mənasını soruşmasından bəhs edir. Tanrı, Adəm Peyğəmbərə “5
batinin” adlarını öz adından verdiyini deyir: “...Birincinin adı Məhəmmədir, çünki Mən ƏlMahmudam-Mədh Edilən, İkincisi Əlidir, çünki mən Əl-Əlayam (Ən Uca), Üçüncüsü
Fatimədir-Çünki mən Əl-Fatirəm (Yaradan), dördüncüsü, Əl-Həsəndir, çünki mən ƏlMuhsinəm-(Xeyirsever), beşincisi Əl Hüseyndir-çünki mən Zulhəm-(Əl EhsanamMərhəmət)” (1.30)
Professor Moezzinin ifadələri ilə desək – “Elit möminləri Müqəddəs kitabın düzgün
şərhini vermək, çatdırmaq, İmamların əsas məqsədləri idi.” (1. 29) “Elit” sözü burada “Elit
mahiyyət”, düşüncə tərzini əks etdirir. “Elit mahiyyəti” (“Khass”) olmayan insan yalnız dinin
ekzoterik xüsusiyyətlərini qavrayıb tətbiq etməyə qadirdir. “Elit mömin” dinin batini
xüsusiyyətlırini Allah vergisi olan “Əqlin” vasitəsilə mənimsəyir. Batiniliyin - “Elit
Mahiyyətin” mütləq təzahürü isə proto-İmam Həzrəti Əlidir.
Fatimə isə “confluence of the two lights” (majma-al-nurayn) - iki nurun qovşağı
adlandırılır, yəni ekzoterika ilə ezoterikanın kəsişdiyi nöqtə.
İmamologiya lüğətinə istinad edən Moezzi bu Lüğətdən bəzi nümunələr verir:
İmamlar Allahın kürsüsünun, Əl-Ərşin tanrının müqəddəs “Bilgisini” və “Qüdrətini”
təmsil etdiyini deyir. Ekzoterik olaraq buna Əl-kürsü deyilir, batini mənada isə Əl-Ərş
deyilir. Kürsü yaradılışın mənbəyidir, Taxt isə Bütöv Dindir, Peyğəmbərlik və İmamlığın
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əsasıdır. Bunlar Gözəgörünməz dünyanın Astanasına girişdir. Bu təsvirlərdə maddi və qeyrimaddi dünyanın izahını görürsən. Kürsü gözəgörünməz dünyanın ekzoterik Astanasıdır, Taxt
isə ezoterik sirrlərin Astanasıdır. “İmamların doktrini bütün dinlərdə ezoterik və ekzoterik
aspektlər olduğunu izah edirdilər, eyni zamanda, Müqəddəslik Məskəni haqqında bütün
sualları cavablandırırdı”. (1.31) Moezzi bu izahları Al-Kulayniyə istinadən verir. Tanrı
imamları “bearers of my Knowledge and my Religion” – “Elmimin və Dinimin daşıyıcıları”
adlandırır. Moezzi ilkin məxəzlərə dayanaraq imamologiyanın texniki detallarını dəqiq izah
edir. Gözəgörünməz dünya İnsanın gözündə maddi şəkil alıb canlanır”. (1.31)
“Əzəli dünyada Allahın nurundan yaranan peyğəmbərlik və vəlayətdən başqa heç bir
şey yox imiş. Əzəli dünyadan sonrakı etapda kölgələrin və zərrələrin dünyası yaranır. İkinci
dünyada”, (1.32) kölgə dünyasında, nur şəkillənir insan şəklini alır. Cəbrayıl Məhəmmədin
adını Kürsüdə görür və soruşur: “Bu kimdir?” Tanrı Cəbrayıla ilk olaraq zərrələr dünyasını,
oradakı on iki cismani silueti göstərir, bu- Həzrəti Əli və On İki İmamın silueti idi.
Məhəmməd Peyğəmbərin ən üstün kəramətlərindən biri onun “preexcistential”, yəni
“yaradılışdan əvvəlki” dünyaya ərməsi və On dörd məsumun yaradılışını orada görməsidir.
Bu etapdan sonra, kölgələr və zərrələr dünyasında, Tanrı başqa “saf varlıqlar” yaradır.
Bunların arasında “non-human”, insan olmayan varlıqlar, mələklər, cinlər yaradılır. Bundan
əlavə 124000 peyğəmbərin kölgəsi o dünyada yaradılır, İmamlar üçün bunlardan beşi xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Bunlar Nuh, İbrahim, Musa, İsa və Məhəmməd Peyğəmbərdir.
Bundan sonra Tanrı möminlərin, sufilərin kölgələrini yaradır. Bunlar adi dindarlardan,
anlamadan səcdə edənlərdən fərqli olan, seçilmiş insanlardır.
Sonrakı mərhələdə tanrı ilə insan arasında (bunların içinə peyğəmbərlər də daxildir)
ittifaq bağlanır. “Sənin Tanrın deyiləmmi”, sualına bütün varlıqlar “Bəli, tanrımsan”, cavabı
verir. Tanrı “Saf varlıqlarla” bilərəkdən “müqəddəs ittifaq” bağlıyır.
Məhəmməd Peyğəmbər və İmamlar mələklərdən uca varlıqlardır, çünki yaranışdan
əvvəlki dünyada onlar artıq mövcud idi.
“Adəmdən başlayaraq ... bu işıq insan şəcərəsində səyahətini davam etdirir. O, özü ilə
müqəddəs tarixin yazıldığı məkanları və zamanları əhatə edir. Onun əsas məqsədi əvvəlcədən
bilinən vasitələrə çatmaqdır ( Məhəmməd Peyğəmbər və Həzrəti Əliyə) və onların vasitəsilə
başqa İmamlara keçməkdir... Biz işıq siluetləri idik, o zamana qədərki tanrı bizi şəkilləndirdi
və işıq sütununa yerləşdirdi. Bizi Adəm Peyğəmbərin belinə yerləşdirdi və onun vasitəsilə
tanrı bizi atalarımızın belindən və analarımızın bətnindən çirkaba, zinaya toxunmadan,
günahsız yaratdı.” (1.40) Moezzi bu şəcərələrdə Əsas Məsələnin Məhəmməd Peyğımbərin
və Həzrəti Əlinin nurunun kəsintisiz transmissiya olunduğunu yazır. “Ulu Əl Əzm” adı
verilən ən ulu Peyğəmbərlərin adları hər iki şəcərədə təkrar olunur. Moezzi bir çox alim
müqəddəs şəcərəni yalnız siyasi aspetkdən işıqlandırmaqda ittiham edir, bu şəcərəni ərəb-fars
konfliktinin təzahürü kimi gördüklərini deyir.
“Böyük erudisiya və detallı arqumentasiya bəzi alimlərin son dərəcə ixtisarçı nöqteyinəzərinə və bir başqalarınında ən azından mücərrəd nəticələrə gəlməyinə mane olmamışdır”.
(1. 43)
Professor Moezzi İmamların Ruhi şəcərələrinin iki növünü verir və qeyd edir ki, Sünnü
hədislərdə bu şəcərələr bilərəkdən dəyişdirilir. Bunları Moezzi iki məlum məxəzə istinadən
verir, İbn Babuyyə və Ayyaş-Al Cavharidə. Bu şəcərələri Moezzi “İmamit vəsiyyət”
adlandırılan “İsthad Al-Vasiyyadan” və İncildən alıb və yoxlayaraq yazmışdır. Lakin müəllif
bəzi adların təyin edilməsinin mümkün olmadığını deyir.
Biz bu geneologiyaları Moezzinin əsərində olduğu kimi verməyin faydalı olacağını
düşünürük.
Təbii geneologiya:
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Məhəmməd - Abdulla- Abu-Talib, Abdal Muttalib-Haşim, Abd-Manaf, Qussay (yada
Fihr), Kilab, Murra, Kab, Lu ayy, Qalib, (Fihr), Malik-Al-Nadr (ya Qurayş), Kinana,
Khuzayma-mudrika, İlyas, Mudar, Nizar, Ma add, Adnan-Udd, Udad Al Yasa, Al-Hamaysa,
Salaman, Nabt, Haml, Qayda, İsmael (bütün Ərəblərin atası)
Buradan Ərəb olmayan əcdadların adı başlayır.
Abraham (İbrahim), Thare –Tarih (ingilis məxəzdə Azər əlavə etmək), Nahur, Sarugh,
Rev (Arv), Phaleq (Falij), Heber (Habir), Sale (Salih), Arfakhad (Arfashad), Shem, Nuh,
Lamək, Methuselah (matushalah), Enokh-Uknux-İdris, Yarad, Malaleel (Mahlail), Cainan
(Qainan), Enos (Anuş), Seth (Sith), Adəm. (1; 41)
Peyğəmbrin və İmamların Ruhi geneologiyası:
Adəm, Seth (Şit-Hibatullah), Cainan, Mkhlt (Mahalt), Mahuq, Gatmisha (Ganmisha),
Henoch (İdris), Noah, Shem, Ghatars (Atamir), Barghishasa (Barithasha), JAFETH
(YAFİTH), BRH (Tahir və ya Azer), Jfnh, İmran, Abraham, İsmael, İsaak, Jacob (İsrael),
Joseph, Birthriya, Shuayb, Moses, Joshua (Yusha), David, Salomon, Asaf b.barakhiya,
Zachary, Jesus, Simeon (Shamun), John (Yahya),Mundhir-bin-Shamun, Salama (Salima),
Barda (Barza, Balit və ya Abi- ‟ata” ya ‟kilsə”), Məhmməd – Əli və 11 imamlar.
Əl Kulayni yazılarında göstərir: İmamların varlığına söykəndiyi iki ali qüvvə var... Biri
Elm (İlm), digəri isə Qüdrətdir (Alkudra). İmamların öz sözlərinə görə onların itaət etdiyi
dinin əslidir və onlar kainatın dəruni sirlərinə bələddir. Onlar gizli dünyanın bütün suallarına
cavab vermək iqtidarındadır. Bütün dillərdə Peyğəmbərlər dinin zahiri təcəssümüdür,
İmamlar isə batini aspektlərin daşıyıcılarıdır. Tanrı Məhəmməd Peyğəmbərə “kürsümün
sahibi”, deyirsə, İmamlara “elm və dinimin sahibi”, deyir. Həzrəti Hüseynə sual verirlər ki,
Adəmdən əvvəl siz nə idiniz? Cavabında o deyir: “Biz Yaradanın kürsüsünün ətrafında
fırlanan nurlar idik.” İmamlar Allahı gözlə görməyin mümkün olmadığını deyirlər. Onun
nurunu görmək üçün bəsirətin açıq olması lazımdır, yəni yalnız qəlb gözü ilə görmək
mümkündür.
Qeyd etmək lazımdır ki, professor Moezzi İmamalogiyanın sadəcə dini təsəvvür deyil,
elm olduğunu yazır. Bütün elmlərdə olduğu kimi, bu elmin də “technicial details”- texniki
detallarının olduğunu vurğulayır. Amma o, heyfslənir ki, bu detalları bilmək yalnız İmamlara
məxsus idi, başqa heç kimə nəsib olmamışdır.
Moezzi yazır ki, erkən dövr sufiləri qəlblə görmək elmini tam olaraq bilsələr də, bu
elmi çox açmamağı, yəni qəlblə görməyə gizli eyham vurmağı üstün tuturmuşlar. Bu elmə
görə qəlbin günəşi, nuru, gözəgörünməz sahibi vardır- “Şeyx Əl Qaib” – bu sahib sufini bir
pillə yuxarı, cənnətə yönləndirir. Sufi Nəcməddin Əl Razi Allahın nurunun dərinliyinin yeddi
rəngini belə təsvir edir: Ağ, sarı, boz, mavi, yaşıl, göy, qırmızı və qara rənglər. Kübrəvi isə
belə deyir: Qəlbin incə mərkəzi qara və ya tünd bozdur, bədənin ruhu isə mavi boz rəngdədir.
Geriyə qalan beşinci Mərkəz isə ürəkdə yerləşir. Ürəyin özət ruhu qırmızıdır. Sirrin mərkəzi
(sirriyə, ağdır), Ruhun mərkəzi (ruhiyyə, sarıdır), Gizlinin mərkəzi (kafiyyə, parıltılı qara),
Həqiqətin rəngi (Həqiyyə-yaşıldır), rəngin hər dərəcəsi ilə “İlahi həqiqətə daha yaxın
gəlirsən”. (1;50)
Səfəvilər hakimiyyətə gələndən sonra İmamalogiya elmi sufi məktəblərində tədris
olunmağa başladı. Bu batini elm İmamlardan qalmış qədim kitablarda və ya ağızdan ağıza
keçən vərəsə idi. Bu belə də davam edirdi. Bu elmin detallarını yalnız ərmişlər anlayırdı,
yazılı əsərlər isə çox gizli saxlanılırdı.
“Bu elm məktəblərin ən böyük sirrini təşkil edirdi və yazılı məxəzlərdə bu elmin tətbiqi
haqqında çox böyük gizlilik saxlanılır. Bu elmin dilini ancaq təriqətlərin həsr olunmuş
müridləri anlaya bilirdi.” (1. 51)
Moezzi bir çox məktəbin işıq elminə həsr olunduğundan yazır. Ali, Əzəli İmamizmi
araşdırandan sonra o, belə qanəatə gəlir ki, İranın son dini və siyasi mənzərəsinə və
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teoloqların doktrinlərinə baxanda onların irəli sürdüyü bugünkü Şiəliklə Əzəli şiəliyin heç bir
əlaqəsi olmadığı qənaətinə gəlirsən. Moezzi bu gün imamalogiya elminin obyektivlikdən
uzaq araşdırıldığını vurğulayır. O, buna bir neçə səbəb verir. Alimin fikrincə birinci səbəb
araşdırmaçıların ikinci dərəcəli mənbələri istifadə etmələri, sünnü hereseoqrafların və
təbliğatçıların materiallarından geniş istifadəsi və ya Əzəli İmamizmin mahiyyətinə zidd olan
teoloji rasianalist doktrinlərin istifadə edilməsidir. İkinci səbəb, Əzəli İmamizm deyildiyində,
yalnız Həzrəti Əlinin ailəsi deyil, yəni On İki İmam şiəliyi deyil, başqa, qarışıq şiə
cərəyanlarının buraya qarışdırılmasıdır. Üçüncü, ən başlıca səbəb isə Əzəli On İki İmam
şiəliyini siyasiləşdirmək cəhdləridir.
Səfəvi dövlətinin gəlişi ilə əzəli İmamlığın və Həzrəti Əlinin dövründə yolu gözlənilən
Ədalət Səltənətinin bərqərar edilməsi Şah İsmayılın qarşısındakı əsas məqsəd idi. Şah
İsmayılın bütün keyfiyyətləri, yəni onun mükəmməl sərkərdəliyi, hökmdarlığı, onun böyük
İran və Azərbaycan dövləti qurması kimi nailiyyətləri əslində bu məqsədə xidmət edirdi.
Tədqiqatımızın bu hissəsində professor Moezzidən həddindən artıq çox istifadə etməyimizin
səbəbi məhz bu fəlsəfənin mahiyyətini açmaqdır. Bir çox araşdırmalarla tanışlıqdan sonra
belə qanəatə gəldik ki, bir çox mənbənin ən dolğun və dərin analizlərini verən və düzgün
nəticələr çıxaran məhz professor Moezzidir.
Moezzi İmamalogiyanın ilkin dövrünü dəqiqliklə araşdırıb, bu dövrü iki ayrı qrupa
bölür. Birincisi, onuncu əsrə qədər mövcud olan ilkin İmamalogiya, yəni “Rasionalist
olmayan ezoterik ənənə”. Burada imamalogiya fəlsəfənin və dialetik düşüncənin təsirinə
məruz qalmamış, ilkin formasındadır, demək olar ki, sırf ezoterik və mistik anlamını qoruyub
saxlanmışdır. İkinci hissə isə, ənənənin daha çox rasional, şəriət və məntiq dili ilə təqdim
olunmaqla, öz ilkin məqsədindən uzaqlaşmasıdır. Təəssüflər olsun ki, bu ənənə bu günə
qədər davam etməkdədir. Bu fələsəfəni düzgün araşdırmaq üçün professor Moezzi
İmamalogiyanın formalaşmasının başlanğıc bazasını, yəni İmamların özlərinin yaşadığı
dövrün detalları ilə araşdırılması gərəkdiyinə inanır. Baxmayaraq ki, Qərb alimləri bizə teztez hər bir əhəmiyyətli fəlsəfi düşüncənin əsasında qədim yunan fəlsəfəsinin olduğunu
xatırldadıblar, Moezzi beşinci və altıncı İmamların müasiri olmuş, filosof – teoloq Əl
Muqaffanın nümunəsində İmamalogiyanın yunan fəlsəfəsindən çox uzaq olduğunu qeyd edir.
O vurğulayır ki, yunan fəlsəfəsində kosmoqonik mənada Əql və Cəhl obrazı yoxdur və heç
vaxt mövcud olmayıb. Yunan fəlsəfəsində “cahillik” intelektin yoxluğu deməkdir, yəni bizim
anladığımız dünyəvi müstəvidədir. “Əql” isə intelektin varlığı deməkdir, yəni bizim
anladığımız “ağıl” mənasını daşıyır. Lakin mazdaizmdəki dualizm ilə İmamalogiyanın
təməllərində bir çox ümumi cəhət var, burada daxili, batini müdriklik, batini cahillik ilə daimi
savaşdadır. Artıq X əsrin əvvələrində bir çox kosmoqonik məna daşıyan kəlimələr
dəyişdirilir, mənalar itir, yerlərini daha dünyəvi, demək olar ki, bəsitləşmiş, teoloqların idrak
süzgəcindən keçmiş mənaları alır. Yalnız İmamlar və onların əsl davamçıları kosmoqonik
kəlmələri əzəli Quranda verilmiş mənada istifadə edirlər. Xl əsrin başlanğıcından etibarən
kosmoqonik kəlmələrin yeni, rasionalistik mənaları onların batini mənalarını tamamilə
üstələyir və bu prosses bu günlərə qədər davam edir, yəni insanların əsl imanı zəifləyir, yerini
teoloqların “sırıdığı” sxolastik, bəsit, namaz-abdest “imanına” verir. Bir çox qərb məxəzinin
bizə bəhs etdiyi “High Islam” – “Uca İslam” məhz Əzəli İmamlığı nəzərdə tutur, xəbər verir.
İmamlıq təlimində On İkinci İmam Sahib Əz Zaman Mehdinin gəlişi qiyamət günü ilə
sıx bağlıdır. O gün Mehdi Cahil və onun ordusu ilə savaşa çıxır, onu məğlub edir, əsl iman
edənlərin isə Əqli ilə ləyaqəti birləşir, bütövləşir. İmam Əl Bağır əsl iman edənlərin, qaranlıq
cahilliyə dirənənlərin sayının çox az olduğunu deyir. Əql kosmik qüvvədir, onu teoloqlar izah
edə bilmir. Əqli dialektə və məntiqə tabe etmək olmaz. Lakin II minilliyin başlanğıcında
məhz belə yanaşma müşahidə olunur. Əl Müffit, Əl Mürtəda, Əbdül Cabbar və başqa
teoloqlar bu yanaşmanın banilərindəndir. Onlar əqlin ilkin kosmoqonik mənasını dəyişdirib,
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məntiq qanunlarına tabe edir. Bu zaman “Əql” – “İdrak” kəlməsinin mənasını alır. Beləliklə,
İmamalogiyanın kosmoqonik təməllərindən biri böyük zərbə alıb, rasionlistik nöqteyinəzərinə tabe olur. Bu gün məhz bu prossesi müşahidə edirik. Əzəli mənada batini “Əqlin”
rassionallaşması “Low Islama” – “Bəsit İslama” daha yaxın idi, onu istifadə etmək daha asan
və əlverişli idi, insanın hisslərini ifadə etməyinə daha yaxın idi. Məhz bu səbəblərdən “idrak”
mənasında “Əql” çox tez qəbul olunur. Əl Külayinin “Üsul” əsərində İslam ilə İmanın, yəni
müsəlman ilə möminin fərqini İmam Cəfər Əl Sadiqin sözləri ilə izah edir: “İslam dinin
ekzoterik, yəni zahiri təzahürüdür, İslam dininə inananlar Allah ilə Məhəmmədin ilahi
ittifaqına inanır, namaz qılır, nəzir verir, Həccə gedir və oruc tutur. Bunları edən
müsəlmandır. Mömin isə İmamizmin doktrinini, elmini bilən, dinin ezoterik mənasını bilən
insanlardır. Müsəlmanlar mömin olmadıqları təqdirdə yollarını azırlar. İnsanların bir çoxu
müsəlmandır, lakin mömin deyil, möminlik ancaq daxildə, qəlbdə təzahür edir. Möminlər
Əqlin İmamlar dediyi mənada üstünlüyünü qəbul etmişlərdir. Üsulilər isə dialektik analitik
alətləri İmana tətbiq edənlərdir. İmamlar əlbəttə ki, üsuliləri cahil adlandırırdı və onları
yolunu azmış hesab edirdi. Moezzi İmamlıq doktrininin ən qədim toplusunu dərc etmiş,
Səffər Əl Qumminin (903-cü il) “Bəşair Əl Dərəcat” əsərini, Əl Külayinin (940-cı il) “Üsul
Min Əl Kafi” əsərini, İbn Babuyyənin (991-ci il) və Əl Mufidin (1022-ci il) əsərlərini detallı
analiz edir.
Moezzi yazır ki, İmamlıq ənənələrinin ilk toplularında yetəri qədər məlumat var ki,
Məhəmməd Peyğəmbərin ölümündən sonra Quranın ən bütöv versiyasını, yəni içində
bəşəriyyətin, kainatın, Yerin, keçmişin, indinin və gələcəyin sirlərini daşıyan tam nüsxənin
İmam Əlidə olduğunu düşünək. Sonralar Xəlifə Osman dövründə bu əsas nüsxə
saxtalaşdırılmış, kəsilib tökülmüş, senzuradan keçmiş, yalnız Quranın üçdə bir olan hissəsi
idi. Həzrəti Əlinin Quran nüsxəsi isə gizlicə İmamdan İmama keçir, ən son isə Sahib Əz
Zaman Mehdiyə çatır və onunla qeybə qarışır. İmamlar inanır ki, o Quranı ancaq Mehdi
gələndə özü ilə gətirəcək.
İmamlıq o dərəcədə təqiblərə məruz qalır ki, məcburən teoloqlarla kompramisə getməli
olur. Bu isə onların elminin yavaş-yavaş sönməsinə gətirib çıxarır. Quranın ilkin nüsxəsində
kosmik, metafizik və teoloji bütün suallara cavab tapmaq mümkün idi. Təbii ki, bu Quran
İmamlar üçün əsas mənbə idi. İmamların rolunu və Allah yolunda hökmünü, nüfuzunu təsvir
etmək üçün Moezzi İmam Cəfərin sözlərindən nümunə gətirir: “Peyğəmbər, Allahın elçisiməni, onun üçün yaratdı ki, mən Quranın bütün bilgisini özümdə daşıyım. O Kitabın ki,
dünyanın yaradılışından tutmuş, məşhər gününə qədər, bilginin daşıyıcısıdır. Yerin və göyün,
cənnətin və cəhhənnəmin, keçmişin və gələcəyin hər hadisəsini bilməkdədir. Və mən
bunların hamısını ovucumun içi kimi bilirəm. Bəli, Allah bütün bunların aydın izahını
Quranda vermişdir.” (1. 24)
İmamlıq doktrininə görə İmamların dedikləri Peyğəmbərin, hətta Allahın dedikləri
qədər müqəddəsdir. İmamlar müridlərinə yazdırdıqları Elm əlyazmalarında, Quranı əsas
istinad mənbəyi kimi göstərir, ortodoks islamçıların üsullarından istifadə etməməyə çağırır.
Moezzi ilkin İmamalogiyanın əsas məxəzlərində Əbu Həsən İbn Fərrux Əl Əracdan sonra İbn
Babiyyənin əsərlərini qeyd edir. O, bu əsəri “Last faithful representation” (1. 19) – “Sonuncu
etibarlı mənbə” adlandırır. Əbu Həsən onuncu və on birinci İmamların müasiri idi. O, on
ikinci İmam Mehdini də görmüşdü. O, On İki İmamın metafizik və mistik tealogiyasını
dərindən bilir və bu haqda ilk olaraq məhz Əbu Həsən ortaya tam təşəkküllü, ənənəvi əsərini
qoyur. Onun əsas əsərinin adı ‟Basayir Əl Tərəcat”dır. Rasional İmamalogiya ilə Ənənəvi
İmamalogiyanı tənzimləyən isə Əl Tusidən başqası deyildi. Yavaş yavaş sonuna çatan
İmamlıq ideologiyası və onu yazan mütəfəkkirlər haqqında isə Moezzi belə yazır: ‟Nəzərə
alaq ki, rasionalist axın üstünlük təşkil etsə də, İmamologiya alimlərinin çoxunun bu əsərlər
haqqında nə düşündüyü məchul qalır, lakin onların müəllifləri yenə nüfuzlu idilər.
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Əsərlərinin təkrar-təkrar surəti çıxarılırdı. Lakin bir neçəsini çıxmaq şərtilə, bu ənənələrə
qarşı tam susqunluq hökm sürürdü.” (1. 20) Moezzi “Məşhur ənənəviçi” alimlərdən Əl
Külayni, Əl Nümayni və Əl Katibin də adlarını çəkir. Zaman keçdikcə məxəzlərin yalnızca
şəriət qanunlarına həsr edilmiş hissəsinə diqqət edilir, ezoterik hissənin mahiyyəti isə rasional
düşüncənin təzyiqi altında susdurulur. Çox təəsüflər olsun ki, bu əsərlərin bir çoxu da məhv
edilmiş ya itirilmişdir. Məlumdur ki, İmam Cəfər Əl Sadiqdən başlayaraq onun müridləri
İmamdan aldıqları biliklərdən 400 kitab yazıblar. Abbasilər dövləti hakimiyyətə gəldiyi
zaman Ümayədlərin dağıtdığı məlumatlar yenidən toplanmağa başlayır. Cəfər Əl Sadiq görür
ki, zaman irəlilədikcə bunların Müqəddəs elmi süquta uğraya bilər və ətrafdakılara belə deyir:
“Öz biliyinizi ruh qardaşlarınıza yazın və ötürün, ölümünüz yaxınlaşanda kitablarınızı
öz övladlarınıza verin. Zaman gələcək ki, qiyamət gəldiyi zaman bu kitablardan başqa
dostlarınız olmayacaq. “Yazılarınızı göz bəbəyi kimi qoruyun, çox tezliklə sizin onlara
ehtiyacınız olacaq.” (1. 27)
Bu 400 kitab
xüsusi olaraq Bağdadda iki kitabxanada mühafizə olunurdu.
Kitabxananın biri Buyid Şahı Baha Əd Dövlənin vəziri Şahura məxsus idi (1012-ci il). Bu
vəzirə başqa adla Dar Əl Elm (Elmin evi) adı da verilmişdir. İkinci nüsxə isə Əbu Əhməd Əl
Musəvinin şəxsi kitabxanasında qorunurdu. Baha Əd Dövlə ona Ziyarətin Əmiri deyirmiş.
Onun kitabxanasında səksən mindən çox kitab saxlanırmış. Təəssüflər olsun ki, Nəsrəddin
Tusinin zamanında baş qaldırmış anti İmam qüvvələri bu kitabxanaları, içində Nəsrəddin
Tusinin kitabxanası da olmaqla yandırıb kül edirlər. İmamların yanmış 400 kitabından sonra
isbat olunmuş Elmin yalnızca bir hissəsi 4 kitabda toplana bilmişdir.
İmamalogiyanın düzgün və yetərli araşdırılmadığından bəhs edən Moezzi yazır:
“Maraqlıdır, onların elmi nə imiş, İmamid filosofların və mistik teoloqların nöqteyi
nəzərindən deyil, onların orijinal forması nə imiş? Məntiqlə baxsaq, bu elmi biz əzəli
konteksdə araşdırmalıyıq. Yəni imamların özlərinin qoyub getdiyi nüsxələrdə olduğu kimi.”
(1;3) Yəni İmamizmin kökünü, mahiyyətini Moyezzi “Əl Din Əl Haqq” - “Həqiqi din” və ya
“Əl Din Əl Qaim” - “Etibarlı Əsaslı din” adlandırır.
Moezzi ilkin məxəzləri kritik analiz etməyi özünə hədəf götürən alimdir. Alim bu işdə
təkrarın və təqlidin qəbulolunmaz olduğunu yazır. O, təklif edir ki, bütün keçmiş izahlar və
yorumlar alt-üst edilməlidir, hətta bu uğursuzluğa düçar olsa belə, bunun bir çox yanlış
izahların təkrarından üstün olduğunu deyir. Alimin işinə bu cür yanaşması onun
araşdırmasının nə dərəcədə dəyərli və əhəmiyyətli olduğunu göstərir.
Başqa bir İngilis alimi, Qərb dünyasının nəhəng Şərqşünaslarından və Sufizm
tədqiqatçılarından olan Henry Korbin (1903-1978) İslamda ezoterik baxışın və bu məsələdə
fenomenoloji aspektin vacib olduğunu vurğulayır. “Bütün möminlərin ən böyük sualı bu
müqəddəs yazının həqiqi mənasını tapmaqdır. Çünki onun əsas mənasının daha dərində
ruhsal təbəqə olduğu qəbul edilmişdir, (batin və ya ezoterik) onun üzərindəki hərfi mənanın
altında gizlidir, (zahir) müqəddəs yazının fenomeni məhz bütövlüklə ruhani bilgi teoriyasını
özündə əks etdirir, o müxtəlif “anlama” səviyyələrinin ierarxik prinsiplərini, təfsirini nəzərdə
tutur.” (5.99) Korbin ezoterik yolu anlamaqda şəxsən özü üçün açar rolu oynayan ƏbülHəsən Şərif İsfahanini misal gətirir, onun təfsirini Quranı anlamaqda son dərəcə vacib
olduğunu yazır. O, bu sahədə dəyərli araşdırmalara, təfsirlərə imza atmış bir sıra Sufi
aliminin adını çəkir: Molla Sədra Şirazi, Seyid Kazım Rəşdi, Əlaüd Dövlə Semnani, Qazi
Noman, İbni Sina və başqaları. Lakin bu ədəbiyyatın həddindən artıq çox olduğunu, bunu
əhatə etmək də çətin olduğunu yazır müəllif. “Qazi Nomanın “Əsas – Al-Tavil” adlı böyük
əsəri yerlə göy arasındakı ierarxiyaların irtibatını, sistematik inkişafını özündə əks etdirir,
bununla da, insanlığın gizli tarixinin həqiqi təmsilçilərini bizə açır.” (5. 100) Korbin, gözlə
görməsək də, real mövcud olan, “entirely real” dediyi göylərdə başlayan insanlığın gizli
tarixindən bəhs edir, Sufilərin (Əzəli şiələrin), İmamların bu tarixin sirrinə vaqif olduqlarını
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yazır. Suhravardinin və İbni Arabinin bu araşdırmalarda həll edici rolunu vurğulayan müəllif
yazır: “Onun ən böyük arzusu şərqin teosofiyasının əsaslarını qoymaq idi, özünün də tez-tez
təkrar etdiyi kimi Qədim Persianın teosofik müdrikliyinin oyanışını təmin etmək idi. Çünki
məhz bu müdriklik “Şərq” sözünün ruhsal mənasının tanınması demək idi.” (5. 101)
Suhravardinin elminin “başqa cür İslamdan” qaynaqlandığını, bu İslamın islamaqədərki
Peyğəmbəri elmlərə də açıq olduğunu yazır müəllif. Biz əvvəlcə də İslamın Şərqin
islamaqədərki dünyasınada mövcud olan “Uca İslamdan” qaynaqlandığını yazmışdıq,
Suhravardi məhz bu sufiliyin davamçılarından idi. O, Qədim İran fəlsəfəsini özündə daşıyan
İşragiyun, “Xvarnah-Şanlı Nur” prinsiplərinə sadiq qaldığını, buradan Məhəmməd
Peyğəmbərin Meracına qədər uzanan fəlsəfəni inkişaf etdirmişdi. Korbinin təbiri ilə desək,
“great ecstatic before Zoroastr” (Zərdüştdən əvvəl gələn böyük mistik) Key-Xosrovdan
başlayan bu ilahi yolçuluğun adına Suhravardi “Xosrovaniyun” deyirdi. Demək ki, “islamın”
batini biçimi artıq Qədim İranda mövcud idi. “Məhz bu ekstazın metafizikası Peyğəmbər
fəlsəfəsinin çiçəklənməsi ilə burada birləşir.” (5.102) Korbin sufizmdə ilk dəfə İrşaqi
Nəcməddin Kübranın və onun tələbəsinin ‟aura” teoriyasını yaratdığını yazır. Moezzi bu
haqda geniş yazıbdır, işıqlar və rənglər haqqında Həzrəti Əlinin və İmamların təlimlərində bu
teoriya çoxdan mövcud idi. Sadəcə olaraq, bu alimlər İmamların araşdırmalarından ruhlanıb
onları davam etdirirdilər. Beləliklə, İşraqi məktəbi Quranın tamamilə yeni təfsirinə yol açır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Şübayüddün Suhravardi 1154-cü ildə Azərbaycanda doğulub, 1191ci ildə isə Hələbdə Üləmanın əlində şəhid olmuşdur. Korbin yazır: “Suhravardinin əsəri və
şəxsiyyəti Peyğəmbərlik fəlsəfəsində çox yüksək, hətta başlanğıc yerlərdən birini tutur. Onun
əsərindən danışarkən, bu əsərin İran-İslam fəlsəfəsini həqiqi mənada təzahürü olduğunu deyə
bilərik.” (5. 120)
Korbin də Moezzi kimi sufiliyin və əzəli şiəliyin yolundan çıxdığından şikayət edir, o
yazır ki, İmamların vəlayəti ilə iplər qopan kimi bu ruhsal dünya süquta uğramağa
başlamışdır.
Beləliklə, Əzəli Şiəlik doktrinini, Əzəli İslamı yaxından bilmədən İslam dininin bu gün
gəldiyi nöqtəni başa düşmək mümkün olmaz. Əzəli Şiəlik, xüsusilə də Azərbaycan tarixində
ən vacib yer tutan Səfəvi sülaləsinin ideologiyasını təyin edən inam və fəlsəfələrini,
kosmoqoniyasını anlamaq üçün son dərəcə vacib ünsürdür.
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Abstract
Communism (from Latin communis - common, universal) is a revolutionary socialist
movement designed to create a classless, moneyless and stateless social order, structured
upon common ownership of the means of production, as well as a social, political and
economic ideology that aims at the establishment of this social order. The idea of
communism was first suggested by some philosophers at the beginning of the 19th century.
Most of them tried to define “communism” with some explanations. For instance, Friedrich
Engels defined communism as follows: “Communism is the doctrine of the conditions of the
liberation of the proletariat. The proletariat is that class in society which lives entirely from
the sale of its labour and does not draw profit from any kind of capital; whose weal and woe,
whose life and death, whose sole existence depends on the demand for labour – hence, on the
changing state of business, on the vagaries of unbridled competition”. Friedrich Engels and
Karl Marx, who were German philosophers, wrote the Communist Manifesto, which
contained some theories about society and politics. According to this manifesto, the capitalist
society would be replaced by socialism and then communism (Engels and Marx, 2004). Most
studies demonstrated that the idea of communism was founded by Engels’ and Marx’s
manifesto. Marx and Engels wrote: “The history of all hitherto existing society is the history
of class struggles”. However, this manifesto explained only theoretical perspectives, and did
not say anything about how to organise an economic and political system in a socialist
country. This paper will explore this phenomenon through case studies.
Keywords: Communism, Soviet Union, Stalin
Introduction
Communism (from Latin communis - common, universal) is a revolutionary socialist
movement designed to create a classless, moneyless and stateless social order, structured
upon common ownership of the means of production, as well as a social, political and
economic ideology that aims at the establishment of this social order. The idea of
communism was first suggested by some philosophers at the beginning of the 19th century.
Most of them tried to define “communism” with some explanations. For instance, Friedrich
Engels defined communism as follows: “Communism is the doctrine of the conditions of the
liberation of the proletariat. The proletariat is that class in society which lives entirely from
the sale of its labour and does not draw profit from any kind of capital; whose weal and woe,
whose life and death, whose sole existence depends on the demand for labour – hence, on the
changing state of business, on the vagaries of unbridled competition”. Friedrich Engels and
Karl Marx, who were German philosophers, wrote the Communist Manifesto, which
contained some theories about society and politics. According to this manifesto, the capitalist
society would be replaced by socialism and then communism (Engels & Marx, 2004). Most
studies demonstrated that the idea of communism was founded by Engels’ and Marx’s
manifesto. Marx and Engels wrote: “The history of all hitherto existing society is the history
of class struggles”. However, this manifesto explained only theoretical perspectives, and did
not say anything about how to organise an economic and political system in a socialist
country.
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The Rise of Communism In Politics
The rise of communism in practice was started by the Bolshevik and Menshevik powers
in Russia from the early 1900’s. Bolshevik and Menshevik powers existed inside the Russian
Social Democratic Party, which was opposed to Tsarist management in Russia. During World
War I, the Tsarist regime had fallen because of German pressure during the war. Moreover,
this party was divided into two factions by Vladimir İlyiç Lenin. Lenin’s group was called
Bolsheviks and the opposing group was called Mensheviks (Brown, 2010). By early 1917,
the Russian army had lost its effectiveness in the country, especially Petrograd, which was
the capital city of Tsarist Russia. The revolution, confined to the capital and its vicinity and
lasting less than a week, involved mass demonstrations and armed clashes with police and
gendarmes - the last loyal forces of the Russian monarchy. In the last days, mutinous Russian
Army forces sided with the revolutionaries. The immediate result of the revolution was the
abdication of Tsar Nicholas II, the end of the Romanov dynasty, and the end of the Russian
Empire. The Tsar was replaced by a Russian Provisional Government under Prince Georgy
Lvov. The Provisional Government was an alliance between liberals and socialists who
wanted political reform. They set up a democratically-elected executive and constituent
assembly. At the same time, socialists also formed the Petrograd Soviet, which ruled
alongside the Provisional Government, an arrangement termed “Dual Power”. However, the
“Dual Power” system resulted in a weak administration in Petrograd Soviet for socialists.
Lenin thought only about after the war. On the one hand, he believed that Russia had
lost World War I; the peasant revolution had not stopped the Western powers, so he wanted
to establish an agreement with Germany separately for peace. On the other hand, there was a
serious difference between Lenin and the Bolsheviks and the other groups in the revolution.
Dyker (2012) says that “all of the other political groupings active in revolution wanted to
destroy the autocracy. Lenin wanted to capture it”. Moreover, his plan would be successful
after the revolution because the Bolsheviks were stronger than the Mensheviks. Lenin and
Trotsky succeeded in winning great influence over Petrograd and other soviets. On 12th
October, according to the old calendar, Trotsky took command of the Military Revolutionary
Committee of the Petrograd Soviet, and on 25th October (7th November according to the
modern calendar) the Bolsheviks seized power in Petrograd. Bolshevik troops took over
public buildings and arrested ministers of the Provisional Government (Brown, 2010).
During the revolution years, two structural problems regarding economic and political
management in the Soviet Union had been discussed in the Communist system: how to
organize a socialist economy and the dictatorship of the proletariat. First, the form of
government was the most discussed question among socialist philosophers. Karl Marx
believed that proletarian dictatorship was an important step for the revolution, and it was
formed by direct democracy. He gives an example of proletarian dictatorship with Paris
Commune (Engels and Marx, 1971): “The Commune was formed of the municipal
councillors, chosen by universal suffrage in the various wards of the town, responsible, and
revocable at short terms. The majority of its members were naturally workers, or
acknowledged representatives of the working class. The Commune was to be a working, not a
parliamentary body, executive, and legislative at the same time”.
However, this principle was criticized by German socialists such as Karl Kautsky and
Rosa Luxembourg. Luxembourg believed that, although proletarian dictatorship was
necessary for communism, if proletarian dictatorship opposed to democracy, this form of
government would convert to single party dictatorship and would cause the collapsing of
communism in the future. Kautsky wrote about this problem in his books (Brown, 2010):
“The proletarian class struggle, as a struggle of the masses, presupposes democracy . . .
Masses cannot be organised secretly, and above all, a secret organisation cannot be a
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democratic one. It always leads to the dictatorship of a single man, or of a small knot of
leaders. The ordinary members can only become instruments for carrying out orders. Such a
method may be rendered necessary for an oppressed class in the absence of democracy, but it
would not promote the self-government and independence of the masses. Rather would it
further the Messiah-consciousness of leaders and their dictatorial habits”.
Second, organizing the socialist economy was the other main problematic area for
Lenin and the Bolsheviks. As mentioned before, the Marxist theory said nothing about how to
organize economic management in a socialist country (Dyker, 2012). After the revolution in
1917, war communism was characterized by centralization and nationalization in all industry
and agricultural products. This system helped Bolsheviks to victory in the Civil War.
Nevertheless, it had been disastrous for the peasants. Lenin wanted to solve this problem, and
he unveiled the New Economic Policy (NEP) in 1921. According to this plan, all small-scale
industry that had earlier nationalized was denationalized. Although large-scale industry and
foreign trade was held on to by the State, this plan supported private agriculture, private trade
and private manufacturing in small-scale industry. Foreign experts came in to help Soviet
enterprises. Under NEP, the Russian economy recovered significantly. Industrial and
agricultural production exceeded the level of the 1910’s, before World War I. Brown (2010)
said that: “In the course of the 1920s, the economy revived, with agriculture in particular
benefiting from the new freedoms. However, those who profiteered from the partial
restoration of small-scale capitalism became known as Nepmen and were widely resented”.
Lenin was criticized by different two socialist fractions about his economic policy.
First, some Bolsheviks from the left wing of the Communist Party, such as Trotsky (1937),
believed that NEP was a different type of capitalism. After initiating NEP in the Soviet
Union, the State moved far away from Communist ideas. Trotsky argued that, if the state
controlled all output in agriculture and industry, Communism would be successful in Russia.
But a new capitalist bourgeoisie, including Nepmen, arose as a result of NEP. However,
Lenin did not agree with these ideas, because he believed that NEP was the form of “state
capitalism” that was the last step of capitalism before socialism evolved. Second, other
Bolsheviks such as Stalin supported the concept of the state running a capitalist economy. He
believed that large scale industrial development was necessary for the communist system’s
economic management, and the state should play an important role to access this aim. NEP is
not enough for achieving this goal and it is only a transition period.
Stalinism vs. Communism
These discussions increased after Lenin’s death in 1924. Stalin held the position of
General Secretary of the Communist Party’s form 1922, and used his position to be more
powerful in party after the death of Lenin. He started his leadership of the Soviet Union by
1927. The most debated issues were the collectivization of agriculture and his personal
dictatorship during his leadership. As has been stated earlier, Stalin did not think the NEP
was enough to survive in a capitalist world. Crash industrialization and collectivism in
agriculture were the best solutions for economic problems in Russia. He did not want to
return to the Russia of old. He tried to catch up with other capitalist countries with his
leadership: “To slacken the tempo would mean falling behind. And those who fall behind get
beaten. But we do not want to get beaten. No, we refuse to be beaten! One feature of the
history of old Russia was the continual beatings she suffered because of her backwardness…
We are fifty or a hundred years behind the advanced countries. We must make good this
distance in ten years. Either we do it, or we shall go under”.
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In conjunction with his interests, Stalin started to fight against NEPMEN and kulak
(rich peasant) in Russia. The most important aim of NEP was improving agricultural
production, because World War I and war communism years had seriously damaged the
peasant community. As mentioned before, Lenin was criticized because of the creation of a
new bourgeois class with NEP. After NEP, agricultural production increased significantly
within two years. In 1923, industrialization was too weak, so there was a big difference
between agriculture and industrial production in the Soviet economy (Hanson, 2003).
Moreover, this phenomenon helped to create a new class, known as “kulak”. Kulak is a
wealthy or prosperous peasant, generally characterized historically as one who owned a
relatively large farm and several head of cattle and horses, and who was financially capable
of employing hired labour and leasing land in Russia and the Soviet state. During NEP, Lenin
and other Bolshevik leaders suggested peasants should be richer within the Soviet economy.
For instance, Nikholai Bukharin, who formulated the thesis of “Socialism in One Country”,
initiated a new slogan for peasant farmers: “Get rich”. This slogan strengthened kulaks’
position in the Soviet economy. The policy forced farmers to become either small capitalists
or farm labourers. Some of them became rich peasants - kulak - and they threatened
communism in Russia from Stalin’s point of view. Stalin prepared a five-year plan for rapid
industrialization, in which he did not want kulaks to play a role in the economy. During the
second year of this plan, in1929, Stalin aimed for the end of private agriculture, and
collectivization was introduced in the Soviet Union. It meant that kulaks were liquidated by
Stalin. All agricultural activities were controlled by the Russian state. Stalin had said that:
"Now we have the opportunity to carry out a resolute offensive against the kulaks, break their
resistance, eliminate them as a class and replace their production with the production of
kolkhozes and sovkhozes.” This collectivization process created new problems in the Soviet
economy. At first, the party’s bureaucracy managed this process with aggressive policies.
Most of the peasants complained about it and were not satisfied with the Party’s authority, as
they believed that bureaucracy did not have technical competence for collectivization.
Secondly, when the state controlled the collectivization process, it resorted to violence.
Some foreign observers said that bureaucracy plundered peasants and their production. Third,
collectivization failed to provide for economic growth in SSCB. Dyker explained it with
some reasons: “This programme of crash industrialisation backed up by collectivisation, as
implemented through the first two-year plans (1928-32 and 1933-37) did not work out
exactly as planned. Collectivisation was imposed in a brutal, but disorganised way. Much of
the capital equipment of the agricultural sector was destroyed, and many peasants killed their
animals rather than give them up to the new collective farms. So, Soviet agriculture in the
1930s was in no fit state to supply an investible surplus to any other sector”.
The other main problem was Stalin’s personal dictatorship, which was called
“Stalinism”. After Lenin’s death, Stalin started to eliminate the opponents’ members in the
Communist Party in order to increase his personal power. During the 1930s and 1940s, the
Soviet leadership sent NKVD squads into other countries to murder defectors and other
opponents of the Soviet regime, such as Leon Trotsky. Additionally, Stalin created a cult of
personality in the Soviet Union around both himself and Lenin. Many personality cults in
history have been frequently measured and compared to his. Numerous towns, villages and
cities were renamed after the Soviet leader. Trotsky (1937) criticized the cult of personality
built around Stalin. It reached new levels during World War II, with Stalin's name included in
the new Soviet national anthem. Stalin became the focus of literature, poetry, music,
paintings and film that exhibited fawning devotion. In addition to these, the Soviet planning
system depended on Stalin’s power and his bureaucrats. Dyker (2012) said that; “As we saw,
the Marxist classics said nothing about the details of socialist planning, and the Western
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theory of economic planning did not start to develop until after World War II. So Soviet
planning emerged as managers and economic bureaucrats struggled to fulfill Stalin’s exacting
targets”.
Conclusion
Indeed, Stalin conserved his power and continued his personal dictatorship in SSCB
throughout his life. After his death, other Socialist leaders could not change the idea of
Stalinism in SSCB during the Cold War. In this study, we try to find an answer for the
question whether the communist system of political and economic management inherently
flawed. Two important issues –New Economic Policy and Proletariat Dictatorship– helped us
answer this question. On the one hand, some socialist thinkers and commentators believed
that these two policies had not demonstrated any differences when compared to the economic
and political management of the capitalist system. On the other hand, if Lenin had not died in
1924, there may have been quite different results for communism and the damage caused by
Stalin to communism’s future in SSCB. In my view, Lenin’s term is different to the Stalinist
regime; we could not answer this question with “Yes” because Lenin did not do everything
for the communist system due to his death earlier. After his death, Stalin changed
communism in SSCB with Stalinism. Moreover, this debate has not finished since 1924, and
will continue into the future.
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Özet
Avrupa’nın bilhassa XVII. asır ve sonrasında farkına varmış olduğu bir gerçeklik artık
Osmanlı Devleti’nin batıyı takip ediyor olmasıdır. Bunu en iyi şekilde Avusturyalı elçi
Basbecq’in sözünde görülmektedir ki bu ifade Avrupa’yı Osmanlı Devleti’nden daha hızlı bir
şekilde takip edip yenilikleri uygulayan bir devlet olmadığına dairdir. Avrupa, Rönesans veya
Reform ve Aydınlanma Devri gibi gelişmeler sonrasında yapmış oldukları yeniliklerin
Osmanlı Devleti üzerinde etkili olduğu kanısına varmıştır. Bu noktada çeşitli milletlerin
birden çok kıtada huzur içinde yaşadığı Osmanlı Devleti’nin siyasi anlamda mevcut
durumunu temelden sarsması düşünülen gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Fransız
İhtilali idi ve bu ihtilalin olumsuz etkilerinin doğrudan Osmanlı Devleti üzerinde oluşturacağı
sarsıntı beklenen bir durumdur. Diğer bir gelişme ise yine hanedan sistemi üzerine inşa
edilmiş bir devleti doğrudan etkilemesi kaçınılmaz olan demokrasi ifadesidir. Bu gelişmeler
Osmanlı Devleti siyasi birliğini veya merkezi otoriteyi olumsuz yönde etkilemesi, Osmanlı
Devleti’nin toprakları, yaşayan milletler, siyasi yapısı vb.göz önüne alındığı zaman,
kaçınılmaz bir neticedir.
Osmanlı Devleti’nin zaman içerisinde güç kaybetmesi ve Avrupa’nın bu süreci iyi
değerlendirmesi ile batının Osmanlı Devleti üzerinde gerçekleştirdiği olumsuz etkiler, çeşitli
sonuçlar doğurmuş olup, bunlara çalışmada yer verilecektir. Fakat bunun ötesinde ortaya
çıkan bu gelişmeler zaman içerisinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından olumlu bir sonuç
doğuracak şekilde kontrol edilmiştir. Özellikle devletin birliğini ve merkezi otoritesini
kuvvetlendirecek bir içerikte ele alınmış ve kullanılmıştır. Dolayısıyla başta olumsuz etkileri
olan kavramlar tarihimizde iyi bir şekilde değerlendirilerek olumlu ve hatta vazgeçilmez hale
getirilmiştir. Çalışmamızda bu hususlarla ilgili detaylara yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Avrupa, Fransız İhtilali, Siyasi Yapı.
THE CURRENT EFFECTS OF EUROPE'S MOVES TO LEAVE THE OTTOMAN STATE
IN A DIFFICULT POSITION
Abstract
Europe has realized that especially XVII. Century, the Ottoman State now following
the west. This is best seen in the words of the Austrian ambassador Basbecq, which indicates
that Ottoman State following Europe faster and applies innovations. Europe has concluded
that the Renaissance or the Reform and the Age of Enlightenment had an impact on the
Ottoman Empire. In the Ottoman state, different nations were living peacefully and some
developments took place during this time. One of them was the French Revolution, and it is
expected that the negative effects of this revolution will directly affect the Ottoman Empire.
Another development is the expression of democracy, which directly affects a state whıch is
the dynasty state. This event is an inevitable consequence when it affects the political unity of
the Ottoman State or the central authority negatively. Because the political, social and
economic structure of the Ottoman State should be taken into consideration.
The Ottoman Empire lost power over time and Europe took good advantage of this. In
this study included that how the developments in Europe affected the Ottoman Empire
negatively. However, these developments have been controlled by the Turkish state in time
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to have a positive result. It has especially been handled and used in a context that will
strengthen the unity and central authority of the state. Therefore, developments that had bad
effects in the first place were made positive afterwards. Details on these issues will be
included in our study.
Keywords: Ottoman State, Europe, French Revolution, Political Structure.
Giriş
Avrupa’nın Rönesans. Reform, Aydınlanma Çağı ve devamında sanayi inkılabı gibi
gelişmeleri yaşamış olması Batı’yı siyasi, sosyal ve ekonomik yönden güçlü kılmaktaydı.
Diğer taraftan bu gelişmeler aynı zamanda Osmanlı Devleti açısından da gerileme sürecine
girmesine sebep oluyordu.
Batı bu dönemde Oryantalizm veya Şarkıyatçılık politikaları kapsamında Osmanlı
Devleti’ni de yakından takip etmekteydi. Diğer taraftan da Doğu Sorunu diye bir kavram icat
edildi. Batı hem Osmanlı Devleti’nin ekonomik, sosyal, siyasi yapısını takip ederken hem de
devleti parçalama yöntemlerini masaya yatırmaktaydılar. Osmanlı Devleti’ni bölmek ve
parçalamak isteyen Batı bir taraftan da parçalanırsa nasıl bir tavır alacağı veya bunun
sonuçlarının neler olabileceği, çıkacak sonuçları nasıl kendi menfaatlerine
yöneltebileceklerini de Doğu Sorunu kapsamında tartışmaktaydılar. Viyana Kongresi’nde
1815 tarihinde gündeme gelen Doğu Sorununun devamında farklı siyasal girişimlerle
Osmanlı Devleti’ni sıkıştırılmak istenmişti.
Osmanlı Devleti bilhassa XIX. asrın başlarından itibaren Osmanlıcılık politikası takip
etmeye başlamıştı. Zira Avrupa’nın Osmanlıyı parçalama düşüncesini Osmanlı Devleti bu
siyasi yönelimle ortadan kaldırmayı hedeflemişti. Fakat yine bu dönemlerde Sırp ve Yunan
isyanları Osmanlıcılık politikasının da sorunları çözmede yetersiz kaldığı anlaşılır.
Osmanlıcılık, bilindiği üzere Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan tüm milletleri dil, din, ırk
gözetilmeden devlete bağlılığının sürdürülmek istenmesiyle ilgilidir. Tüm halkın Osmanlı
tebaası olduğu vurgulanarak ayrımcılığın geçmişte de bugün de gözetilmediğini ve
gözetilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmaktaydı. Bunlardan biri Tanzimat Fermanı idi. Ama
Islahat Fermanı 1856 tarihinde ilan edildiği zaman gayr-ı Müslimlere sosyal , siyasi ve dini
haklar kapsamında oldukça geniş özgürlükler tanınmaktaydı. Islahat Fermanı da Osmanlı
Devleti’ndeki bu parçalanmayı belki daha da pekiştirecek gelişme idi. Zira verilen haklar
gayr-ı Müslimler arasında dahi sorun doğurduğu gibi Müslüman coğrafyalarda da geniş isyan
hareketleri görülmeye başlamıştı.
Tüm bu gelişmeleri fırsat bilen Avrupa bu konudaki çabalarını daha da artırdı. Bu
sırada bazı eserler yazılmak suretiyle ihtilalin fikir temeli oluşmaktaydı. Bu temelde
Montesque, J.J.Rousseu gibi isimler etkili olmuştu. Nihayetinde XVIII. yüzyıl sonlarına
doğru Fransız İhtilali gerçekleşmişti. Milliyetçilik akımı kapsamında her ulusun ayrı bir
millet olarak faaliyet yürütmesini amaçlayan ihtilalin en büyük etkisi Osmanlı Devleti’ne
olacaktı. Zaten bu tarihten sonra Osmanlı Devleti’nde millet isyanları ortaya çıkacaktı.
Aslında Osmanlı Devleti Fransa ilişkilerine bakıldığı zaman, tarihsel dönemde çok
sıkıntılı bir süreçten geçmemişti. Kapitülasyonlar veya Fransa’nın Şalken’e karşı Osmanlı
Devleti’nden yardım talep ettiği XVI. Asır dikkate alındığı zaman ilişkilerin belli bir düzeyde
geliştiği görülür. Hatta bu ilişkilerin Fransız İhtilaline kadar da bu şekilde bir seyir takip ettiği
söylenebilir. Fakat İhtilalin gerçekleşmesi sonrasında özellikle Osmanlı Devleti’ne karşı
mesafeli bir politika takip edilmeye başlanmıştı. Buradan hareketle Fransız İhtilali’nin ve
getirdiği düşünsel süreçlerin Osmanlı Devleti’ne zarar vermek üzere şekillendiği
anlaşılmaktadır.
Osmanlı Devleti idaresine karşı ilk anda bazı eleştiriler gelmişti. Bu eleştiriler, Fransız
İhtilali’nin etkilerinin neler olabileceğine ilişkin Osmanlı Devleti’nin gerekli hazırlıkları
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yapmadığı noktasında olmuştur. Oysa ki Osmanlı Devleti idaresi bu gelişmenin neye yol
açabileceğini tahmin edebilmişti. Mesela Fransız İhtilalinin Fransa’nın yayılmacı bir politika
takip edeceğine ilişkin bir öngörü vardı. Osmanlı Devlet idaresinin bu öngörüsü haklı
çıkmıştı. Zira Fransa Hindstan’a doğru gittiğini iddia etmiş olmasına rağmen bir anda
Napolyon idaresindeki askerler Mısır’ı işgal etmişti. Buradan Suriye’ye Akka Kalesi’ne gelen
düşman birliklerini Cezzar Ahmet Paşa durdurmayı ve zafer kazanmayı bilmiştir.
Genel olarak bakıldığı zaman Fransız İhtilali’nin ortaya koyduğu Milliyetçilik akımı
Osmanlı Devleti açısından zarar doğurmuştu. Zira Sırp, Yunan, Bulgar isyanını diğerleri
takip etmişti. Fakat Milliyetçilik düşüncesi ilerleyen dönemlerde yeni devletin kuruluş
felsefesi içinde yer alacak ve birleştirici, bütünleştirici bir rol oynayacaktı.
Batıda XVIII. yüzyıl sonu siyasi değişimler açısından oldukça önemli idi. Bu dönemde
anayasalar yazılıyor, parlamentoların kapsamı genişliyordu. Fransız İhtilali ile de bir nevi bu
meclisler halka açılmaktaydı. Bunları destekleyen bir kavram olarak demokrasi kavramı da
gelişme kaydediyordu. Batıda demokrasi kavramı ile halkın siyasi hakları genişletilmekteydi.
Demokrasi kavramının etkileri doğuya da tesir etmeye başlamıştı.
Osmanlı Devleti daha XIX. asrın başlarında klasik bir kurum olan ve devletin
kuruluşundan itibaren devam edegelen Divan-ı Hümayun’u kaldırmış yerine çeşitli meclisler
kurmuştu. Ama aynı yüzyılın sonunda hazırladığı anayasa ile bir de meclis faaliyetlerine
başlamıştı. Fakat bu mecliste bilhassa gayr-ı müslim vekillerin sayıca fazlalığı ve mecliste
devlet idaresine karşı etkinliği dolayısıyla demokrasinin gelişmesi ilk anda zor olmuştur.
Demokrasinin gelişmesinden ziyade demokrasi kavramının Osmanlı Devleti’ne ilk anda zarar
vermesi söz konusu olmuştu. Zira çok milletli yapısı olan devletin idaresinde yer bulan
meclisin bilhassa Osmanlı Rus savaşında mecliste konuşulan ve gizli kalması gereken bazı
hususların, bu vekiller tarafından düşman tarafına bilgisinin verilmesi söz konusu olmuştu.
Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin güvenliğini olumsuz etkileyecek bir gelişme olmuştu.
Demokrasiyi uygulamaya ve geliştirmeye çalışılabilirdi. Yalnız sosyal yapı bunu
engelliyordu. Ayrıca Batı da bu durumu bildiği için demokrasi kavramını Osmanlı Devleti
aleyhine geliştirebiliyordu. Tabi burada ifade edilenler demokrasinin siyasi alandaki
gereklilikleri ile ilgilidir. Aksi halde demokrasinin haklarla ilgili boyutunu Osmanlı Devleti
idaresi zaten karşılamaktaydı.
Sonuç olarak Osmanlı Devleti siyasi ve idari yapısına olumsuz etkiler oluşturabilecek
demokrasi kavramı yeni devletin kurulmasının ardından toplumsal ve siyasi düzeni sağlayan,
sosyal ve ekonomik istikrarı beraberinde getiren bir olgu haline gelmişti. Türkiye
Cumhuriyeti de demokrasiye tam anlamıyla geçebilmek maksadıyla büyük mücadeleler
vermişti. Başta Mustafa Kemal Atatürk çok partili hayata geçilmesi için gayretler sarf etmişti.
Akabinde 1946 yılında çok partili hayata geçilmiş, 1950’de de ilk defa bir ikinci parti iktidara
gelmiş oldu. Tabi bu gelişme de demokrasinin gelişimi açısından nihai nokta değildi. Son
dönemde alınan kararlarla demokrasinin geliştirilmesi hedeflendi. Gerek 1934’de bayanlara
ilk defa seçme ve seçilme haklarının verilmesi, gerekse yakın zamanda 18 yaşın seçme ve
seçilme yaşı olarak belirlenmesi demokrasinin kapsamını geliştiren hususlar olmuştur.
Sonuç
Gerek Fransız İhtilali sonrası gelişen milliyetçilik kavramı gerek demokrasi, Osmanlı
Devleti’nin sosyal ve siyasi yapısı göz önüne alındığı zaman ilk anda olumsuz etkilerinin
olması beklenen gelişmelerdi. Fakat Osmanlı Devleti’nde takip edilen ıslahat hareketleri ve
Osmanlıcılık dışında da fikir hareketlerinin benimsenmeye başlaması ve akabinde Türkiye
Cumhuriyetinin kurulması süreci ile birlikte gelişen inkılap hareketleri neticesinde her iki
gelişme de olumlu manada değerlendirilmeye başlanmıştır.
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Milliyetçilik ve demokrasi kavramı gelişmenin ve ilerlemenin, dünya ile entegre
olmanın aynı zamanda yurt içinde de birlik ve bütünlüğün sağlanması ve devamının temel
unsurları halime gelmiştir. Bunun yanı sıra meclis ve anayasa da Osmanlı Devleti açısından
farklı unsurların devlet idaresi ile ilgili hedeflerinden dolayı ilk anda olumsuz etkiler
oluşturabilirdi. Zira anayasada padişah haklarına yer verilmese, demokrasiden ziyade padişah
karşıtlarının idareyi ele alması söz konusu olabilirdi. Meclis de yine idari açıdan Osmanlı
Devleti’nde olumsuz etkiler doğurmuştu. Bunun sebebi ise meclisi veya anayasayı o
dönemde savunan insanların samimi olmaması ve daha ziyade menfaatleri olanların
çıkarlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak meclisi kullanmak istemeleridir. Fakat Türkiye
Cumhuriyeti ile meclis ve anayasa, devletin işleyişinde temel unsurlar haline gelmiş,
demokrasinin gelişmesine katkı sağlamış ve ülke olarak toplumsal huzur ve gelişimin birer
parçası olmuştur.
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OSMANLI DEVLETİ GERİLEME SÜRECİ İLE İLGİLİ BAZI TEMEL BİLGİLER
ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Assoc. Prof. Dr. Seyit TAŞER
Necmettın Erbakan Unıversty
ORCID: 0000-0002-2236-4644
Özet
Osmanlı Devleti geniş bir tarihsel süreçte varlığını devam ettirmiştir. Bundan dolayı bu
dönemle ilgili sayısız bilgi vardır. Fakat tarih eğitimi açısından bilgi ve içeriklerin bazısında
geliştirilen genelleme veya kalıp ifadelerin daha detaylı değerlendirilmesi gerekebilmektedir.
Bu çalışmada özellikle Osmanlı Devleti gerileme dönemindeki bazı gelişmelerle ilgili
incelemeler yapılmıştır.
Her şeyden önce gerileme dönemi ifadesi ele alınabilir. Dönemsel bir yaklaşımla tarihi
bilgilerin daha kalıcı olması maksadıyla bu tür ifadeler kullanılmakla birlikte, bununla ilgili
tarihlendirmeler farklı yapılabilmektedir. Bu konuda göreceli yaklaşımların olmasının yanında
gerileme ifadesinin siyasi, sosyal, ekonomik boyutlarıyla mı yoksa toprak kayıplarıyla mı
ilgili olduğunun ayrıntılı bir incelemeye ihtiyacı vardır. Bunun dışında “Osmanlı Devleti’nin
ilk toprak kaybettiği anlaşma”, “Avrupa’yı takip etmede geç kalındı” vb. bazı kalıplaşmış
ifadeler üzerinde de bu çalışmada değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Gerileme Dönemi, Reform, Avrupa.
AN EVALUATION ON SOME BASIC INFORMATION ABOUT THE OTTOMAN
STATE'S DECLINE PERIOD
Abstract
The Ottoman State has continued its existence in a wide historical period. There is an
countless amount of information about this period. However, in terms of history education,
generalizations or stereotypes developed in some of the information and contents may need to
be evaluated in more detail. In this study, some investigations have been made especially on
some developments in the period of Ottoman decline.
First of all, the expression of the regression period can be discussed. In order to make
historical information more permanent with a periodic approach, such expressions are used,
but the related dating can be made differently. In addition to the relative approaches to this
issue, it is necessary to examine in detail whether the expression of decline is related to
political, social, economic dimensions or land losses. Apart from that, " The first treaty in
which the Ottoman Empire lost land ", "It was late to follow Europe" etc. Some of the
stereotypes were also evaluated in this study.
Keywords: Ottoman State, Reform, Decline Period, Europe.
Giriş
Tarih çok geniş bir zaman dilimini barındırması itibariyle çok sayıda kurulan devlet,
çeşitli toplumlar, kültür, medeniyet, siyasi gelişmeler savaş ve barış vb. tarihi olaylar ve
bunlarla ilgili sayısız bilgi mevcuttur. Bu bilgilerin belli bir süreç ve aşamalardan geçmesi ile
bilimsel bilgi niteliğine kavuşmaktadır. Sosyal bilimlerde veri toplama çeşitli yöntemlerle
gerçekleşirken bu verilerden hipoteze ulaşılmaktadır. Yine sosyal bilimlerin çeşitli
sahalarındaki farklı yöntemlerle bilginin sağlaması ve kontrolü yapıldıktan sonra kanun veya
genellemelere ulaşılmaktadır. Genellemelere ulaşıldıktan sonra bunlar bilimsel bilgi olarak
bilimsel çalışmalarda ve aynı zamanda ders kitaplarında yer almaya başlıyor.
Bilimsel aşamalar ve yöntemlerin zamanla gelişimi, bilimsel bilgi üzerinde de gelişme
veya değişmelerin olabileceğini göstermektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte daha farklı
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yöntemler psikolojide sosyolojide olduğu gibi tarihte de kullanılmaktadır. Mesela bir iskelet
üzerinde ilk anda farklı yöntemlerle değerlendirme yapılarak arkeolojik veya antrolopolojik
bir takım sonuçlara ulaşılırken, daha sonraları geliştirilen karbon 14 metoduyla iskeletin
tarihlendirilmesi veya iskeletin yapısı ve özellikleri ile daha farklı sonuçlara ulaşılması söz
konusu olacaktır.
Tarihten günümüze yöntemlerin gelişmesi ile ulaşılan bilimsel bilgilerde değişim söz
konusu olabileceği gibi, bilhassa sosyal bilimlerde ortaya konulan bilginin nihai nokta olarak
değerlendirilmesi zordur. Zira yeni belge ve bulgular ortaya çıktıkça mevcut bilinen bilgilerde
bir değişim olması kaçınılmazdır. Bir önceki tarihte diyelim 1950’lerde eldeki belgelerle bir
bilgi ortaya konulurken, araştırmacılara yeni açılan bir tasnifte yer alan belge ortaya konulan
bu bilginin doğruluğunu etkileyecektir.
Bilimsel alanda çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapılırken bunların ders kitaplarına
veya eğitim öğretim sürecine yansıması kısa sürede gelişmeyebilmektedir. Aslında elde edilen
yeni bilimsel bilgilerin daha seri bir şekilde sürece yansıması daha faydalı olacaktır. Bunun
yanında tarih yazımı tarihin derinliği göz önüne alındığı zaman kolay olamayabilir. Zira gerek
iktisadi, sosyal ve siyasi tarih olduğu gibi eğitim ve hukuk alanlarının da tarihi ayrıca
incelenmektedir. Gerek tarihsel derinlik gerekse alan itibariyle geniş bir içeriği olan tarih
biliminde bu bilgilerin aktarılması ve öğretilmesi esnasında bazı hususlar üzerinde
değerlendirme yapmak gerekebilmektedir.
Doğru Bilinen Yanlışlar Üzerine
Tarih yazımında kalıplaşmış ifadeler kullanımı belki de eğitim öğretimi kolaylaştırmak
amacıyla zaman zaman tercih edilen bir yol olabilmiştir. Bazı bilgilerin akılda kalıcılığını
artırmak veya daha vurgulu bir şekilde ifade ederek öğrencinin de bu noktada dikkatini
çekebilmek üzere bu tür ifadelere rastlanılabilmektedir. Zira öğrenciler mesela “ilk defa şu
alanda böyle bir gelişme olmuştur” tarzında bilgileri duydukları zaman daha çok ilgi ve
dikkatleri artarak bu tür bilgileri kaydetme yoluna gitmektedirler.
Bu durum zaman zamanda tarihçinin tarihe bakış açısı ile ilgili olabilir. Zira tarih bilimi
tanımlanırken “Tarihi anlatanın verdiği bilgiler” şeklinde bir ifade kullanılır. Yani bir
öğretmen veya tarihçi tarihle ilgili bilgiler ifade ederken, dinleyenler açısından tarih algısı bu
çerçevede şekillenecektir. Bu nedenle tarih yazımı ve tarih öğretimi önemli konulardır.
Tarihin tarihi anlatanın dünya görüşü veya bakış açısından soyut olması belgeler üzerinde bir
tarih eğitimi ile mümkündür. Bunun yanında tarihçinin tarihi olaylarla ilgili olarak objektif
değerlendirmeler yapabilmesi de mümkündür.
Bu ifade edilen sebepler dahilinde tarih kitaplarında yer alan çeşitli bilgilerin gözden
geçirilmesi ve kullanılan kalıp ifadelerin kapsamlı değerlendirilmesi ile çeşitli bulgulara
ulaşılmıştır. Bunlara örnek olarak birkaç husus üzerinde durulabilir. Bu hususlar ise daha çok
Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemi ile sınırlı olmak üzere incelenmiştir.
Burada dikkat çeken bilgilerden biri Karlofça Anlaşması ile ilgilidir. Karlofça
Anlaşması için genel olarak kullanılan tabir ilk defa toprak kaybedilen anlaşma olarak
nitelendirilmesidir. Oysa bu tarihten önce imza edilen bazı anlaşmalarda da Osmanlı
Devleti’nin toprak kaybı olmuştur. Karlofça Anlaşması 1689’da imzalanmıştır. Bununla
birlikte mesela 1612’de Nasuh Paşa anlaşması yapılmıştır. Osmanlı Devleti ile Safevi devleti
arasında yapılan bu anlaşma ile daha önce Osmanlı Devleti’nin Ferhat paşa anlaşması ile
kazandığı yerler elden çıkmıştır.
İlk kapitülasyonların Fransızlara verilmesi ile ilgili olarak ifade edilen bilgi de farklı
yönleriyle değerlendirilebilir. Zira ticari bir anlaşma niteliğinde mi mesele alınacak veya bir
imtiyaz olarak mı meseleyi değerlendirmek lazım buna bakılabilir. Zira konuya farklı bilgiler
ile yaklaşıldığı zaman kapitülasyonlar konusunun biraz açılması gerekebilir. Örneğin I. Murat
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zamanında Raguza Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma da ticari bir niteliğe sahiptir. Raguza
Cumhuriyeti Osmanlı Devletinin Avrupa’da elde ettiği başarılar neticesinde Osmanlı
Devleti’ne bağlılığını belirtmiş ve vergi ödemeyi kabul etmiştir. Bunun yanında bazı ticari
kolaylıklar Raguza Cumhuriyetine sağlanmıştır. Konuyla ilgili bir başka bilgi ise yine Kanuni
döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonlardan önceki bir tarihe rastlar. O da Çelebi
Mehmed döneminde Venediklere’e sağlanan ticari kolaylıktır.
Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yı takip etmede geç kaldığı ile ilgili ifadelerle de tarih
kitaplarında zaman zaman karşılaşılmaktadır. Bu ifadenin de üzerinde durulması gerekir.
Osmanlı Devleti kurulduğu dönemden itibaren Avrupa ile yakın temasta bulunmuştur.
İlerlemesini Batı’ya doğru gerçekleştirmiştir. İlk defa Orhan Bey döneminde Avrupa’ya
geçilmiş bundan sonraki süreçte de kalıcılık sağlanmıştır. Viyana’ya kadar da ilerleme
katedilmiştir. Dolayısıyla buradaki temel bilgilerden yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin
Avrupa’yı takip etmede geç kaldığını söylemek zordur. Zira kuruluştan son dönemlere kadar
bir şekilde ilişkiler devam etmiştir. Diğer taraftan bu ifade özellikle Osmanlı Devleti’nin
yenileşme dönemi için belirtilmiştir. Yenileşme dönemi Lale devri ve sonrasından itibaren
gerçekleşmiştir. Bunun yanında Avrupa’daki gelişmeler her padişah döneminde takip
edilmiştir. Buna örnek olarak da Kanuni dönemi ifade edilebilir. Kanuni Sultan Süleyman
XVI. Asırda Avrupa’da yaşanan Reform hadisesi ile Avrupa’da meydana gelen fikir
ayrılığında Reformu savunan Martin Luther’i destekleyerek Şarlken’i etkisiz hale getirmeyi
amaçlamıştır. Sonraki dönemlerde de Avrupa’daki gelişmeler takip edilmiş, Avrupa’ya devlet
adamları ve gözlemciler gönderilmiştir.
Padişahlar yeniliğe karşıydı ifadesi veya padişahlar dini sebeplerle ıslahatları köklü bir
şekilde yapmadı gibi söylemler de gerçeği yansıtmamaktadır. Zira padişahlar yeniliğin öncüsü
idi. Fakat devlet erkânından beklenen desteği görememişlerdi. Daha Genç Osman’dan (1612)
itibaren padişahların amaçlarına ulaşma konusunda destek verilse idi, ıslahatlar köklü ve
kalıcı olabilirdi. XVII. asrın başlarında tahta çıkan Genç Osman aslında yenilikçi bir padişahtı
ve ilk hedefi de yeniçeri ocağında değişim yapmaktı. Fakat Genç Osman bu amacını
gerçekleştirme konusunda kararlı davranmış olmasına rağmen bunu hayatıyla ödemek
zorunda kalmıştır. Destek verenden ziyade isyan eden ve isyana destek veren sadrazam vb.
devlet erkanı padişahı yalnız bırakmıştır. III. Selim hakeza Nizam-ı cedid’i gerçekleştirmek
istemiş yani yeni bir düzen ıslahat ve reformlar planlamıştır. Fakat III.Selim de bunu canıyla
ödemek zorunda kalmıştır. Bu dönem hemen her bir padişah ayrı ayrı değerlendirildiği
zaman her birinin ıslahatları gerçekleştirmek konusunda azimli oldukları görülür. Nihayetinde
II. Mahmud kalıcı düzenlemeler yapabilmeyi başarmıştır.
Padişahlar yenilikleri dini nedenlerle yapmak istemediler ifadesi de ayrıca ele
alınabilir. Öncelikle yukarıda ifade edildiği gibi padişahlar ıslahatlar yapmak istediler. Fakat
dini sebepler değil yeniliğe karşı olan yeniçeri ocağı ve ulema sınıfının karşı durması söz
konusu olduğu için padişahlar bunlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Misal II. Mahmud
iki önemli engelin de olumsuz girişimlerini ortadan kaldırmak suretiyle yeniliklere ancak
tahta geçtikten yaklaşık 20 yıl sonra başlayabilmiştir. Öncelikle yeniçeri ocağını kaldırmış
akabinde de ulema sınıfını düzen altına alarak yenileşme sürecini hızlandırmıştır.
Son olarak Sened-i İttifak adlı 1808 tarihli belgeden söz edilebilir. İlk defa bu belge ile
padişah yetkilerinin kısıtlandığı bilgisi genel geçerdir. Fakat doğruluğu tartışılabilir. Zira
Sened-i İttifak anayasal bir belge olma niteliği açısından ilk adım sayılabilir ama belgenin
içeriğine bakıldığı zaman padişah haklarında bir sınırlandırmaya dair doğrudan bir madde
görülmez. Fakat şunu söylemek mümkündür ki, padişah yetkileri ilk defa gündeme gelmiştir.
Ama içerik kısmında padişahın şu yetkisi şuna aktarılmıştır tarzında bir ifade yoktur.
Sened-i İttifak’ta padişahın hazine gelirlerini istediği gibi ayarlayabileceği, İstanbul’da
isyan çıkması halinde ayanların da devlete yardımcı olacağı, sadrazamın aldığı kararlara
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ayanların uyacağı, asker toplama sürecinin de padişah tarafından karar verileceği, vergilerin
ise belli bir düzen dâhilinde belirleneceği gibi hususlar yer almaktadır. Dolayısıyla dikkatle
incelendiği zaman padişah yetkilerini kısıtlayan doğrudan bir madde ile karşılaşılmamaktadır.
Bununla birlikte Sened-i İttifak için genel olarak padişah yetkilerinin kısıtlandığı ilk belge
olarak nitelendirildiği malumdur.
Sonuç
Gerek Osmanlı Devleti gerileme dönemi, gerekse tarihin diğer kısımları ile ilgili
genellemeler veya kalıp ifadeler kullanılabilmektedir. Fakat bunlar derinlemesine bir
incelemeye tabi tutulduğu zaman aslında bu kalıp ifadenin tam olarak gerçeği birebir
yansıtmadığı gibi bir sonuç çıkartılabilir.
Padişahların ıslahat sürecine yaklaşımı, yenileşmenin önündeki asıl engeller, bazı
anlaşmalar ve içeriğine dair ifadeler ile yine bazı belgelerle ilgili çeşitli kalıp ifadelerin
kullanıldığı anlaşılır. Bunların yerine daha açıklayıcı bilgilere ihtiyaç duyulabilir. Bu
açıklamaların da tarih ders kitapları ile tarihle ilgili eserlerde düzenlenmesi gerekebilmektedir.
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DİJİTAL SANAT PORTRE-MEKÂN İLİŞKİSİNDE TASARIM İLKELERİNİN
SANAT ESERİNİ OLUŞTURMADAKİ ROLÜ
Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,
Orcid no: 0000-0001-7258-199X
Özet
Günümüz sanatında ağırlıklı olarak kullanılan dijital sanat, fotoğraf, grafik, baskı resim
gibi diğer sanat alanlarıyla da özdeşleşmiştir. Dijital sanatta teknolojinin bir parçası olarak
yaşam alanlarımızda vazgeçilmez haline gelen bilgisayar, tablet, telefon ve program
yazılımları sanat eserlerinin de oluşumuna katkı sağlamaktadır. Başlangıçta sanatın anlamını,
içeriğini bunun yanı sıra özelliklerini sorgulatan ve tartışmaya açan dijital sanat sanatçıya
önemli imkânlar sağlamış, zamanla dijital sanattan faydalanan sanatçının, sanat eğitimcisinin
sayısı giderek artmıştır. Dijital sanat, sanat eserini yaratma biçimlerinde değişikliklere neden
olmuş, sanatçı yeni anlatım biçimlerine yönelirken sanatın algılanışını, düşünce yapısını ve
oluşumunu farklılaştırmıştır. Bununla birlikte farklı bakış açılarıyla farklı mekânlarla farklı
yorumlarla bütünleşen portreler, ifadelerin duyguyla dışa vurulduğu bir sanat konusu haline
gelmiştir. Sanatçılar, sanatın için her dönem ayrı önem taşıyan bu konu yaşadıkları dönemin
sanat anlayışını ve üslubunu yansıtırlar. Geçmişte belge niteliği taşımak amacıyla resmedilen
portreler geleneksel yöntemlerden uzaklaşılarak günümüzde çok farklı boyutlara ulaşmıştır.
Araştırmada, Dijital sanat portre-mekân ilişkisi ile birlikte sanat eserinin oluşumunda önem
taşıyan tasarım ilkelerinin rolünün incelenmesi araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.
Resmin ve mekânın temel ilkeleri arasında da yer alan; çizgi, doku, leke, ton, renk, biçim,
ritim, ışık-gölge gibi ilkeler araştırmacı tarafından fotoğraf çekilerek hazırlanan örnek
çalışmalarla değerlendirilmiştir. Araştırmada, araştırmacı tarafından çekilen fotoğraflara
ağırlık verilmiş, bazı fotoğraflara dijital teknikler uygulanmıştır. Edirne ilindeki Kaleiçi tarihi
mekânlarında çekilen farklı portre çalışmaları ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmada, öncelikle
Dijital sanat konusu ele alınmış, daha sonra portre ve mekân ilişkisine değinilmiş, son olarak
da yapılan uygulamalar üzerinden tasarım ilkeleri sunulmuştur. Araştırma, Dijital sanat,
fotoğraf, portre, mekân ve tasarım ilkeleri konuları ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın
yöntemine değinmek gerekirse; literatür taraması yapıldıktan sonra elde edilen Dijital sanat
çalışmaları fotoğraflar betimlenerek analiz edilmiştir. Araştırmada, Dijital sanat, portre ve
mekân kavramları üzerinden bir bağlam oluşturulmuştur. Oluşturulan bağlam içerisinde, nitel
araştırma yöntemi çerçevesinde portre-mekân ve tasarım ilkeleri ile ilgili kuramsal bilgi
araştırması yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise fotoğraflar üzerinde yapılan uygulamalar portremekân ilişkisi ve tasarım ilkeleri açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: sanat, sanatçı, fotoğraf, mekân,
THE ROLE OF DESIGN PRINCIPLES IN CREATING ARTWORK IN DIGITAL ART
PORTRAIT-SPACE RELATIONSHIP
Abstract
Digital art, which is predominantly used in today's art, has also been identified with
other art fields such as photography, graphics, print painting. Computers, tablets, phones and
software programs, which have become indispensable in our living spaces as a part of
technology in digital art, also contribute to the creation of artworks. In the beginning, digital
art, which questioned the meaning and content of art as well as its features, provided
significant opportunities to the artist, and over time, the number of artists and art educators
who benefited from digital art gradually increased. Digital art has caused changes in the way
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of creating the work of art, and the artist has differentiated the perception, mindset and
formation of art while turning to new expressions. However, portraits, which are integrated
with different interpretations in different places with different perspectives, have become an
art subject in which expressions are expressed emotionally. Artists reflect the art
understanding and style of the period they live in, this subject, which is important for each
period of art. Portraits, which were portrayed in the past for the purpose of being a document,
have reached very different dimensions today, moving away from traditional methods. The
main purpose of the research is to examine the role of digital art portrait-space relationship
and the important design principles in the formation of the artwork. One of the basic
principles of painting and space; Principles such as line, texture, stain, tone, color, shape,
rhythm, light-shadow were evaluated with sample studies prepared by the researcher by
taking photographs. In the research, the photographs taken by the researcher were focused on,
and digital techniques were applied to some photographs. It is associated with different
portraits taken in Kaleiçi historical places in Edirne. In the research, firstly the subject of
digital art was discussed, then the relationship between portrait and space was mentioned, and
finally, design principles were presented through the applications. The research is limited to
digital art, photography, portraiture, space and design principles. To touch on the method of
the research; Digital art works obtained after literature review were analyzed by describing
photographs. In the research, a context was created through the concepts of digital art, portrait
and space. Within the context created, within the framework of qualitative research method, a
theoretical information research on portrait-space and design principles was conducted. In the
conclusion part, the applications on the photographs were evaluated in terms of portrait-space
relationship and design principles.
Keywords: art, artist, photographs, space
GİRİŞ
Dijital sanatta diğer sanat alanlarında olduğu gibi düşünce, anlam, yorum ve özgünlük
önem taşımaktadır. Uygulanan tekniklerde resimselcilik, kişisel ifadedeki vurgu ve sanatsal
amaçlı tek adet baskının üzerinde durulması bir tesadüf değildir. Önemli olan yapılan
çalışmada ifade edilenin ne olduğudur. Bir sanat eserinin özgünlüğü ise kullanılan araçla değil
ifade edilen şeyin ve ifade ediliş tarzının özgünlüğüyle ilgilidir (Shiner, 2004, s. 350). Özderin
(2016)’da yaptığı araştırmasında resim sanatı ve fotoğrafı karşılaştırmış dijital sanatta
kullanılan fotoğraftan şu şekilde bahsetmiştir: “Başlangıçları itibarıyla resim sanatı ve
fotoğrafın tek ortak yanı olan “görüntüler dünyasını” yansıtma amacı modern sanat
algılamaları içerisinde çeşitli açılardan tartışılmış, resim fotoğrafla fotoğraf da resimle
ilişkilendirilmiştir. Resim, renkler ve desen aracılığıyla sanatçının dış dünyayı kimi zaman
gördüğü gibi, kim zamansa görmek istediği gibi tek bir yüzey üzerine betimlediği bir görüntü
aktarımı veya anlatımı iken, fotoğrafla benzeyen yanı; görüntünün bir yüzey üzerinde bir
şekilde elde edilmesi ilkesiyle aynıdır. Fotoğraf tekniği de, icat edilmeye çalışıldığı süreçte
teknoloji yardımıyla dış dünyaya ait bir görüntüyü bir yüzey üzerinde sabitleyebilmenin
yollarını aramıştır (Özderin, 2016, s. 353). Fotoğraf çeken sanatçılarla fotoğraf temelli iş
üreten sanatçıları ayıran en önemli nokta Viktor Bulgin'in de dediği gibi "anlam bulmak" ve
"anlam kurmak" arasındaki farktır (Antmen, 2002, ss. 131-132).
Plastik sanatlar alanındaki portre çalışmaları, fotoğraf makinesinin icadından önce
başlamaktadır. Tarihi heykeller ve mağara resimleri bu görüşü desteklemektedir. Mısır’ın
Fayyum bölgesinde bulunan ahşap panolar ve keten kefenler üzerine renkli portreler
yapılmıştır. Resim sanatında başlayan portre anlayışı, daha sonra heykel sanatı ile üç boyutlu
bir niteliğe geçiş yapmıştır. “Kiklad Heykelleri” olarak bilinen portreler bu kapsamda
değerlendirilmektedir (Çolak, 2006, s. 4).
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Portreler, plastik sanat alanında bireyin kendisinin ya da başka birinin yüzünün ve
ifadesinin yorumlandığı sanatsal çalışmalardır. Bu çalışmalarda yüz, merkezden ya da farklı
profillerden tam olarak ya da yüzün belirli kesimi alınarak yorumlanmaktadır. Portreler,
bireyin dâhil olduğu mekân ile birlikte de ele alınabilmektedir. Bazı sanatçılar yaptıkları
portreyi, mekânı portrenin arka planında düz bir fon olarak çalışmaya önem vermişlerdir.
Portre çalışmalarında portre açık tonlarda çalışılıyorsa boşluk olarak ele alınan mekân koyu
tonlarla gösterilmektedir. Bu şekilde portreyi daha çok ön plana çıkarmak amaçlanmaktadır.
Mekân; portreye vurgu yapmak, denge sağlamak ve uyum sağlamak gibi açılardan önem
taşımaktadır.
Mekânsal düzenlemeler, tüm boyutlarıyla, özgün bir toplumsal pratiğin içerisinde
yaşanılan yeri göstermektedir. Sadece bir “yer” imlemesinin de ötesinde, mekânın
kurgulanması bir yönüyle de dayatılan toplumsal rollerin içselleştirilmesine yönelik olarak,
mekânların hafızalara işlenme sürecini de ortaya çıkarmaktadır (Alkan, 2009, s.79).
İç ve dış mekân olarak ele alırsak mekânı, iç mekânlar sanat çalışmalarında ağırlıklı
olarak özel kabul edilen, içerisinde yaşanılan fiziki yapılar ve özel alanlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Günlük yaşam alanları, evin içi ya da oda, bazen içinde yaşayan kişilerle, bazen
portrelerle, bazen de sadece nesnelerle yorumlanmaktadır. Sanatçının mekânı ele alış
biçimlerine göre ve içerisinde bulunulan dönemin sanat anlayışında yeniden yaratılmaktadır.
Estetik kaygı gözetilmeksizin mekân tanımlarından farklı olarak göstergelerle
kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, iç ve dış mekânın yanı sıra düşsel mekân ve soyut mekân da
karşımıza çıkmaktadır.
Sanatçılar eserlerinde mekânı yorumlarken resmin ve mekânın diyebileceğimiz gibi
tasarımında ilkeleri olan çizgi, doku, leke, vurgu, ton, renk, ritim, ışık-gölge gibi ilkelerden
yararlanırlar. Bunun yanı sıra idealize edilmiş formlardan yola çıkarak da eserler
üretmektedirler (Okan, 2011, s. 204). Bu doğrultuda araştırmada, dijital sanat portre-mekân
ilişkisi ile birlikte sanat eserinin oluşumunda önem taşıyan tasarım ilkelerinin rolünün
incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırmada, tasarım ilkeleri arasında yer alan; çizgi, doku, leke, ton, renk, biçim, ritim,
ışık-gölge gibi ilkeler araştırmacı tarafından fotoğraf çekilerek hazırlanan örnek çalışmalarla
değerlendirilmiştir. Araştırmada, araştırmacı tarafından çekilen fotoğraflara ağırlık verilmiş,
bazı fotoğraflara dijital teknikler uygulanmıştır. Edirne ilindeki Kaleiçi tarihi mekânlarında
çekilen farklı portre çalışmaları ile ilişkilendirilmiştir. Araştırma, Dijital sanat, fotoğraf,
portre, mekân ve tasarım ilkeleri konuları ile sınırlandırılmıştır. Araştırmacı tarafından elde
edilen Dijital sanat çalışmaları, fotoğraflar betimlenerek analiz edilmiştir. Araştırmada, Dijital
sanat, portre ve mekân kavramları üzerinden bir bağlam oluşturulmuştur. Oluşturulan bağlam
çerçevesinde nitel araştırma yöntemiyle; portre, mekân ve tasarım ilkeleri ile ilgili literatür
taraması yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi literatür tarama, bilgileri derleme ve kaynakların
analizini içeren; tarihsel, kuramsal ve özel durum araştırmalarını kapsayan bir yöntemdir
(Şen, 2005, s. 282). Sonuç bölümünde ise fotoğraflar üzerinde yapılan dijital sanat
uygulamaları portre-mekân ilişkisi, tasarım ilkeleri ve sanat eseri açısından
değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde, araştırmacı tarafından çekilen fotoğraflardan hazırlanan
Dijital sanat portre-mekân ilişkisi çalışmalarına örnekler betimlenerek analiz edilmiştir.
Araştırmacının çalışmalarında tasarım ilkeleri irdelenmiştir. Bu ilkeler sanat eserlerinde tek
olarak kullanıldıklarında anlamlı olabildikleri gibi birbirleriyle ilişkili olarak da
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kullanılmaktadırlar. Sanatçılar eserlerinde, kendi özgün çalışmalarına, tarzlarına ve tekniğine
uygun olan ilkeleri kullanarak eserini oluşturmaktadır.

Görsel 1 : Tasarım ilkelerinden ton ve ton değerleri örneği
Görsel 1’de görüldüğü gibi tasarım ilkelerinden ton ve ton değerlerine örnek bir çalışma
sunulmuştur. Portre, iç mekân içerisinde ayna önünde yansıma yaratarak oluşturulmuştur. Ön
sağ planda yüz netlenerek yan profilden çekilmiş, aynadaki görüntüde ise vurguyu ön
plandaki portreye yapmak için netlik azaltılmıştır. Mekân üzerinde suluboya etkisi yaratılarak
resimsel bir görüntü elde edilmiştir. Mekân portreyi içine dâhil eden tamamlayıcı
konumundadır. Çalışmada kahverengi tonlara mavinin tonları eşlik etmektedir. Ton, renklerin
geçiş değeridir. Renk içerisine aynı ya da başka bir renkten belirli bir oran karıştıkça rengin
ton değeri de farklılaşmaktadır. Ruskin resimde ton kelimesini iki anlamda açıklamıştır:
Birincisi, nesnelerin maddeleri ve aralarındaki mesafeye, farklılaşan koyuluk değerlerine
göre, birbirleriyle olan bağlantıları, bir de gölgelerin resmin esas olan ışığıyla olan mükemmel
bağlantısı olarak ifade etmiştir. İkincisi ise, aynı ışığın sadece, farklı dereceleri görünecek
şekilde gölgelerin renkleri ve ışıkların rengi arasında tam bir bağıntı kurmaktır (Read, 1974, s.
41).

Görsel 2 : Tasarım ilkelerinden vurgu örneği
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Görsel 2’de görüldüğü gibi tasarım ilkelerinden vurguya örnek bir çalışma sunulmuştur.
Portre, iç mekân içerisinde sağ bölümde bir elini gramofona, diğer elini masaya dayamış
şekilde bel portresi olarak oluşturulmuştur. Portreye vurgu yapmak amaçlı portre de netlik
yaratılmış, mekân ikinci planda bırakılarak yağlıboya tekniği uygulanmıştır. Mekân
içerisindeki orta tonların yanı sıra portre üzerindeki açık tonlarla portre aydınlatılmış, vurgu
güçlendirilmiştir. Çalışmada portre, mekâna ve mekân içerisinde yer alan nesnelere göre daha
belirgin bir haldedir ve bu özelliği vurgu olarak tanımlayabiliriz. İlk bakışta göz portre
üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Görsel 3: Tasarım ilkelerinden doku örneği
Görsel 3’te görüldüğü gibi tasarım ilkelerinden dokuya örnek bir çalışma sunulmuştur.
Çalışmada portre tarihi bir yapının önünde dış mekânda oluşturulmuştur. Portre renkli olarak
çalışılarak portreye vurgu yapılmış, mekân üzerinde ise siyah-beyaz ele alınan tarihi yapının
dokusu ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada soyutlanmış olarak ele alınan doku; yüzey üzerinde bir
düzeni oluşturan elemanların bir araya gelip kendi özelliklerini kaybederek, parçaların
birliğinden, varlıkların birleşmesinden bütünlük yaratan bir etki uyandırmasıdır (Gökaydın,
2002, s. 89). Figürün kıyafetinde düz bir yüzey olarak kullanılan beyaz, dokuların daha çok
belirginleşmesini sağlamış ve böylelikle çalışmaya dokular egemen olmuştur.

Görsel 4 : Tasarım ilkelerinden çizgi örneği
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Görsel 4’te görüldüğü gibi tasarım ilkelerinden çizgiye örnek bir çalışma sunulmuştur.
Portre, tarihi bir mekânın önünde yer alan balkon demirlerinin arasında merkeze
yerleştirilerek oluşturulmuştur. Bir ilkokul öğrencisi elma şekeri yerken gösterilmiştir.
Çalışmada farklı çizgilerden yararlanılmıştır. Çizgi, bir yüzey üzerinde noktaların
birleşmesiyle oluşan düzendir. Farklı çeşitleri bulunmaktadır. Çalışmada da görüldüğü gibi;
düz, çapraz, kıvrımlı, diyagonal, dikey, yatay, sert, yumuşak, kırık, kesik, eğri ve zig zag
olmak üzere çizgilerin sonsuz çeşitleri bulunmaktadır. Farklı şekillerde kullanılan bu çizgi
çeşitleri, çalışmalara dinamizm duygusu kazandırmaktadır. Ayrıca biçimlerin oluşmasında
etkili bir rol oynamaktadır. Çizgiler kullanıldıkları çalışmadaki özelliklerine göre, istenilen
etkileri yarattığı gibi, aynı özellikteki kullanılan çizgiler de farklı algılara sebep olmaktadır.

Görsel 5: Tasarım ilkelerinden perspektif örneği
Görsel 5’te görüldüğü gibi tasarım ilkelerinden perspektife örnek bir çalışma
sunulmuştur. Portre, bir dış mekân manzarasında elindeki gülü koklarken ve çiçek sepetini
diğer eliyle tutarken oluşturulmuştur. Yeşil rengin armonisinden oluşan mekânda düz beyaz
açık tonla ön plana çıkartılmıştır. Çalışmada iki ayrı perspektif türünden bahsedebiliriz.
Figürün yer aldığı mekânda hava perspektifi söz konusudur. Ön plandaki renklerin arka plana
doğru gittikçe renk değerinin düşmesiyle oluşturulan bu perspektif türü genellikle
manzaralarda tercih edilir. Diğer perspektif türü ise araştırmacı sanatçı tarafından
oluşturulmuştur. Bir noktalı perspektif çizimiyle oluşturulan çalışmada, aynı kareden yola
çıkarak kare yan yüzlerde görünmektedir. Portrenin iki yan yüzdeki görüntüsünü bu
perspektif çizimiyle gösterebilmekteyiz. Bu tarz çalışmalarda, çalışmanın mesafeleri
birbirinden uzaklaştıkça ön yüzlerindeki görünüm azalarak yan yüzleri daha fazla
gösterilebilir. Burada vurgu ön yüzdeki çalışmada oluşturulmuştur.
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Görsel 6: Tasarım ilkelerinden leke örneği
Görsel 6’da görüldüğü gibi tasarım ilkelerinden lekeye örnek bir çalışma sunulmuştur.
Portre, tarihi bir yapının kapısının önünde oluşturulmuştur. Nostalji havasının yaratıldığı bu
çalışmada konuya uygun olarak eskitme uygulanmıştır. Portrenin arka planında yer alan
kapıda lekelere ağırlık verilmiştir. Geçmiş ile şimdi arasında bağ kurularak leke düzeniyle
modern bir çalışma yaratılmıştır. Lekeler, çalışmanın bazı bölümde oldukça belirgin ve büyük
olarak gösterilmiştir. Leke; bu şekilde düzenlenen uygulama çalışmalarında belirlenen
bölümlerin ışığın yansımasıyla ya da kaybolmasıyla renk değerlerinin değişerek farklı
tonlarda oluşturulmasıdır. Bazı bölümlerde küçük ve sık renk değişimleri gözlenirken bazı
bölümlerde büyük ve az ton farkı görülebilir. Leke değerleri, çalışmalarda zıtlık ya da birlik
yaratmak için de uygulanabilir. Koyu tonun içinde açık lekeler, açık tonun içinde ise koyu
lekeler, lekelerin daha belirgin olmalarını sağlamaktadır.

Görsel 7: Tasarım ilkelerinden ışık-gölge örneği
Görsel 7’de görüldüğü gibi tasarım ilkelerinden ışık-gölgeye örnek bir çalışma
sunulmuştur. Portre, iç mekân içerisinde keman çalan ve müziğe eşlik eden bir figürle
oluşturulmuştur. Portreye ışık soldan gelmektedir. Işığın gücünü daha çok hissettirmek için
çalışmanın etrafında koyu tonlar kullanılmıştır. Bu tür çalışmalarda kullanılan ışık, yanılsama
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teknikleri kullanılarak, uygulama yapılan bölüm üzerinde açık tonların verdiği etki olarak
yorumlanabilir. Gölge ise; istenilen bölümün ışıktan yoksun kalmasıyla portre ve mekân
üzerinde oluşturulan koyu tonlardır. İç mekânlarda, bir ışık kaynağı kullanılarak yapay ışıkla
açık tonlar oluşturulabilir. Işık kaynağı, farklı yönlerde yansıtılırsa farklı açık-koyu ilişkisi
yaratabilir. İç mekân içerisindeki pencereden gelen gün ışığı da doğal ışık kaynağı olarak
aydınlatıcı olabilir. Gelen ışığın doğallığına ya da şiddetine bağlı olarak renklerde ton
değişimlerini elde edebiliriz.

Görsel 8: Tasarım ilkelerinden ritim örneği
Görsel 8’de görüldüğü gibi tasarım ilkelerinden ritme örnek bir çalışma sunulmuştur.
Portre, iç mekân içerisinde deneysel çalışma sonucu oluşturulmuştur. Portre ile birlikte optik
bir mekân yaratılmıştır. Boşluğun anlamlandırılarak, boşluğa formlarla verilen bir değerdir.
Çalışma tamamen süreli çekimle yaratılmış olup üzerinde müdahale yapılmamıştır. Siyah bir
arka plan önünde renkli ışığın dönme hızına bağlı olarak, optik yanılsamalı ritim ve mekân
yaratılmıştır. Çalışmada portrenin koyu tonlarla oluşturulmasıyla ritim desteklenmiştir. Ritim;
çalışmada formların, renklerin ve tonların düzenli ve sistemli olarak tekrar etmesiyle
oluşturulan yanılsamadır. Çalışmanın belirli bölümlerinde eşit olmayan oranda formlar ve
yinelenen, sıklaşan bir süreklilik olarak görülmektedir. Formlar arası boşluklar ve renk
tonlarından oluşan form tekrarı da ritmi yaratmaktadır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Günümüzde dijital sanatın sanata yaptığı katkılar ve sanat eseri olarak sunulması
değerlendirildiğinde, sanat alanında ilk kullanılmaya başladığı zamandaki tartışmaların
etkisini yitirmediği, sık sık farklı yorumlara yol açtığı görülmektedir. Dijital sanatın
sanatçıları karşı karşıya bıraktığı sanatsal ve estetik tartışmaların yanı sıra özellikle sanat
eserinin çoğaltılabilir niteliği olmadığı yönünde ifade edilmektedir. Sanat eserinin özgün ve
tek oluşu tanımına uymayan fotoğraf ve dijital tekniklerle çoğaltılabilir olma niteliği
sanatçıları eserlerinde özgünlüğün kaybolma tartışmalarıyla da karşı karşıya bırakmıştır.
Dijital sanatta çoğunlukla kullanılan fotoğrafın resme benzer bir biçimde tek boyut üzerinde
yapılanan bir görüntü sorunsalı olduğu “Maurice Dennis’in 1890’da “bir resim, bir savaş atı,
çıplak bir kadın ya da her hangi bir öykü olmadan önce üzeri renklerle belli bir düzene göre
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

71

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
boyanmış düz bir yüzeydir sözüyle de pekişmektedir” (Lynton, 1991, ss. 17-18). Özderin’in
(2016)’da yaptığı araştırmasında bu söze yaptığı yorum yapılan araştırma sonuçlarını
destekler niteliktedir. Özderin (2016)’da Dennis’in sözünü şu şekilde yorumlamaktadır:
“Fotoğraf resimle yüzeysel oluşum bakımından aynı sorunsal temeline dayansa da, resim
sanatına has bazı özellikler fotoğrafa göre çok daha farklı noktaları ele alabilmektedir ki,
bunların başında gerçekliğin değiştirilebilmesi anlamına gelen soyutlayıcı özellikler resim
sanatını daha derin noktalara taşımaktadır. Bir bakıma Dennis renklerin biçimlerle belli bir
düzene göre örtüşmesinden bahsederken bu düzenin istenildiği takdirde sanatsal niteliklerle
değişime uğratılabileceğini de işaret etmiştir.” (s. 354). Bunun yanı sıra dijital sanatın,
fotoğrafın ve teknolojinin sanata yaptığı katkılar da yok sayılamaz. Fotoğrafı sanat amaçlı
kullanan sanatçılar daha çok fotoğrafın yarattığı toplumsal anlamlarla, estetik kodlarla ve
farklı tarih algılarıyla ilgilidirler. Kendine mal etme, fotoğraf ile alternatif gerçeklikler
yaratma, fotoğrafı sanat için kullanan sanatçılar için önemli yöntemlerdendir. Fotoğraf günlük
hayatımıza öylesine girmiştir ki, sanata da doğrudan dâhil olmuş ve bu ilişki geri dönülmez
bir süreç içinde kendiliğinden ilerlemiştir. Bu süreçte fotoğraf sanat alanında kendine inkâr
edilemeyen önemli bir yer edinmiştir (Şan Aslan, 2019, s. 60).
Araştırmada, araştırmacı tarafından çekilen fotoğraflardan hazırlanan Dijital sanat,
portre ve mekân ilişkisi çalışmalarına örnekler tasarım ilkeleri ele alınarak değerlendirilmiştir.
Araştırmanın sonucu olarak, sanatçı sanat eserini yaratırken dijital sanatta portre ve mekân
ilişkisinde tasarım ilkelerinin farklı kullanımlarından yararlanarak özgün eserler elde edebilir.
Bu ilkelerin disiplinler arası sanatların her dalında kullanımındaki önemi yadsınamaz. Eserde
uygulanılan ilkeler doğru kullanıldığında, tuval ya da benzeri bir malzeme üzerine
aktarıldığında sanat eserinin özgün ve tek olma özelliğine de fırsat tanımış oluruz. Dijital
sanat ve teknoloji, sanatçıya eserleriyle diğer sanatçılardan ayırt edebilecek birçok imkân
sunmaktadır.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ BASKI TEKNİKLERİ İLE
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ PORTRE YORUMLARINDA IŞIK VE MEKÂNIN
ETKİLERİ
Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,
Orcid no: 0000-0001-7258-199X
Özet
Portre, kelimesi Latince “Protraho” kökünden türetilmiş olup “kopyasını almak”
anlamına gelmektedir. Geçmişten günümüze sanatın vazgeçilemeyen bir konusu olan portre,
dönem ve akımlara göre farklı şekillerde yorumlanmıştır. Klasik gelenekçi tarzın değişmeye
başlamasıyla portrelerde de değişim olmuştur. Portreler çoğu zaman sanatta mekân ile birlikte
var olur ve boşluk mekânın tamamlayıcısı olarak yorumlanır. Portre ve mekâna yansıyan ışık,
portrenin mekân içerisinde algılanmasına imkân tanımaktadır. Grafik ya da özgün baskı
derslerinde linol baskı tekniğinin uygulanması açısından önem taşıyan portre, portrenin
işlevsel özellikleri, ışık ve mekân konularının yüksek baskı teknikleri ile çözümlenmesi bu
araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmada öncelikle portre konusu ele alınmış,
daha sonra ışık ve mekân konusuyla ilişkilendirilmiştir. Öğretmen adaylarının linol baskı
teknikleri ile uygulamasını gerçekleştirdiği portrelerden örnek çalışmalar seçilerek ışık ve
mekân konusu da göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Portre çalışırken biçimsel
ifadelerle plastik öğelerin ele alınış biçimleri ve portredeki tekniği uygulama ilkeleri üzerinde
durulmuştur. Araştırmanın verileri 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının bahar döneminde
toplanmıştır. Araştırmanın verileri Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Grafik dersi alan öğretmen adaylarının
“Portre” konulu yüksek baskı resimlerinden oluşmaktadır. Araştırmada, nitel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, grafik dersi, yüksek baskı, linol baskı ve “Portre” konusu
ile sınırlandırılmıştır. Öğretmen adayları, Portre konusunu mekân ile birlikte ele alarak
çalışmışlardır. Araştırmada verilerin toplanabilmesi için Edirne ilinde yer alan Trakya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
Grafik dersi öğretmen adaylarından “Portre” konulu linol baskı çalışması yapmaları istenmiş
ve uygulaması yapılan çalışmalar benzerlik ve farklılıkları ile değerlendirilmiştir. Öğretmen
adaylarının portre çalışmaları değerlendirilirken linol baskı tekniği, ışık kullanımı ve mekân
kavramı göz önünde bulundurulmuştur. Elde edilen bulgulara dayanarak sonuç ve tartışma
bölümü oluşturulmuştur.
Anahtar kelimeler: Grafik, Eğitim, Portre, Öğretmen
THE EFFECTS OF LIGHT AND SPACE ON THE PORTRAIT COMMENTS WITH
PRINTING TECHNIQUES OF TEACHER CANDIDATES
Abstract
The word portrait is derived from the Latin root "Protraho" and means "copying".
Portrait, which is an indispensable subject of art from past to present, has been interpreted in
different ways according to periods and movements. With the change of classical traditionalist
style, there has been a change in portraits. Portraits often coexist with space in art and space is
interpreted as a complement to space. The portrait and the light reflected in the space allow
the portrait to be perceived in the space. The main purpose of this study is to analyze the
portraits, functional features of the portrait, light and space, which are important in terms of
applying the linoleum printing technique in graphic or original printing lessons, with high
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

73

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
printing techniques. In the research, firstly the subject of portrait was addressed, then it was
associated with the subject of light and space. The sample works were selected from the
portraits that the teacher candidates applied with linoleum printing techniques and examined
by considering the light and space. While working on the portrait, the ways of handling plastic
elements with formal expressions and the principles of applying the technique in the portrait
were emphasized. The data of the study were collected in the spring semester of the 20182019 academic year. The data of the study consisted of high print images with the subject of
“Portrait” of the teacher candidates who took the Graphic course in Education Department of
Fine Arts, Trakya University Faculty of Education. Research is also a qualification research.
In the research, qualitative research method was used. The research is limited to graphics
lesson, high print, linoleum print and "Portrait". The preservice teachers studied the subject of
Portrait by taking the subject together with space. In order to collect data in the study, Fine
Arts Education Department, Trakya University Faculty of Education. Graphics course teacher
candidates were asked to make a linoleum print on "Portrait" and the studies were evaluated
with similarities and differences. While evaluating the portraits of the teacher candidates, the
linoleum printing technique, the use of light and the concept of space were taken into
consideration. Based on the findings, a conclusion and discussion section was created.
Keywords: Graphics, Education, Portrait, Teacher
GİRİŞ
Yüzyıllardır sanatın her alanının her disiplininin içerisinde yer alan portre, dönem ve
sanat akımlarına göre farklılık göstermiştir. Geçmişte klasik gelenekçi sanata bağlı ele alınan
portreler zamanla modern sanat akımlarıyla değişime uğramıştır. Belge niteliğinde taşımaktan
uzaklaşmış, sanat eserlerinin vazgeçilmez konusu olmuştur.
Yüzyıllar öncesinde, insan vücudunun diğer kısımları gibi, yüzün de şemalara göre
çiziliyor olması; eseri, diğer eserlerden ayırt etme gereğini doğurmuştur. Bunun için de resmi
yapan kişi, resme ismini yazmıştır. Bireysel düşünce ve bilinç bakımından ne kadar önemli
olduğunu, resim sanatının gelişmesiyle gösteren portre sanatı bu gereği ortadan kaldırmıştır.
Böylece her sanatçı, yaşadığı dönemin özellikleri ve ruhsal farklılıklardan doğan
aykırılıklarıyla; portreye farklı anlamlar yüklemişler, bu yönde ilerlemişlerdir. Bunun
sonucunda ortaya çıkan sanat akımlarının özelliklerini taşıyan portreler; dönemin sanatsal
değişimi, gelişimi ve yaratma kaygılarının kalıcı izlerini taşımaktadır (Ernur, 2012, s. 1).
Araştırmada öncelikle portre konusu ele alınmış, ışık ve mekân konusuyla
ilişkilendirilmiştir. Daha sonra baskı resim ve linol baskı tekniği hakkında bilgiler verilmiştir.
Bir sonraki bölümde ise öğretmen adaylarının linol baskı teknikleri ile uygulamasını
gerçekleştirdiği portrelerden örnek çalışmalar seçilip, ışık ve mekân konusu da göz önünde
bulundurularak incelenmiştir. Portre çalışırken biçimsel ifadelerle plastik öğelerin ele alınış
biçimleri ve portredeki tekniği uygulama ilkeleri üzerinde durulmuştur.
Portre, Işık ve Mekân
Portre kelimesi; yaşayan veya ölü, gerçek veya hayal ürünü olan kişinin özelliklerini
anlatan, kökeni, Ortaçağ’da kopyasını yapmak anlamına gelen Latince “protraho”
sözcüğünden türemiştir (www.online-dictionary.biz). Otoportre ise bireyin kendi portresidir.
Sanat çalışmalarında portre olarak kendi portresini ele alarak yorumladığı ve izleyiciye
sunduğu portrelerdir. Sadece baş bölümünün yanı sıra bel portresi olarak da bireyin özgün
yorumuyla yorumlanabilir. Bakışların ifade gücünü ve vermek istediği mesajı iletmek için
bakış yönü, gözler tamamen izleyiciye dönük olabilir. Bu durumda izleyici ona bakan gözlerle
karşı karşıya kalmaktadır.
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Portre çalışmalarında mekân, bazen boşluk, bazen iç mekân, bazen dış mekân, bazen de
düşsel mekân olarak yorumlanırken çoğu zaman içerdiği objelerle ya da figürlerle var olur.
Boşluk olarak ele alındığında boşluk mekânın tamamlayıcısıdır. Mekân, yansıyan ışıkla
algılanmaktadır. Işık mekân içerisindeki objeler üzerinde dolaşır ve mekânı aydınlatır. Işığın
belli bir yönden, mekân içerisinde konu edinilen nesneyi aydınlatması, mekân olan boşluğun
duygusal çağrışımlar uyandırarak iki boyut içinde canlandırılmasını sağlamaktadır. Boşluk ve
mekân çoğu zaman aynı anlamlarda kullanılır. Aslında resimsel kadraj içinde bırakılan
boşluk, mekânın ortaya çıkartılmasının yanı sıra, çekim ya da çekimsizliğin de
betimlenmesine yönelmektedir (Gürel, 2001, s. 40).
Baskıresim ve Linol Baskı Tekniği
Tüm baskı teknikleri içerisinde, matbaacılıkta tipo baskı olarak uygulanan yüksek baskı
tekniği, bilinen en eski tekniktir. Tarihin ilk baskıları; ıstampa-damga şeklinde yüksek baskı
olarak yapılmıştır. Bu ilk baskılar; tamamen yazılardan oluşmaktadır ve tahta kalıplar
mürekkeplenerek kâğıt veya ipek üzerine basılmıştır (Kıran, 2010: 9). Yüksek baskı
tekniğinin ilk kullanılmaya başladığı tarihle ilgili net bilgi vermek mümkün değildir. Ancak
günümüze kadar ulaşan en eski yüksek baskı tekniğindeki resimleri değerlendirdiğimizde
Çin’de ve Avrupa’da örneklerini görebiliriz. Avrupa’nın günümüze ulaşmış en eski baskıları
yaklaşık 1400’lü tarihlere dayanmaktadır. Dinsel konuların ağırlıklı olduğu ağaç oymalardır.
Avrupa’da bu tür bloklarda yapılan ilk baskı denemelerinin çok daha gerilere gittiğini
rahatlıkla söyleyebiliriz (Brunner, 2001, s.18).
Baskıresim, bireyin kendisi tarafından oluşturduğu tasarımın ya da desenin, yapılan
baskı tekniğine göre seçilen malzeme üzerine hazırlanıp sınırlığı sayıda basılan, her biri
numaralandırılan ve birey tarafından imzalanan özgün sanat dalıdır. Bu sanat dalı içerisinde
yer alan yüksek baskı tekniği, malzeme üzerinde oluşturulan iz ya da çukur bölümlere boya
girmeyecek şekilde merdane ile yüzeyin boyanarak, yüzeydeki boyanın kâğıda aktarılmasıyla
yapılan baskı çeşididir. Linol baskı tekniğinde yapılan denemelerde en iyi sonucu matbaa
mürekkebi verdiğinden bu mürekkep kullanılmaktadır.
Linol tekniğinde genellikle linolyum adı verilen bir malzeme kullanılmaktadır.
Linolyum: “Beziryağı, reçine, mantar, talaş tozu, boya ve çeşitli katkı maddelerinin kendir
dokuması bir yüzeye yapıştırılmasıyla elde edilen doğal bir döşeme malzemesidir” (Gevgilili,
Hasol ve Özer, 1997, s. 1119). Linol baskıda da diğer baskı tekniklerinde olduğu gibi
öncelikle desen hazırlanır. Desen boyutu kalıba uygun hale getirilir. Tersi çevrilerek kopya
halinde linolyum ya da başka bir malzeme kullanılacaksa bu malzeme üzerine
aktarılmaktadır. Kullanılan malzeme yüzeyinde boya almayacak yerler bıçaklar ile oyularak,
kalıp üzerine yüksekte kalan bölümlere merdane ile boya sürülmektedir. Çalışma tek renkten
oluşacaksa kalıp sadece bir kez oyulmaktadır. Eğer çok renkli bir çalışmaysa hangi renklerden
oluşacaksa renk sayısına göre kalıp oyulmaya devam edilmektedir. İlk bölüm oyulduktan
sonra kaç çalışma basılacaksa o kadar baskı alınır. Sonra oymaya devam edilerek ikinci renk
basılır. Renkler açık renkten koyuya doğru hazırlanır ve bu şekilde basılır. Son olarak baskı
makinasının presinden renklere göre kalıplar, sırayla üst üste basılmaktadır (Beyoğlu, 2019, s.
377).
YÖNTEM
Bu bölümde, araştırmada izlenen yöntem; araştırmanın modeli, evren ve örneklem,
verilerin toplanması ve verilerin analizi alt başlıklarına yer verilmiştir.
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup betimsel olarak desenlenmiştir.
Betimleme, neyin ne olduğunu, şeylerin nasıl başlayıp sürdüğünü ya da bir kişinin ya da bir
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şeyin neye benzediğini nedenini belirlemektedir (Punch, Keithi, 2005; Akt: Türkdoğan,
Gökçe, 2015: 345). Ya da "ne" sorusuna yanıt bulma girişimiyle ilgili olduğu için,
araştırmada, elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve
yorumlanır. Bu açıdan betimlemeye yönelik bir araştırma daha sınırlı bir amaç taşır
(Türkdoğan, Gökçe, 2015: 345). Betimsel Araştırma (Descriptive Study): Betimsel
araştırmalar ne ve nasıl sorularına sistematik olarak cevap vererek olay ve durumların detaylı
olarak betimlenmesi amacıyla yapılır. Betimsel araştırma geleneği çok genel bir ifadedir ve
kendi içinde pek çok yöntemi barındırır. Betimsel araştırma desenleri herhangi bir konuda
derinlemesine bilgi edinmeyi sağlayarak niçin sorularını gündeme getirir ve bu sayede iyi bir
betimsel çalışma açıklayıcı araştırmalara temel oluşturabilir (de Vaus, 2001: 32).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın verileri 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının bahar döneminde toplanmıştır.
Araştırmanın verileri Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Grafik dersi alan öğretmen adaylarının “Portre” konulu
yüksek baskı resimlerinden oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının toplamda 18 adet yüksek
baskı resimlerinden araştırmaya uygun olanlardan 14 adet örnek olarak seçilmiştir. Araştırma,
Grafik dersi, yüksek baskı tekniği (linol baskı) ve “Portre”, Işık ve Mekân konusu ile
sınırlandırılmıştır.
Verilerin Toplanması
Resim-İş Anabilim Dalı Grafik dersi öğretmen adayları, Portre konusunu yaklaşık üç
hafta sürecinde linol baskı teknikleri ile çalışmışlardır. Araştırmada verilerin toplanabilmesi
için Edirne ilinde yer alan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Grafik dersi alan 20 öğretmen adayından (2
öğretmen adayı derse uygulama saatinde katılmadığı için) 18 öğretmen adayının 35x50 cm
boyutunda portre konulu linol baskı çalışması yapmaları istenmiş ve yapılan çalışmalar
değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının portre çalışmaları ışık ve mekân ile birlikte
değerlendirilirken linol baskı tekniğini uygulama biçimleri göz önünde bulundurulmuştur.
Verilerin Analizi
Grafik dersi kapsamında öğretmen adaylarına yaptırılan “Portre” konulu renkli
uygulamalar: portre konusu, linol baskı tekniği, ışık ve mekân kavramı bağlamında
değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken öğretmen adaylarının portre konusunu yüksek
baskı tekniklerini (linol baskı) ışık ve mekân bağlamında kavrayarak yorumlayıp
yorumlamadığı, linol baskı tekniklerini uygulama sürecinde portre ile birlikte ışık ve mekânı
ilişkilendirerek teknik beceriye ulaşılıp ulaşılmadığı, linol baskı tekniklerini uygulama süreci
sonunda amaçlanan çalışmanın sonucuna ulaşılıp ulaşılmadığı incelenmiştir.
Araştırmada, öncelikle araştırmaya ait kuramsal temel ve ilgili literatüre yer verilmiştir.
Daha sonra yüksek baskı tekniği (linol baskı) açıklanmıştır. Öğretmen adayları tarafından
uygulaması yapılan çalışma örnekleri temel alınarak verilen bilgiler bu çalışmanın
desteklenmesi için bulgular bölümünde incelenmiştir. Araştırmanın son bölümünde elde
edilen bulgular sonucunda en son sonuç ve öneriler açıklanmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde öğretmen adaylarının uygulamasını gerçekleştirdikleri çalışmalar üzerinden
linol baskı tekniği hakkında bilgiler verilmiş ve portre çalışmalarından seçilen örnek
çalışmalar incelenmiştir. Ele alınan örnekler öğretmen adaylarının portre, ışık ve mekân
bağlamında nasıl yorumlandığı, linol baskı tekniklerini kavramasına katkı sağlayıp
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sağlamadığı, teknik beceri elde edilip edilmediği, amaçlanan sonuca ulaşılıp ulaşılmadığı
açısından incelenmiştir.

Görsel 1: Otoportre

Görsel 2: Otoportre

Görsel 1’de yer verilen linol baskıda öğretmen adayı kendi portresini üst kısımda
yorumlamıştır. Öğretmen adayının çalışmasının neredeyse yarısını kaplayan portre karşıdan
gelen bir ışıkla ele alınmış, ışık yüzü tamamen aydınlatmıştır. Işık; yüz, el ve saçlarda
dolaşırken mekânı baş çevresinden aydınlatarak portrenin daha çok ön plana çıkması
sağlanmıştır. Mekân, boşluğun dikey çizgilerle hareketlendirilmesiyle oluşturulmuştur.
Çalışmaya el, kol ile birlikte dirsek kısmına kadar dâhil edilmiştir. Çalışmanın alt kısmında
koyu leke halinde ele alınan vücut ile denge sağlanmış portreye vurgu yapılmıştır. Linol oyma
tekniğiyle linol üzerinde çizgi, leke, doku, ışık ve açık-koyu ilişkisine bağlı etkiler uygun
biçimde çalışılmıştır. Farklı çizgi çeşitleriyle ritim ve doku yaratılmıştır. Asimetrik bir denge
kullanılmıştır. Çalışmada renk dengeli bir şekilde kullanılmıştır.
Görsel 2’de yer verilen linol baskıda öğretmen adayı kendi portresini yorumlamıştır.
Öğretmen adayının çalışmasının neredeyse yarısını kaplayan portre karşıdan gelen bir ışıkla
ele alınmış, ışık yüzü düz bir yüzey halinde tamamen aydınlatmıştır. Işık; yüz, boyun, el ve
mekânı aydınlatarak portrenin daha çok ön plana çıkması sağlanmıştır. Mekân, boşluğun
geometrik formlardan oluşan doku ile hareketlendirilmesiyle oluşturulmuştur. Çalışmaya el
sol orta bölümden dâhil edilmiştir. Çalışmanın alt kısmında koyu leke halinde ele alınan vücut
ile denge sağlanmış portreye vurgu yapılmıştır. Çalışmanın üst kısmı açık tonlardan oluşurken
alt kısmında koyu tonlar hâkim olmuştur. Linol oyma tekniğiyle linol üzerinde ritim, form,
çizgi, doku, ışık ve açık-koyu ilişkisine bağlı etkiler uygun biçimde çalışılmıştır. Kısa, dalgalı
ve diyagonal çizgilerin ağırlıklı olduğu farklı çizgi çeşitleriyle ritim ve doku yaratılmıştır.
Asimetrik bir denge kullanılmıştır.
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Görsel 3: Otoportre
Görsel 4: Otoportre
Görsel 3’te yer verilen linol baskıda öğretmen adayı kendi portresini üst kısımda
yorumlamıştır. Öğretmen adayının çalışmasının neredeyse yarısını kaplayan portre karşıdan
gelen bir ışıkla ele alınmış, ışık yüzü ve saçları tamamen aydınlatmıştır. Işık; yüz, boyun,
omuz ve saçlarda dolaşırken açık tonlar portrenin daha çok ön plana çıkması sağlanmıştır.
Mekân, boşluğun farklı yönlerde birbirine çapraz çizgilerle hareketlendirilmesiyle
oluşturulmuştur. Portrede kalın çizgilerle gözler, kaşlar, burun ve dudaklar
belirginleştirilmiştir. Çalışmanın alt kısmında düz bir yüzey halinde koyu leke halinde ele
alınan vücut ile denge sağlanmış portreye vurgu yapılmıştır. Linol oyma tekniğiyle linol
üzerinde çizgi, form, doku, ışık ve açık-koyu ilişkisine bağlı etkiler uygun biçimde
çalışılmıştır. Farklı çizgi çeşitleriyle ritim ve doku yaratılmıştır.
Görsel 4’te yer verilen linol baskıda öğretmen adayı kendi portresini sağ üst kısımda
yorumlamıştır. Öğretmen adayının çalışmasının neredeyse yarısını kaplayan portre karşıdan
gelen bir ışıkla çapraz biçimde ele alınmış, ışık yüzü düz bir yüzey halinde tamamen
aydınlatmıştır. Işık; yüz, boyun, omuz ve saçlarda dolaşırken mekânı özellikle baş
çevresinden aydınlatarak portrenin daha çok ön plana çıkması sağlanmıştır. Mekân, bir iç
mekânın duvar dokusuyla oluşturulmuştur. Yüz üzerinde turuncu rengin kırmızıya dönüşüyle
renk geçişi oluşturulmuştur. Rengin etkisi mekân üzerinde de uygulanmıştır. Çalışmada açık
ve koyu tonlar dengeli bir şekilde zıtlık yaratarak kullanılmıştır. Linol oyma tekniğiyle linol
üzerinde çizgi, doku, ışık ve açık-koyu ilişkisine bağlı etkiler uygun biçimde çalışılmıştır.
Asimetrik bir denge kullanılmıştır.

Görsel 5: Otoportre
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Görsel 5’te yer verilen linol baskıda öğretmen adayı kendi portresini yorumlamıştır.
Öğretmen adayının çalışmasının yarısını kaplayan portre de oldukça koyu tonlar kullanılmış,
koyu tonlar portreye hâkim olmuştur. Işık; yüzde kaşlar dudaklar ve sakallarda en açık
tonlarla dolaşırken mekânı baş çevresinden aydınlatarak portrenin daha çok ön plana çıkması
sağlanmıştır. Mekân, boşluğun yatay çizgilerle hareketlendirilmesiyle oluşturulmuştur. Başın
hemen sağ yanında geometrik formlarla yorumlanan bir hare yer almıştır. Açık tonların hâkim
olduğu bu kısımla mekân farklı bir şekilde ele alınmıştır. Linol oyma tekniğiyle linol üzerinde
çizgi, ritim, form, doku, ışık ve açık-koyu ilişkisine bağlı etkiler uygun biçimde çalışılmıştır.
Farklı çizgi çeşitleriyle ritim yaratılmıştır. Asimetrik bir denge kullanılmıştır. Çalışmada siyah
beyaz tonlara yer verilmiştir.
Görsel 6’da yer verilen linol baskıda öğretmen adayı kendi portresini üst orta kısımda
yorumlamıştır. Öğretmen adayının çalışmasının üçte birini kaplayan portre karşıdan gelen bir
ışıkla ele alınmış, ışık yüzü tamamen aydınlatmıştır. Işık; yüz, el ve gövde kısmında
dolaşırken mekân oldukça koyu tonlarla çalışılmıştır. Mekân, boşluğun yatay ve dikey
çizgilerle zıtlık yaratılarak oluşturulmuştur. Çalışmaya el, gövde ve kol ile birlikte neredeyse
dirsek kısmına kadar dâhil edilmiştir. Çalışmada obje olarak fotoğraf makinası da
yorumlanmıştır. Çalışmanın orta kısmında açık leke halinde ele alınan vücut ile denge
sağlanmış arka plandaki koyu tonlar ile portreye vurgu yapılmıştır. Linol oyma tekniğiyle
linol üzerinde çizgi, leke, doku, ışık ve açık-koyu ilişkisine bağlı etkiler uygun biçimde
çalışılmıştır. Asimetrik bir denge kullanılmıştır. Çalışmada renk dengeli bir şekilde
kullanılmıştır.

Görsel 7: Otoportre

Görsel 8: Otoportre

Görsel 7’de yer verilen linol baskıda öğretmen adayı kendi portresini üst orta kısımda
yorumlamıştır. Öğretmen adayının yatay biçimde ele alınan çalışmasında portre, karşıdan
gelen bir ışıkla yüzü tamamen aydınlatılarak yaratılmıştır. Yüzün belirli kısımlarında kısa
çizgilerle ayrıntıya yer verilmiştir. Işık; yüz, boyun, omuz ve saçlarda dolaşırken mekânı
aydınlatarak denge sağlanmıştır. Mekân, iç mekân olarak tasarlanmış ön planda perde, arka
planda ise pencere oluşturulmuştur. Çalışmanın alt kısmında koyu leke halinde ele alınan
vücut ile denge sağlanmış portreye vurgu yapılmıştır. Linol oyma tekniğiyle linol üzerinde
çizgi, ritim, form, leke doku, ışık ve açık-koyu ilişkisine bağlı etkiler uygun biçimde
çalışılmıştır. Asimetrik bir denge kullanılmıştır. Çalışmada siyah-beyaz tonlar tercih edilerek
kullanılmıştır.
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Görsel 8’de yer verilen linol baskıda öğretmen adayı kendi portresini yorumlamıştır.
Öğretmen adayının çalışmasında portre karşıdan gelen bir ışıkla ele alınmış, ışık yüzü düz bir
yüzey halinde tamamen aydınlatmıştır. Işık; yüz, vücut ve saçlarda dolaşmaktadır. Mekân,
boşluğun yarısı dikey yarısı kıvrımlı çizgilerle hareketlendirilmesiyle oluşturulmuştur.
Mekânda kıvrımlı çizgilerin geometrik formlarla tekrarlara dönüştüğü renk geçişi
uygulanmıştır. Çalışmada en koyu tonlar saçlarda kullanılmış portreye vurgu yapılmıştır.
Linol oyma tekniğiyle linol üzerinde çizgi, ritim, form, leke doku, ışık ve açık-koyu ilişkisine
bağlı etkiler uygun biçimde çalışılmıştır. Asimetrik bir denge kullanılmıştır. Çalışmada
monokrom renkler kullanılmış renk geçişleriyle tonlar oluşturulmuştur. Yaklaşık beş ayrı tona
yer verilmiştir.

Görsel 9: Anne ve Çocuk

Görsel 10: Otoportre

Görsel 9’da yer verilen linol baskıda öğretmen adayı anne ve çocuk portresini
yorumlamıştır. Öğretmen adayının çalışmasının merkezine çocuk, sağ üst kısmına anne
portresi soldan gelen bir ışıkla ele alınarak yerleştirilmiştir. Işık; annenin yüzünde çocuğun
yanak kısmında dolaşırken portrelerin ön plana çıkması sağlanmıştır. Mekân, boşluğun yatay
lekelerle hareketlendirilmesiyle oluşturulmuştur. Çalışmada anneye koyu tonlar hâkim olmuş,
portre aydınlatılarak denge sağlanmış ve portreye vurgu yapılmıştır. Linol oyma tekniğiyle
linol üzerinde çizgi, leke, doku, ışık ve açık-koyu ilişkisine bağlı etkiler uygun biçimde
çalışılmıştır. Farklı çizgi çeşitleriyle leke, ritim ve doku yaratılmıştır. Asimetrik bir denge
kullanılmıştır. Çalışmada; beyaz, krem, mavi, açık kahverengi, koyu kahverengi, siyah olmak
üzere altı renk dengeli bir şekilde kullanılmıştır.
Görsel 10’da yer verilen linol baskıda öğretmen adayı kendi portresini merkezde
yorumlamıştır. Öğretmen adayının çalışmasının neredeyse yarısını kaplayan portrede ışık
farklı biçimde ele alınmış, ışık yüzün belirli yerlerini aydınlatmıştır. Işık; yüz, vücut ve
saçlarda dolaşırken mekân tamamen aydınlatarak portrenin daha çok ön plana çıkması
sağlanmıştır. Mekân, bir iç mekân olarak ele alınmıştır. Çalışmanın alt kısmında koyu leke
halinde ele alınan vücut ile denge sağlanmış portreye vurgu yapılmıştır. Linol oyma tekniğiyle
linol üzerinde çizgi, form, leke, doku, ışık ve açık-koyu ilişkisine bağlı etkiler uygun biçimde
çalışılmıştır. Farklı çizgi çeşitleriyle ritim ve doku yaratılmıştır. Neredeyse simetrik bir denge
kullanılmıştır. Çalışmada renk oldukça şiddetli bir ton olarak seçilmiş ve dengeli bir şekilde
kullanılmıştır.
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Görsel 11: Otoportre
Görsel 12: Otoportre
Görsel 11’de yer verilen linol baskıda öğretmen adayı kendi portresini bel portresi
olarak sağ kısma yerleştirerek yorumlamıştır. Öğretmen adayının çalışmasında portre karşıdan
gelen bir ışıkla ele alınmış ve ışık yüzü tamamen aydınlatmıştır. Işık; yüz, gövde ve saçlarda
dolaşırken mekânın neredeyse tamamını aydınlatarak doku sağlanmıştır. Mekân, soyut bir
mekân olarak yorumlanmıştır. Geometrik formların yer aldığı, dokularla oluşturulmuş bir
mekândır. Çalışmada koyu tonlar belirli yerlerde denge sağlamak amaçlı kullanılmıştır. Linol
oyma tekniğiyle linol üzerinde ağırlıklı olarak leke, doku, ışık ve açık-koyu ilişkisine bağlı
etkiler uygun biçimde çalışılmıştır. Farklı doku çeşitleriyle ritim yaratılmıştır. Asimetrik bir
denge kullanılmıştır. Çalışmada renk dengeli bir şekilde kullanılmıştır.
Görsel 12’de yer verilen linol baskıda öğretmen adayı kendi portresini bel portresi
olarak çalışmanın sağ kısmına yerleştirerek yorumlamıştır. Öğretmen adayının çalışmasında
portre karşıdan gelen bir ışıkla ele alınmış ve ışık yüzün tamamını aydınlatmıştır. Işık; yüz,
boyun, el, gövde ve saçlarda dolaşırken mekânın sadece sağ kısmını aydınlatarak
sağlanmıştır. Mekân, soyut bir mekân olarak yorumlanmıştır. Mekânın sağ kısmı, duvar
dokularıyla oluşturulmuştur. Mekânda sol kısımda açık tonlarla yazı yazılarak yazı
vurgulanmıştır. Çalışmada koyu tonlar figürü ön plana çıkarmak amaçlı kullanılmıştır. Linol
oyma tekniğiyle linol üzerinde ağırlıklı olarak leke, doku, form ışık ve açık-koyu ilişkisine
bağlı etkiler uygun biçimde çalışılmıştır. Çalışmada özellikle sağ kısımda farklı doku
çeşitleriyle ritim yaratılmıştır. Asimetrik bir denge kullanılmıştır.

Görsel 13: Büst
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Görsel 13’te yer verilen linol baskıda öğretmen adayı seçtiği ve tasarladığı bir büstü
yorumlamıştır. Büstler, genellikle insan figürlerinin üst kısımlarından oluşmaktadır. Büstler
insan figürünün baş, boyun ve gövdenin özellikle omuz kısmıyla altta kaide ile desteklenen
bölüm üzerinde yer almaktadır. Öğretmen adayının çalışmasında büst soldan gelen bir ışıkla
ele alınmıştır. Işık yüzü ve büstün tamamını aydınlatmıştır. Mekân bir iç mekân olarak
tasarlanmış, mekân içerisindeki masaya ışık yansıması yapılmıştır. Mekân içerisinde tamamen
koyu tonlar kullanılmış büstün daha çok ön plana çıkması sağlanmıştır. Büst üzerinde açık
tonların hâkim olduğu birkaç renk geçişi kullanılmıştır. Linol oyma tekniğiyle linol üzerinde
lekeler oluşturulmuş, özellikle büst üzerinde ışık ve açık-koyu ilişkisine bağlı etkiler, uygun
biçimde çalışılmıştır. Çalışmada neredeyse simetrik bir denge kullanılmıştır. Beş renkle denge
sağlanmıştır.
Görsel 14’te yer verilen linol baskıda öğretmen adayı soyutlanmış bir portre
yorumlamıştır. Öğretmen adayının çalışmasının neredeyse yarısını kaplayan portre karşıdan
gelen bir ışıkla ele alınmış, ışık yüzü tamamen aydınlatmıştır. Işık; yüz ve gövde de
dolaşırken mekân tamamen boşluk olarak koyu tonla oluşturulmuş ve portrenin daha çok ön
plana çıkması sağlanmıştır. Çalışmanın belirli bölümlerinde renk alanları kullanılmıştır.
Çalışmada açık, orta ve koyu tonlarda kullanılan üç renk uygulanmıştır. Linol oyma
tekniğiyle linol üzerinde çizgi, leke, ışık ve açık-koyu ilişkisine bağlı etkiler uygun biçimde
çalışılmıştır. Neredeyse simetrik diyebileceğimiz bir denge kullanılmıştır. Çalışmada renk
dengeli bir şekilde kullanılmıştır.
SONUÇ
Portre, ışık ve mekân konulu çalışmalarda farklı malzeme, yöntem ve tekniklerden
yararlanmak mümkündür. Öğretmen adayları tasarladıkları portre çalışmalarında istenen linol
baskı tekniğini kullanmıştır. Öğretmen adayları genellikle kendi portrelerini çalışarak kendi
duygularına göre yorumlamışlar, portrelerine uygun gördükleri mekân ile tamamlamışlardır.
Öğretmen adayları portreleri kendi portreleriyle özdeşleşmiştir. Kendi hislerini, kişisel
özelliklerini ve ifade biçimlerini kendi yorumlarıyla özgün bir çalışmaya dönüştürmüşlerdir.
Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, öğretmen adaylarının portre ve otoportre
bağlamında yaptıkları çalışmalar değerlendirilmiş, portre ile birlikte ışık ve mekânı
özelliklerine uygun biçimde yorumlayabildikleri görülmüştür. Yüksek baskıresim
tekniklerinden biri olan linol tekniğinde linol oyma bıçakları kullanılmaktadır. Bu bıçakları
doğru kullanmak ve etkilerini görmek için uygulanan çalışmalarda konu önem taşımaktadır.
Portre konusunun ışık ve mekân konusuyla ilişkilendirilerek linol baskı tekniklerinin
uygulanmasında öğretmen adaylarının farklı temel ilkeleri görmede, yorumlamada etkili
olduğu ve teknik beceriye ulaşabildikleri söylenebilir. Portre çalışmalarının linol baskı
teknikleri ile uygulanması ışık ve mekân ile birlikte ele alındığında linol baskı tekniklerinin
öğretilmesinde ve teknik becerinin kazandırılmasında öğretmen adaylarının yetkinlik
sağlayacağı bir konudur diyebiliriz. Öğretmen adaylarının farklı biçimlerde yapabilecekleri
tasarımlara uygun olduğu için linol baskı tekniklerinin verilen bir konu ile desteklenmesi
çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Aynı konunun her öğretmen adayında farklı bir biçimde ele
alınması ise farklı bir bakış açısı sağlayacaktır.
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Özet
21. yüzyıl becerileri arasında yer alan bilgi işlemsel düşünme, bireyin dört temel
becerisinin yanında eleştirel, yaratıcı, algoritmik ve problem çözme becerilerini de etkin
kullanmasıdır. Bu becerisini kullanan birey, teknolojik araçları kullanarak olayları fark
etmekte, onların çözümü için birçok alternatifi değerlendirmektedir. Karşılaştığı problemleri
analitik düşünme yeteneğiyle çözmeye çalışmaktadır. İşbirliği içinde olayları sorgulamakta ve
soyut düşünce yapısıyla olay örgüsü arasında hataları ayıklamaktadır. Böylelikle birey,
olaylar arasında farklılığı görerek var olan ve ya olacak hataları ayıklama becerisiyle analiz
etmektedir. Bunu yaparken, teknolojik araçlardan destek almaktadır.
Bilgi işlemsel düşünme her ne kadar bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı ve
bilgisayarın ön planda tutulduğu bir beceri olsa da günümüzde bazı yönleriyle
eleştirilmektedir. Bu eleştirilerden biri bilgi işlemsel düşünmenin daha çok matematikte
kullanılan bir beceri olduğudur. İkincisi bu becerinin disiplinler arası bir özellik gösterip
göstermediği konusunda bilim insanları arasında yaşanan tutarsızlıktır. Araştırmalar arasında
görülen tutarsızlık sonucu bu becerinin diğer becerilerle farkı tam olarak ortaya
konulamamaktadır. Ayrıca böyle bir becerinin etik konuları çözmede yetersiz olacağı
düşünülmektedir. Belki de bu ve buna benzer eleştirilerin temelinde bilgi işlemsel
düşünmenin net bir tanımının olmamasıdır. Bilgi işlemsel düşünmeye yönelik yapılan bu
eleştirilere karşın bilinen bir gerçek vardır. Bu düşünme günümüz bireysel-toplumsal
ihtiyaçları karşılamada, bireyin geleceğe yönelik beklenti ve hedeflerini belirlemede etkili
olduğu düşünülmektedir. Çünkü yaşanılan çağda bireyler birçok salgın, savaş ve olaylarla
karşı karşıya kalmaktadır. Bu olumsuz olaylara bireyin etkili çözüm bulması, çok yönlü
eleştirmesi, analiz etmesi, yeni fikirler bulması ve diğer bireylerle paylaşması beklenmektedir.
Yapılan birçok çalışmada böyle bireylerin yetişmesi ve bu beklentilerin gerçeklemesinde bilgi
işlemsel düşünmenin etkili olduğu vurgulanmaktadır. Bilgi işlemsel düşünmenin başka hangi
boyutlarda bireye katkı sağladığı, nasıl ölçüldüğü ve tartışıldığı bu araştırmada belirlenmeye
çalışılmıştır.
Bu araştırmada bilgi işlemsel düşünme konusunda yapılan çalışmalar incelenmiş,
yöntem, bulgular ve tartışma konularında dikkat çeken başlıklar sistematik derleme yoluyla
belirlenmiştir. Araştırma verileri 2012-2020 yılları arasında bilgi işlemsel düşünmeye yönelik
yapılan çalışmalarla ve buradan elde edilen verilerle sınırlıdır. Araştırma veriler nitel yöntem
kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Daha sonra
veriler bulgular başlığı altında çeşitli tablolar ve grafikler kullanılarak yorumlanmıştır.
Araştırmada bulgular bölümünden hareketle elde edilen sonuçlar, bilgi işlemsel düşünme
konusunda yapılan farklı çalışmalarla/araştırmalarla desteklenerek tartışılmış ve buna bağlı
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bilgi, Beceri, Bilgi İşlemsel Düşünme, Teknoloji.
AN INVESTIGATION OF THE STUDIES ON COMPUTATIONAL THINKING:
SYSTEMATIC REVIEWS
Abstract
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Computational thinking, which is among the 21st century skills, is the effective use of
critical, creative, algorithmic and problem solving skills as well as four basic skills. Using this
skill, the individual notices the events by using technological tools and evaluates many
alternatives for their solution. He tries to solve the problems he encounters with analytical
thinking skills. He/she questions the events in cooperation and debugs the errors the plot by
the abstract mind-set. In this way, the individual analyses the differences between events with
the ability to debug existing or future errors. In doing so, He/she receives support from
technological tools.
Although computational thinking is a skill in which information and communication
technologies are used and computers are prioritized, today it is criticized in some aspects. One
of these criticisms is that computational thinking is a skill mostly used in mathematics. The
second is the inconsistency among scientists about whether this skill shows an
interdisciplinary feature. As a result of the inconsistency between the studies, the difference
between this skill and other skills cannot be revealed exactly. In addition, such a skill is
thought to be insufficient in solving ethical issues. Perhaps the basis of these and similar
criticisms is the lack of a clear definition of computational thinking. Despite these criticisms
of the computational thinking, there is a known fact. This thinking is thought to be effective in
meeting today's individual-social needs and determining the individual's expectations and
goals for the future. Because in the age of life, individuals are faced with many epidemics,
wars and events. Individuals are expected to find effective solutions to these negative events,
to criticize, analyse, find new ideas and share them with other individuals. In many studies, it
is emphasized that computational thinking are effective in raising such individuals and
realizing these expectations. In this study, it was tried to determine in what other dimensions
computational thinking contributed to the individual, how it was measured and discussed.
In this study, the studies on computational thinking were examined, and the remarkable
headings about method, findings and discussion issues were determined through systematic
reviews. The research data are limited to the studies conducted on computational skills
between 2012 and 2020 and the data obtained here. Research data were obtained using
qualitative method. The data obtained was subjected to content analysis. Later, the data were
interpreted using various tables and graphs under the title of findings. Based on the findings
section of the research, the results obtained were discussed with the support of different
studies / researches on computational skills and related suggestions were presented.
Keywords: Knowledge, Skill, Computational Thinking, Technology.
GİRİŞ
Bilgi, dijitalleşme süreciyle birlikte teknolojinin hızlı değişim gösterdiği toplumlarda
sürekli bir ilerleme halindedir. Toplumlarda yaşanan bu değişim bazen olumlu bazen de
olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmakta ve bireyin problemler yaşamasına neden olmaktadır.
Böyle bir süreçte birey ilk olarak problemi anlamaya ve tanımlamaya çalışmaktadır. Etkili
çözümler üreterek problemi ve onun sonucunda elde edilen verileri değerlendirmektedir.
Değerlendirmenin bütün aşamalarında probleme eleştirel yaklaşmakta, bilgiler arasındaki
tutarlığı/tutarsızlığı yorumlamakta ve açıklamaktadır. Birey için yapılan ve izlenen bu adımlar
aslında 21. yüz yıl becerileri olarak ifade edilmektedir. Bu beceriler arasında teknoloji
kullanma, iletişim kurma, problem çözme, eleştirel, yaratıcı, yansıtıcı düşünme
bulunmaktadır. Tabi 21.yüzyıl becerileri bununla sınırlı olmamaktadır. Günümüzde belirtilen
becerilerin yanı sıra birçok becereninde ön koşulu olan bir beceri bulunmaktadır. Buda bilgi
işlemsel düşünmedir (computational thinking). Bilgi işlemsel düşünme, ilk kez Seymour
Papert tarafından Mindstorm (1980) adlı çalışmasında kullanılmıştır. Papert’ten sonra Wing
ve Matematikçi aynı zamanda bilgisayar bilimci olan Papert ve Mindstorm da çalışmalarında
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bilgi işlemsel düşünmeye vurgu yapılmıştır. Birçok bilim insanın araştırma konusu olan ve
çocukların öğrenmesinde tercih edilen bilgi işlemsel düşünme, bireyin teknoloji ile zihinsel
yapısını kullanarak karşılattığı problemleri etkili çözümler üretmesidir (Üzümcü ve Bay,
2018; Demir ve Cevahir, 2020). Bireyin gerçek yaşamında kullandığı/kullanabileceği bir
soyut düşünme biçimidir. Düşünce stratejilerini ve bilgisayar biliminin temel kavramlarını bir
arada kullanarak olaylara çok yönlü bakmasıdır (Alsancak Sırakaya, 2018; Akgün, 2020). Bu
bakış açısı bireyin başta problem çözme sürecini etkili yönetmesine katkı sağlamaktadır.
Bunun yanı sıra iletişim, eleştirel, yaratıcı, algoritmik ve işbirliği içinde çalışma gibi birçok
enformatik toplumların becerilerini bireye kazandırmaktadır.
Bu becerileri bireye
kazandırırken, bilgisayardan ve onun bireye sunmuş olduğu imkânlardan yararlanmaktadır
(Oluk, Korkmaz ve Oluk, 2018).
Bilgi işlemsel düşünmenin içeriğine genel olarak bakıldığında “problem çözme”
kavramının birçok yerde kullanıldığı görülmektedir. Bu iki kavramın ilişkisinin daha iyi
anlaşılması için işlem basamaklarının iyi bilinmesi gerekmektedir (Bakınız Tablo 1).
Tablo 1. Problem çözme süreci olarak bilgi işlemsel düşünme (Kalelioğlu ve ark., 2016,
Akt: Gülbahar, Kert, Kalelioğlu, 2019).
Problem Çözme Süreci
Problemi Tanımlama
Veri toplama, sunma ve görselleştirme
Çözümü planlama, seçme ve genelleme
Çözümü uygulama
Çözümü değerlendirme ve iyileştirme için
geliştirme

Bilgi İşlemsel Düşünme Süreci
Soyutlama, ayrıştırma
Veri toplama, veri analizi, örüntü tanıma, kavramsallaştırma,
veri sunma
Matematiksel sorgulama, algoritma ve süreçleri oluşturma, eş
zamanlı çalışma
Otomasyon, modelleme ve simülasyon
Test etme, hata ayıklama, genelleme

Bilgi işlemsel düşünme, bir problemin/olayın birey ve bilgisayar tarafından formüle
edilmesi ve çözüm üretecek düzeye gelmesidir. Bireyin yeni öğrenmeleri teknolojik araçları
kullanarak yapılandırmasıdır. Günlük yaşamda karşılaşılan problemleri bilgisayar
teknolojileri yardımıyla çözmesidir. Bilimsel süreçleri içeren, matematiksel, mühendislik
konusundaki düşünceleri, bilgisayar, süreç, bilim ve veri gibi birçok öğeyi kapsayan bir tür
analitik düşüncedir. Bilgi işlemsel düşünme aynı zamanda bilgiler arasında parça-bütün
ilişkisini sağlayarak problemlere etkili çözüm üretmeyi sağlayan bir beceridir. Parça-bütün
ilişkisiyle bireyin olaylara eleştirel yaklaşmasına, işbirliği içinde çalışmasına, sentez düzeyde
bilgilerini kullanarak yeni ürünler ortaya koymasına ve iletişim kanallarıyla duygu ve
düşüncelerini rahat bir şekilde ifade etmesine yardımcı olmaktadır (Akgün, 2020).
Bilgi işlemsel düşünme her ne kadar çağdaş toplumların ve eğitim anlayışının bireyde
görmek istediği bir beceri olsa da yapılan çalışmalarda bu kavrama yönelik yanlış algıların
olduğu görülmektedir. Örneğin bilgi işlemsel düşünme becerisini sadece bilgisayar kullanan
kişilerde görüleceği yanılgısı bulunmaktadır. Oysaki bilgi işlemsel düşünme becerisine sahip
olmak için bilgisayar bilmek yeterli bir ön koşul değildir (Çetin, Otu ve Oktaç, 2020). Bütün
toplumlarda özellikle bilgi ve ağ toplumlarında yaşayan bireylerin çoğunlukta kullanacağı bir
beceri olarak görülen bilgi işlemsel düşünme için iyi bir problem çözücü olmak
gerekmektedir. Olaylara farklı açılardan yaklaşmayı ve sanal-gerçek dünyanın insana sunduğu
bilgileri analiz etmeyi birey bilmelidir.
Bilgi işlemsel düşünmeyi etkili bir şekilde kullanan bireylerde başarının arttığı
görülmektedir. Çünkü bu düşünme yapısı bireye çağdaş eğitimin olanaklarını sunmaktadır.
Bireyin bir alanda/disiplinde değil, birçok yönde gelişim göstermesini sağlamaktadır. Mesela
kodlama eğitimi, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik-Science, Technology,
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Engineering and Maths), harmanlanmış öğrenme ve Flipped Learning ortamları ve buradan
kazanılan beceriler bilgi işlemsel düşünmenin katkılarından bazılarıdır. Bu model ve
anlayışların temelinde, bireyin problem çözme becerisini kullanması ve gerçek yaşam
olaylarına uyum sağlamada etkili çözümleri üretmesi yer almaktadır. Karşılaşılan problemler
ve bu problemlerin çözümünde veri toplama, analiz etme, soyutlama, algoritmalar ve işlemler,
simülasyonlar gibi bileşenler dikkate alınmaktadır (Batı, Çalışkan ve Yetı̇ şı̇ r, 2017). (Bakınız:
Şekil 1).

Soyutlaştırma
Modelleme

Algoritma
Tasarım

Örüntü
genelleştirme

Otomasyon

Bilgi İşlemsel Düşünme
Örüntü
tanıma

Veri Toplama

Eş zamanlı
çalışma

Veri
Çözümleme
Ayrıştırma

Veri sunma

Şekil 1. Bilgi İşlemsel düşünmenin alt boyutları (Kalelioğlu ve Gülbahar, 2015, Akt:
Gülbahar, Kert, Kalelioğlu, 2019).
Bilgi işlemsel düşünmenin bileşenleri, robotik kodlama, bilgisayar ve iletişim
teknolojilerinin birçok alanında bireye olanaklar sunmaktadır. Yani bireyler öğrenme-öğretim
sürecinde çeşitli oyunlarla (Lego Mindstorms robot setleri, mBot-STEM Educational robot
kiti ve Arduino robot kitleri), robitik kodlama ve diğer teknolojik araçlarla öğrenmesini
gerçekleştirmektedir. Böyle bir öğrenme ortamı onların derse yönelik başarısı ve derse
yönelik motivasyonun arttırmaktadır (Gülbahar, Kert, Kalelioğlu, 2019; Kaya, Korkmaz ve
Çakır, 2020).
Bilgi işlemsel düşünme bireylerin sadece akademik başarı gibi bilişsel yapısına katkı
sağlamamaktadır. Aynı zamanda ilgi, tutum, özgüven gibi duyuşsal boyutunu da
etkilemektedir. Hem bilişsel hem duyuşsal gibi birçok özelliğe etkileri olduğu düşünülen bilgi
işlemsel düşünmenin bu sebeple öğretim programlarında yer alması gerekmektedir. Çünkü
öğretmen öğretim programında yer alan kazanıma göre etkinlikler hazırlamaktadır. Yine ona
göre öğrenciyi değerlendirmektedir. Süreç ve sonuç odaklı bir yaklaşımla öğrencinin
gelişimsel özellikleri hakkında fikir sahibi olmaktadır (Atman Uslu, Mumcu ve Eğin, 2018).
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Öğretmenin öğrenci hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve onu sağlıklı bir şekilde
değerlendirmesi içinde bilgi işlemsel düşünme kavramı hakkında ön bilgilerinin olması
gerekmektedir. Öğretmenlerin bu kavram hakkındaki bilgilerini desteklemek ve eksikliklerini
tamamlamak için başta bilim insanlarının çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi işlemsel
düşünmenin kavramsal boyutu bu çalışmalarda öğretmenlere çok iyi bir şekilde
açıklanmalıdır. Bilgi işlemsel düşünme hakkında oluşan yanlış algıların sebepleri onlara
sunulmalıdır. Bu öneri ve düşüncelerden hareketle bu araştırmada da bilgi işlemsel düşünme
kavramı konusunda yapılmış çalışmalar derlenerek bir araya getirilmiş ve araştırmanın
problem cümlesini oluşturmuştur.
Sistematik derleme yoluyla yapılan incelemede
araştırmanın alt problemleri şu şekildedir: Veri tabanlarından ulaşılan çalışmaların bilgi
işlemsel düşünme kavramına yönelik adlandırmaları ve bu adlandırmalarda bilgi işlemsel
becerinin düşünmenin tanımında vurguladıkları kavramlar, araştırma modelleri, örneklem,
örneklem sayısı, veri toplama araçları ve verilerin analizdir.
YÖNTEM
Araştırmada sistematik derleme yoluyla bilgi işlemsel düşünme konusunda yapılan
çalışmalar incelenmiştir. Karaçam’a (2013) göre sistematik derleme herhangi bir konuya
çözüm getirmek ve klinik bir soruya cevap aramak amacıyla o alanda yapılmış olan
çalışmaları detaylı bir şekilde ele almak ve incelemektir. Bunu yaparken çalışmaya dahil olan
ve dışlama kriterleri çerçevesinde dahil olmayan çalışmalar araştırmada belirtilmektedir.
Çoğunlukla bilimsel bilgileri içeren sistematik derleme olayları ele alma yönünden objektiftir.
Çünkü kapsamlı bir literatür taraması yapılmaktadır. Yapılan taramalarda araştırma
kapsamına alınan çalışmalar detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Araştırmacılar sistematik
derlemeyi tekrar tekrar gözden geçirip sonuçlarını doğrulayabilmektedir.
Tarama Süreci ve İncelenen Araştırmalar
Sistematik derlemenin kullanıldığı araştırmada, ilk olarak bilgi işlemsel düşünme
konusunda yapılan makalelerinin geriye dönük taranması yapılmıştır. Bu amaçla; “Dergipark”
veri tabanından “bilgi işlemsel düşünme” ve “ERIC” “Mendeley” ve “ScienceDirect” veri
tabanlarından “computational thinking” anahtar kelimeleri kullanılarak literatür taraması
yapılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucu Mendeley’den 14, ScienceDirect’den 10,
ERIC’den 31 ve Dergipark’dan 14 çalışma bu ölçütlerine göre taranmıştır.
Dâhil Etme Ölçütleri
Araştırmada veri tabanlarından yapılan tarama sonuçları için bir takım ölçütler göz
önünde tutulmuştur. Bu ölçütlere bakıldığında öncelikle bilgi işlemsel düşünme ile ilgili
yazılan makalelerin özetleri okunmuştur. Sonra bilgi işlemsel düşünme ile ilgili “İngilizce
veya “Türkçe sayfalarda ara”, “2012-2020 yılları”, “Tam metin erişilebilenler” gibi ölçütler
dikkate alınmıştır. Buradan hareketle bilgi işlemsel düşünmeyi kapsayan 20 çalışma
araştırma kapsamına alınmıştır.
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Grafik 1. Araştırma kapsamına alınan çalışmaların veri tabanlarına göre
dağılımı
Grafik 1’de görüldüğü üzere, çalışmaların 2’si (%10) Dergipark, 11’i (%55) ERIC, 2’si
(%10) Mendeley ve 5’i (%25) ScienceDirect veri tabanından ulaşılmıştır.
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Grafik 2. Araştırma kapsamına alınan çalışmaların yıllara göre dağılımı
Grafik 2’de görüldüğü üzere, bilgi işlemsel düşünmenin en fazla yapıldığı yıl 2020’dir.
7 çalışmanın 6’sı ERIC ve 1 çalışma Dergipark veri tabanından ulaşılmıştır.
Çıkarma Ölçütleri
Araştırmada, bilgi işlemsel düşünmeyi “bir beceri olarak ele alan” 66 çalışma
değerlendirme kapsamına alınmamıştır. İki çalışmada yöntem kısmı ile ilgili bilgiler eksik
olarak verilmiştir. Bir çalışma ise bilgi işlemsel düşünme ile ilgili alan yazı taraması
yapmıştır.
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Veri Analizi, Geçerlik ve Güvenirlik
Araştırmada veri tabanlarından ulaşılan 20 çalışma için içerik analiz yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmalar içerik analizine tabi tutulmadan önce ilk olarak araştırmacı
tarafından detaylı bir şekilde incelenmiştir. İncelemelerde araştırmacı bilgi işlemsel düşünme
konusunda yapılan makalelerin kavramsal çerçevesini, yöntem, bulguları, tartışma ve sonuç
bölümleri arasındaki benzer ve farklılıkları not almıştır. Alınan notlarla kodlar oluşturulmuş
ve kod listesine bunlar yazılmıştır. Kodlar oluşturulurken daha önce belirlenen kavramlara ve
verilerden çıkan kavramlara göre kodlamalar düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler konusunda bir
uzmanın görüşü alınmış ve görüşler arasındaki tutarlığa bakılmıştır.
Araştırmanın güvenirliği Miles ve Huberman’ın (1994) formülü (güvenirlik=Görüş
birliği/Görüş birliği+Görüş ayrılığı) kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda
güvenirlik değeri .88 olarak bulunmuştur.
Araştırmanın iç geçerliğini sağlamak için bulgular başlığı altında elde edilen veriler
ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Araştırmanın dış geçerliğini sağlamak için de yöntem
bölümünde araştırma süreciyle ilgili bilgiler ayrıntılı bir şekilde ve iç güvenirliği sağlamak
içinde veriler olduğu şekliyle sunulmuştur.
BULGULAR VE YORUM
“Dergipark” veri tabanından “bilgi işlemsel düşünme” ve “ERIC” “Mendeley” ve
“ScienceDirect” veri tabanlarından ulaşılan 20 çalışmada kavramsal olarak bilgi işlemsel
düşünmeye yönelik adlandırmalar Grafik 3’de yer almaktadır.
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Grafik 3. Araştırmalarda bilgi işlemsel düşünme kavramına yönelik adlandırmalar
Grafik 3’de görüldüğü üzere çalışmada bilgi işlemsel düşünme kavramının farklı
isimlerle adlandırıldığı görülmektedir. Bu adlandırmalarda bilgi işlemsel düşünme ifadesinin
yanı sıra bilgisayarca düşünme açıklaması da yer almaktadır.
Araştırmalarda diğer bir bulgu bilgi işlemsel düşünme tanımında vurgulanan kavramlara
yöneliktir. Araştırmalarda bilgi işlemsel düşünme tanımında ön planda tutulan kavramlar
Grafik 4’de gösterilmektedir.
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Grafik 4. Araştırmalarda bilgi işlemsel düşünme tanımında vurgulanan
kavramlar
Grafik 4’de görüldüğü üzere, bilgi işlemsel düşünme konusunda yapılan çalışmalarda en
çok “problem çözme” kavramının kullanıldığı görülmektedir.
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Üzümü, Ö. &Bay, E. (2018); Lockwood, J.& Mooney, A. (2018);Sondakh, D. E,
Osman, K., & Zainudin, S. (2020); Bower, M., Wood, L. N., Lai, J. W., Howe, C.,
Lister, R., Mason, R., Highfield, K., & Veal, J. (2017); Alves, N. D. C., Von
Wangenheim, C. G. &Hauck, J. C. R. (2018); Ulas Ilic, U., Haseski, H.İ.&
Tugtekin, U. (2018); Fagerlund,J., Häkkinen,P. Vesisenaho,M.& Viiri, J. (2019);
Henrique de Paula, B., Burn, A., Noss, R.& Valente, J.A. (2018).
Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., Doğan, D. & Karataş, E.(2020); Alsancak Sırakaya, D.
(2020); Fessakis, G.& Prantsoudi,S. (2019); Robertson, J., Gray, S., Martin, T. &
Booth, J. (2020); Lapawi, N.& Husnin, H. (2020); Li, T.&Wang, T. (2012);
Varela, C., Rebollar, C., García, O., Bravo, E. & Bilbao, J. (2019); Città, G. et al.
(2019).
Juškevičienė (2019); Cervera, N., Diago, P.D., Orcos, L.& Yáñez, D. F. (2020);
Martinelli, S.R., Zaina, L.A.M & Sakata, T.C. (2019); Kazimoglu, C., Kiernan, M.,
Bacon, L. &MacKinnon, L. (2012).
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Grafik 5. Bilgi işlemsel düşünme konusunda yapılan araştırmaların yöntemlerine göre
dağılımı
Grafik 5’de görüldüğü üzere, araştırmalarda 8 çalışmada nitel, 8’nde tarama ve 4’ünde
karma model tercih edilmiştir. Nitel yöntemi kullanan çalışmalardan biri Dergipark [Üzümü,
Ö. &Bay, E. (2018)]; beş çalışma [Lockwood. J & Mooney, A. (2018); Sondakh, D. E,
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Osman, K., & Zainudin, S. (2020); Bower, M., Wood, L. N., Lai, J. W., Howe, C., Lister, R.,
Mason, R., Highfield, K., & Veal, J. (2017); Alves, N. D. C., von Wangenheim, C. G.
&Hauck, J. C. R. (2018); Ulas Ilic, U., Haseski, H.İ.& Tugtekin, U. (2018)] ERIC; birer
çalışmada Mendeley ve ScienceDirect veri tabanlarında yayınlanmıştır.
Tarama modelini kullanan araştırmalardan bir tanesi Dergipark [Gülbahar, Y.,
Kalelioğlu, F., Doğan, D. & Karataş, E.(2020)]; beş çalışma [Alsancak Sırakaya, D. (2020);
Fessakis, G.& Prantsoudi,S. (2019); Robertson, J., Gray, S., Martin, T. & Booth, J. (2020);
Lapawi, N.& Husnin, H. (2020)] ERIC; üç çalışma ScienceDirec [Li, T.&Wang, T. (2012);
Varela, C., Rebollar, C., García, O., Bravo, E. & Bilbao, J. (2019); Città, G. et al. (2019)]
ScienceDirect veri tabanlarında yayınlanmıştır.
Karma modelin modelini kullanan araştırmalardan iki tanesi [Juškevičienė (2019);
Cervera, N., Diago, P.D., Orcos, L.& Yáñez, D. F. (2020)] ERIC; bir tanesi [Martinelli, S.R.,
Zaina, L.A.M & Sakata, T.C. (2019)] Mendeley; bir tanesi ise [ Kazimoglu, C., Kiernan, M.,
Bacon, L. &MacKinnon, L. (2012)] ScienceDirect veri tabanlarında yayınlanmıştır.
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Juškevičienė (2019); Fessakis, G.& Prantsoudi,S. (2019); Bower, M.,
Wood, L. N., Lai, J. W., Howe, C., Lister, R., Mason, R., Highfield, K., &
Veal, J. (2017); Martinelli, S.R., Zaina, L.A.M & Sakata, T.C. (2019).
Alsancak Sırakaya, D. (2020); Li, T.&Wang, T. (2012)
Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., Doğan, D. & Karataş, E.(2020); Robertson, J.,
Gray, S., Martin, T. & Booth, J. (2020); Lapawi, N.& Husnin, H. (2020);
Cervera, N., Diago, P.D., Orcos, L.& Yáñez, D. F. (2020); Kazimoglu, C.,
Kiernan, M., Bacon, L. &MacKinnon, L. (2012); Henrique de Paula, B.,
Burn, A., Noss, R.& Valente, J.A. (2018); Varela, C., Rebollar, C., García,
O., Bravo, E. & Bilbao, J. (2019); Città, G. et al. (2019).
Üzümü, Ö. &Bay, E. (2018); Lockwood, J.& Mooney, A. (2018);
Sondakh, D. E, Osman, K., & Zainudin, S. (2020); Alves, N. D. C., von
Wangenheim, C. G. &Hauck, J. C. R. (2018); Ulas Ilic, U., Haseski, H.İ.&
Tugtekin, U. (2018); Fagerlund,J., Häkkinen,P. Vesisenaho,M.& Viiri, J.
(2019).
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Grafik 6. Bilgi işlemsel düşünme konusunda yapılan araştırmalarda kullanılan
örneklemlerin dağılımı
Grafik 6’da görüldüğü üzere, ERIC veri tabanında yayınlanan üç’er çalışmanın
örneklemi [Juškevičienė (2019); Fessakis, G.& Prantsoudi,S. (2019); Bower, M., Wood, L.
N., Lai, J. W., Howe, C., Lister, R., Mason, R., Highfield, K., & Veal, J. (2017); Robertson,
J.,Gray, S., Martin, T. & Booth, J. (2020); Lapawi, N.& Husnin, H. (2020); Cervera, N.,
Diago, P.D., Orcos, L.& Yáñez, D. F. (2020)] öğretmenler ve öğrenciler; iki çalışmanın
[Alsancak Sırakaya, D. (2020); Li, T.&Wang, T. (2012)]; dört çalışmanın ise [Lockwood, J.&
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Mooney, A. (2018); Sondakh, D. E, Osman, K., & Zainudin, S. (2020); Alves, N. D. C., von
Wangenheim, C. G. &Hauck, J. C. R. (2018); Ulas Ilic, U., Haseski, H.İ.& Tugtekin, U.
(2018)] dokümanlar olduğu görülmektedir.
Mendeley veri tabanında yayınlanan bir’er çalışmanın [Martinelli, S.R., Zaina, L.A.M
& Sakata, T.C. (2019)];[Fagerlund,J., Häkkinen,P. Vesisenaho,M.& Viiri, J. (2019)]
örneklemi öğretmen ve dokümanlardır. ScienceDirect veri tabanında yayınlanan dört
çalışmanın [Kazimoglu, C., Kiernan, M., Bacon, L. &MacKinnon, L. (2012); Henrique de
Paula, B., Burn, A., Noss, R.& Valente, J.A. (2018); Varela, C., Rebollar, C., García, O.,
Bravo, E. & Bilbao, J. (2019); Città, G. et al. (2019)] örneklemi öğrencilerdir. Dergipark veri
tabanında ise yayınlanan bir’er çalışmanın [Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., Doğan, D. &
Karataş, E.(2020) ve Üzümü, Ö. &Bay, E. (2018)] örneklemi öğretmen ve dokümanlardır.
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Henrique de Paula, B., Burn, A., Noss, R.& Valente, J.A. (2018).
Juškevičienė (2019); Martinelli, S.R., Zaina, L.A.M & Sakata, T.C. (2019).
Robertson, J., Gray, S., Martin, T. & Booth, J. (2020); Cervera, N., Diago, P.D., Orcos,
L.& Yáñez, D. F. (2020); Kazimoglu, C., Kiernan, M., Bacon, L. &MacKinnon, L.
(2012).
Üzümü, Ö. &Bay, E. (2018); Alves, N. D. C., von Wangenheim, C. G. &Hauck, J. C. R.
(2018).
Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., Doğan, D. & Karataş, E.(2020); Sondakh, D. E, Osman,
K., & Zainudin, S. (2020); Alsancak Sırakaya, D. (2020); Fessakis, G.& Prantsoudi,S.
(2019); LockwoodJ.& Mooney, A. (2018); Bower, M., Wood, L. N., Lai, J. W., Howe,
C., Lister, R., Mason, R., Highfield, K., & Veal, J. (2017); Lapawi, N.& Husnin, H.
(2020); Ulas Ilic, U., Haseski, H.İ.& Tugtekin, U. (2018); Fagerlund,J., Häkkinen,P.
Vesisenaho,M.& Viiri, J. (2019); Li, T.&Wang, T. (2012); Varela, C., Rebollar, C.,
García, O., Bravo, E. & Bilbao, J. (2019); Città, G. et al. (2019).
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Grafik 7. Bilgi işlemsel düşünme konusunda yapılan araştırmalarda kullanılan
örneklem sayısı dağılımı
Grafik 7’de görüldüğü üzere, ERIC veri tabanında yayınlanan iki çalışmanın
[Juškevičienė (2019); Martinelli, S.R., Zaina, L.A.M & Sakata, T.C. (2019)] örneklem sayısı
11-20; iki çalışmanın [Robertson, J., Gray, S., Martin, T. & Booth, J. (2020); Cervera, N.,
Diago, P.D., Orcos, L.& Yáñez, D. F. (2020)] 21-30; bir çalışmanın [Alves, N. D. C., von
Wangenheim, C. G. &Hauck, J. C. R. (2018)] 31-40; yedi çalışmanın ise [Sondakh, D. E,
Osman, K., & Zainudin, S. (2020); Alsancak Sırakaya, D. (2020); Fessakis, G.&
Prantsoudi,S. (2019); LockwoodJ.& Mooney, A. (2018); Bower, M., Wood, L. N., Lai, J. W.,
Howe, C., Lister, R., Mason, R., Highfield, K., & Veal, J. (2017); Lapawi, N.& Husnin, H.
(2020); Ulas Ilic, U., Haseski, H.İ.& Tugtekin, U. (2018)] 51 ve yukarısı olduğu
görülmektedir.
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Mendeley veri tabanında yayınlanan bir çalışmanın [Fagerlund,J., Häkkinen,P.
Vesisenaho,M.& Viiri, J. (2019)] örneklemi 51 ve yukarısıdır.
ScienceDirect veri tabanında yayınlanan bir çalışmanın [Henrique de Paula, B., Burn,
A., Noss, R.& Valente, J.A. (2018)] örneklem sayısı 11-20; bir çalışmanın [Kazimoglu, C.,
Kiernan, M., Bacon, L. &MacKinnon, L. (2012)] 21-30; üç çalışmanın ise [Li, T.&Wang, T.
(2012); Varela, C., Rebollar, C., García, O., Bravo, E. & Bilbao, J. (2019); Città, G. et al.
(2019)] 51 ve yukarısıdır.
Dergipark veri tabanında yayınlanan bir çalışmanın [Üzümü, Ö. &Bay, E. (2018)]
örneklemi 31-30 ve bir çalışmanın ise [Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., Doğan, D. & Karataş,
E.(2020)] 51 ve yukarısıdır.
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Grafik 8. Bilgi işlemsel düşünme konusunda yapılan araştırmalarda kullanılan veri
toplama araçlarının dağılımı
Grafik 8’de görüldüğü üzere, ERIC veri tabanında yayınlanan iki çalışmada
[Juškevičienė (2019); Fessakis, G.& Prantsoudi,S. (2019)] anket; üç çalışmada [Juškevičienė
(2019); Bower, M., Wood, L. N., Lai, J. W., Howe, C., Lister, R., Mason, R., Highfield, K., &
Veal, J. (2017); Cervera, N., Diago, P.D., Orcos, L.& Yáñez, D. F. (2020)]; iki çalışmada
[Lapawi, N.& Husnin, H. (2020); Cervera, N., Diago, P.D., Orcos, L.& Yáñez, D. F. (2020)]
test; bir çalışmada [Alsancak Sırakaya, D. (2020)]; bir çalışmada envanter [Robertson, J.,
Gray, S., Martin, T. & Booth, J. (2020)]; beş çalışmada [LockwoodJ.& Mooney, A. (2018);
Juškevičienė (2019);Sondakh, D. E, Osman, K., & Zainudin, S. (2020); Alves, N. D. C., von
Wangenheim, C. G. &Hauck, J. C. R. (2018); Ulas Ilic, U., Haseski, H.İ.& Tugtekin, U.
(2018)] doküman; bir çalışmada ise [Alsancak Sırakaya, D. (2020)] kişisel bilgi formu
kullanılmıştır.
Mendeley veri tabanında yayınlanan bir çalışmada [Martinelli, S.R., Zaina, L.A.M &
Sakata, T.C. (2019)] etkinlik; iki çalışmada [Martinelli, S.R., Zaina, L.A.M & Sakata, T.C.
(2019); Città, G. et al. (2019)] test; bir çalışmada Fagerlund,J., Häkkinen,P. Vesisenaho,M.&
Viiri, J. (2019)] doküman; birer çalışmada [Henrique de Paula, B., Burn, A., Noss, R.&
Valente, J.A. (2018);Henrique de Paula, B., Burn, A., Noss, R.& Valente, J.A. (2018)]
gözlem ve görüşme veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.
ScienceDirect veri tabanında yayınlanan üç çalışmada [ Li, T.&Wang, T. (2012);
Kazimoglu, C., Kiernan, M., Bacon, L. &MacKinnon, L. (2012); Varela, C., Rebollar, C.,
García, O., Bravo, E. & Bilbao, J. (2019)] anket; iki çalışmada [Kazimoglu, C., Kiernan, M.,
Bacon, L. &MacKinnon, L. (2012); Città, G. et al. (2019)] etkinlikler; Dergipark veri
tabanında yayınlanan bir çalışmada ise [Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., Doğan, D. & Karataş,
E.(2020)] etkinliklere yer verilmiştir.
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Grafik 9. Bilgi işlemsel düşünme konusunda yapılan araştırmalarda kullanılan veri
analizlerin dağılımı
Grafik 9’da görüldüğü üzere, ERIC veri tabanında yayınlanan iki çalışmada [Ulas Ilic,
U., Haseski, H.İ.& Tugtekin, U. (2018)] betimsel analiz; dört çalışmada [Sondakh, D. E,
Osman, K., & Zainudin, S. (2020); Bower, M., Wood, L. N., Lai, J. W., Howe, C., Lister, R.,
Mason, R., Highfield, K., & Veal, J. (2017); Alves, N. D. C., von Wangenheim, C. G.
&Hauck, J. C. R. (2018); Ulas Ilic, U., Haseski, H.İ.& Tugtekin, U. (2018)] içerik analizi; altı
çalışmada [Juškevičienė (2019); Alsancak Sırakaya, D. (2020); Fessakis, G.& Prantsoudi,S.
(2019); Robertson, J., Gray, S., Martin, T. & Booth, J. (2020); Lapawi, N.& Husnin, H.
(2020); Cervera, N., Diago, P.D., Orcos, L.& Yáñez, D. F. (2020)]; betimsel istatistikler ve
bir çalışmada [Lockwood,J.& Mooney, A. (2018)] derleme analizi kullanılmıştır.
Mendeley veri tabanında yayınlanan birer çalışmada [Martinelli, S.R., Zaina, L.A.M &
Sakata, T.C. (2019); Fagerlund,J., Häkkinen,P. Vesisenaho,M.& Viiri, J. (2019)] betismel ve
derleme analizi; iki çalışmada [Martinelli, S.R., Zaina, L.A.M & Sakata, T.C. (2019); Li,
T.&Wang, T. (2012)] betimsel istatistiklere baş vurulmuştur.
ScienceDirect veri tabanında yayınlanan iki çalışmada [Kazimoglu, C., Kiernan, M.,
Bacon, L. &MacKinnon, L. (2012); Henrique de Paula, B., Burn, A., Noss, R.& Valente, J.A.
(2018)] betimsel analiz ve bir çalışmada [Varela, C., Rebollar, C., García, O., Bravo, E. &
Bilbao, J. (2019)] betimsel istatistikler kullanılmıştır.
Dergipark veri tabanında yayınlanan birer çalışmada [Üzümü, Ö. &Bay, E. (2018)] ve
[Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., Doğan, D. & Karataş, E.(2020)] betimsel analiz ve betimsel
istatistikler kullanılmıştır.
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Çağdaş eğitim anlayışını kullanan toplumlarda teknolojinin önem kazanmasıyla
kodlama, algoritma, problem çözme gibi beceriler her geçen gün daha fazla kullanım alanı
bulmuştur (Alves, Von Wangenheim ve Hauck, 2018). Çünkü küçük yaştan itibaren, STEM
eğitimi ve buna bağlı kodlama uygulamaları çocukların soyut kavramlar hakkında
düşünmesini, bilgiler arasında ilişki kurmasını sağlamaktadır. Bu sebeple, bilgi toplumların
eğitim anlayışlarına bakıldığında kodlama, STEM ve diğer çağdaş yaklaşım, modellerde bilgi
işlemsel düşünmeyi süreçte kullandıkları görülmektedir. Birçok gelişmiş ülke bu gün
ilkokuldan hatta anasınıfından başlayarak kodlama eğitimini yönelik etkinlikler yapılmaktadır
(Fessakis ve Prantsoudi, 2019;Kaya, Korkmaz ve Çakır, 2020). Çünkü kodlama eğitimiyle
çocuklar her hangi bir konu hakkında daha etkili çözümler bulmakta ve hataları konusunda
hızlı dönütler alabilmektedir. Çocuklara verilen dönütler sayesinde problemin süreç ve
sonucunda olaya çözüm getirme, yorumlama ve verileri farklı alanlarda kullanma yetenekleri
gelişmektedir (Martinelli, Zaina, ve Sakata, 2019;Juškevičienė, 2019; Cervera, Diago, Orcos
ve Yáñez, 2020). Kodlama eğitiminin de temelini oluşturan bilgi işlemsel düşünmeyle
böylelikle, farklı kavram ve düşünceler arasında kurulan bağ sonucu çocuklarda problem
çözme, eleştirel, analitik ve algoritmik düşünme gelişmektedir. Bu tür düşünme yolları aynı
zamanda çocukların/bireylerin bilgi işlemsel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı
sağlamaktadır (Akçay, Karahan ve Türk, 2019). 21. yüz yıl becerisi olarak ifade edilen bilgi
işlemsel düşünme bireyin karşılaştığı problemleri basamak basamak çözmesi, çözümler
arasında örüntü oluşturması, problemleri kendi içinde sınıflandırması ve süreç boyunca
bilgisayar teknolojilerinden yararlanmasıdır (Li ve Wang, 2012; Henrique de Paula, Burn,
Noss ve Valente, 2018;Lapawi ve Husnin, 2020). Bu yönleriyle ele alındığında bireyin bilgi
işlemsel düşünmesini etkili kullanması için
teknoloji okuryazarlığına sahip olması
gerekmektedir (Bower, Wood, Lai, Howe, Lister, Mason, Highfield ve Veal, 2017).
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Teknoloji konusunda hazırbulunuşluk düzeyinin olması bireyin başarısını, derse yönelik
tutumunu ve motivasyonunu olumlu yönde etkilemektedir. Olumlu tutum sayesinde birey
karşılaştığı problemlere hızlı çözümler getirmektedir. Olaylara eleştirel yaklaşmakta ve
yaratıcı düşüncesini kullanarak üretken bir birey olmaktadır. Öğretim sürecinde aktif olan ve
yaparak yaşayarak öğrenen birey, yaşadığı toplumu her şeyden önemlisi öze dönük zekâsını
kullanarak kendisini daha yakından tanıma imkanı bulmaktadır (Erümit, Şahin ve Karal,
2020). Başka bir deyişle bilgi işlemsel düşünme bireyin olaylar karşısında tepkilerini analiz
etmekte ve üst düzey düşünme becerileri çerçevesinde ortaya koyduğu ürün/bilgi hakkında
diğer bireylere genel bilgiler sunmaktadır ( Fagerlund, Häkkinen, Vesisenaho ve Viiri, 2019).
Yapılan araştırmalarda bilgi işlemsel düşünmenin aslında bireye istendik davranışlar
kazandırdığı ve dijitalleşme sürecindeki teknoloji kullanma becerisine katkı sağladığı
belirtilmektedir. Birey teknoloji becerisini kullanırken de daha çok bilişsel yönünü ön planda
tutmaktadır. Her ne kadar bireyin bilişşsel boyutuna katkı sağlasa da bilgi işlemsel düşünme
bir bütün olarak bireyin duyuşsal ve devinişsel boyutunuda etkilemektedir. Araştırmalarda
elde edilen ve açıklanan bu tür ifadeler bilgi işlemsel düşünmenin yanlış anlaşılmasını ve
tanımlamasını sağlamaktadır. Bu yanlış anlayış bununla sınırlı kalmamaktadır. Örneğin bilgi
işlemsel düşünme bireye sadece problem çözme becerisi kazandırmaktadır (Ulas Ilic, Haseski
ve Tugtekin, 2018; Varela, Rebollar, García, Bravo ve Bilbao, 2019). Yapılan çalışmalarda bu
açıklamanın hatalı olduğu belirtilmektedir. Oysaki bilgi işlemsel düşünme eleştirel, yaratıcı ve
diğer üst düzey becerileri de bireye kazandırmaktadır. Başka bir açıklama da şu şekildedir:
bilgi işlemsel düşünmenin bilgisayar uzmanları tarafından ve çoğunlukta Matematik, Fen
Bilimleri derslerinde kullanıldığıdır. Yine bu açıklamada hatalı olarak görülmektedir. Çünkü
bilgi işlemsel düşünme herkesin kullanabileceği ve bütün derslerde uygulama alanı bulacağı
bir beceri türüdür (Alsancak Sırakaya, 2018; Lockwood ve Mooney, 2018; Demir ve
Cevahir, 2020).
Özetle, bilgi işlemsel düşünme algoritmik, tasarım ve matematiksel düşünme gibi farklı
düşünme yolları ile kesişim alanı bulmaktadır (Sondakh, Osman ve Zainudin, 2020). Bu
kesişimler açıklanırken ve kavramın tanımı yapılırken farklı adlandırmaların olduğu
görülmektedir. Böyle bir durum beraberinde kavramın doğru bir şekilde açıklanmasını
zorlaştırmaktadır. Bu sebeple kavram hangi değişkenlerle ele alındığı değil, genel kabul gören
tanımıyla ve ifade ediliş biçimiyle insanlara sunulmalıdır. Örneğin Akgün’e (2020) göre bilgi
işlemsel düşünme alan yazında “bilgi işlemsel düşünme”, “bilgisayarca düşünme”, “bilişimsel
düşünme”, ”hesaplamalı düşünme”, “komputasyonel düşünme” şeklinde ifade edilmektedir.
Bütün bu adlandırmalara karşın bilinen bir gerçek vardır. Bilgi işlemsel düşünmeyle birey,
bilgileri zihinsel yapısına anlamlı bir şekilde kodlamaktadır. Bu kodlamalar sonucunda eskiyeni bilgi ilişkilendirilmekte ve karşılaşılan problemlere birey etkili çözüm bulmaktadır
(Robertson, Gray, Martin ve Booth, 2020). Böyle bir çözüm sürecinde öğretmen ve aile
bireye rehber olmaktadır. Çünkü bilgi işlemsel düşünme sürecinde birey bilgiyi
yapılandırırken okulda uygulanan öğretim programı ve ailede verilen informal eğitim etkili
olmaktadır. Öğretmen öğretim programı çerçevesinde sınıf içi ve dışı etkinlikleri
yapılandırmaktadır. Programda yer alan etkinliklerle öğrencilere üst düzey beceriler
kazandırmaktadır. Aile de okulda kazandırılan bu becerileri destekleyici uygulamalarla
pekiştirmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda da programların ne kadar önemli olduğu
vurgulanmaktadır. Mesela İbili ve Günbatar’a (2020) göre 2018 yılındaki 5. ve 6. Sınıflarda
uygulanan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretim programında problem çözme
becerisine önemli bir yer verilmektedir. Bu sebeple programda Problem Çözme ve
Programlama ünitesinin diğer ünitelere göre daha fazla olduğu görülmektedir. Aynı ünitenin
7. ve 8. sınıflardaki programda da büyük bir önem teşkil ettiği belirtilmektedir. Burada amaç
bireye bilgi işlemsel düşünme becerisini kazandırmaktır.
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Öneriler;
Bilgi işlemsel düşünme hakkında karma çalışmalar yapılabilir.
Bilgi işlemsel düşünmenin diğer üst düzey becerilerden farkını ortaya koyacak
çalışmalara yer verilebilir.
Bilgi işlemsel düşünme becerisine sahip bireylerin öğrenme tercihleri belirlenebilir.
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Özet
Dört temel dil becerisi arasında yer alan okuma-yazma, insanoğlunun zihinsel yapısının
ürünü olarak görülmektedir. Okuryazarlık ise bireyin en basit tanımıyla günlük yaşamındaki
bilgileri okuması ve yazması becerisidir. Yani okuryazarlık, bireyin veya toplumun
anlamlandırdığı iletişimsel sembollerin kullanılması ve aktarılması yeteneğidir. Bu
anlamlandırma sürecinde birey, iletişim süreçlerini kullanarak çeşitli kodları çözmeye
çalışmaktadır. Dijital dünyanın kendisine sunmuş olduğu olanaklardan yararlanmaktadır.
Öğrenmeye yönelik beklentilerini ve gelecekteki hedeflerini dikkate almaktadır. En önemlisi
birey, teknolojiyi kullanma becerisi ve teknoloji farkındalığını aktif tutmakta, teknolojik
kaynaklardan elde ettiği bilgileri karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanarak, dijital
ortamda bilgi akışını paylaşmaktadır. Etkili bir iletişim süreciyle, bilgileri dijital ortama
entegre etmektedir. Analiz, sentez ve değerlendirme yaparak yeni bilgiler üretmektedir. Tabi
her birey okuryazarlık becerisi olarak ifade edilen bu süreçleri farklı şekilde kullanmaktadır.
Çünkü okuryazarlık’lığın kendi içinde birçok türü bulunmaktadır. Bunlardan biride dijital
okuryazarlıktır.
Dijital okuryazarlığı, enformatik toplumlarda bireyin teknolojiyi kullanarak yaşadığı
dünyaya uyumunu sağlayan bir beceridir. Bu beceri bireyin hem sosyal hem iş hem de
akademik yaşamında rehberi olmaktadır. Çünkü dijital okuryazarlık becerisiyle birey,
bilgileri nerede ve nasıl bulabileceğini/kullanabileceğini bilmektedir. Sanal ve gerçek yaşam
alanlarında etkili bir iletişim sürecini başlatmaktadır. Dijital araçları ve medyayı gelecek
hedeflerini belirlemede kullanmaktadır. Bu yönleriyle ele alındığında, bilgi ve ağ
toplumlarında dijital okuryazarlık becerisinin önemi her geçen gün arttığı görülmektedir.
Hatta bu konuda birçok araştırma yapılmaktadır. Araştırmalarda dijital okuryazarlık kavramı
farklı değişkenlerle ele alınmakta ve değişkenler üzerindeki etkisi ortaya konulmaya
çalışılmaktadır. Yapılan bu araştırmada da özellikle lisansüstü tezlere konu olan dijital
okuryazarlığın hangi değişkenlerle ilişkilendirildiği, bunların nasıl ölçüldüğü ve tartışıldığı
incelenmiştir.
Bu çalışmanın amacı 2017-2020 yılları arasında, dijital okuryazarlıkla ilgili yazılmış
lisansüstü tezlerin sistematik analizini gerçekleştirmektir. Dijital okuryazarlıkla ilgili
çalışmalara YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden ulaşılmıştır. Tez merkezinin arama motoruna
dijital okuryazarlık anahtar kelimesi yazılmıştır. Arama sonucunda 2 doktora, 19 yüksek
lisans olmak üzere toplamda 21 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Tezlerin analizinde nitel veri
analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinden elde edilen veriler
bulgular başlığı altında tablolar ve grafikler halinde verilmiştir. Araştırma bulgularından
hareketle elde edilen sonuçlar, farklı araştırma bulgularıyla desteklenerek tartışılmış ve buna
bağlı öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Okuryazarlık, Dijital Okuryazarlık.
SYSTEMATIC ANALYSIS OF THESES RELATED TO DIGITAL LITERACY
Abstract
Literacy, which is among the four basic language skills, is seen as the product of the
mental structure of human beings. On the other hand, Literacy, is the ability of an individual
to read and write information in his / her daily life. In other words, literacy is the ability to
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use and transfer communicative symbols that the individual or society makes sense. In this
interpretation process, the individual tries to decode various codes by using communication
processes. He/she takes advantage of the opportunities offered by the digital world. He/she
takes into account their learning expectations and future goals. Most importantly, the
individual maintains the ability to use technology and technology awareness, and shares the
flow of information in the digital environment by using the information obtained from
technological sources in solving the problems encountered. He/she integrates information
into the digital environment with an effective communication process. He/she produces new
information by analyzing, synthesizing and evaluating. Of course, each individual uses these
processes expressed as literacy skills differently. Because there are many types of literacy
within itself. One of these is digital literacy.
Digital literacy is a skill that enables individuals to adapt to the world they live in using
technology in informatics societies. This skill is an individual's guide in both social, business
and academic life. Because, with digital literacy skills, the individual knows where and how
to find / use information. He/she initiates an effective communication process in virtual and
real life areas. He/she uses digital tools and media to set future goals. Considering these
aspects, it is seen that the importance of digital literacy skill is increasing day by day in
information and network societies. In fact, many studies are conducted on this subject. In
studies, the concept of digital literacy is addressed with different variables and its effect on
variables is tried to be revealed. In this study, which variables are associated with digital
literacy, which is the subject of graduate theses, how they are measured and discussed, has
been examined.
The aim of this study is to perform a systematic analysis of graduate theses written on
digital literacy between 2017-2020. Studies on digital literacy were obtained from Council of
Higher Education (CoHE) National Thesis Center. The keyword digital literacy was written
in the search engine of the thesis center. As a result of the search, a total of 21 graduate
theses, including 2 doctorate and 19 master's, were reached. Content analysis, one of the
qualitative data analysis techniques, was used in the analysis of the theses. The data obtained
from the content analysis are presented in tables and graphics under the title of findings. The
results obtained from the research findings were discussed with the support of different
research findings and related suggestions were presented.
Keywords: Technology, Literacy, Digital Literacy.
GİRİŞ

İngilizce “literacy” sözcüğünün karşılığı olan okuryazarlık, bireyin okuma sürecinde
bilişsel yapısında gerçekleştirdiği anlamlandırma, yorumlama, analiz ve sentez etme becerisi
olarak ifade edilmektedir. Dijital teknolojiyle bireyin bilgeye ulaşmasını sağlamaktadır.
Ulaşılan her bilgi bu beceriyle sınıflandırılmakta, açıklanmakta, ayıklanmakta ve
eleştirilmektedir. Bu sebeple dijital okuryazarlık teknolojinin ilerleme gösterdiği toplumlarda
birey yaşadığı dünyaya daha kolay uyum göstermektedir. Bilgilerin çok boyutlu ele alınarak
eleştirilmesini ve karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılmasına yardımcı olmaktadır
(Öçal, 2017). Birey ve toplum açısından önemi ele alındığında okuryazarlık kavramının
önemi her geçen arttığı görülmektedir. Bu önem doğrultusunda farklı okuryazarlıklar ortaya
çıkmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Anayasa, Bilgisayar, Bilimsel, Coğrafya, Çevre,
Ekonomi, Eleştirel, Görsel, Grafik, İnternet, Kültür, Kütüphane, Matematik, Medya, Politika,
Sinema, Sağlık, Tarım, Tarih, Teknoloji, Televizyon, Tüketici, Yatırım, Web ve Dijital
okuryazarlığıdır. Bütün bu okuryazarlık türlerinin hepsi çok önemlidir (Yeşildal, 2018).
Kullanıldığı alan bireye kazandırdığı beceri boyutu ve çağın bireye sunduğu imkânlar
çerçevesinde tercih edilme sıklıkları bir birinden farklı olmaktadır. Örneğin dijital
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okuryazarlık bu gün başta eğitim kurumlarının en fazla bireyde görmek istediği bir beceri
türüdür. Hayatın birçok alanının dijitalleşmesi ve dijital araçların insan yaşamına yön vermesi
bu okuryazarlığın kullanılma sıklığını artırmaktadır. Hatta her gelişim dönemindeki bireyin
dijital toplumlarda yaşamını kolaylaştıran bir okuryazarlık türü olarak görülmektedir.
İngilizce “Digital Literacy” olarak adlandırılan dijital okuryazarlık kavramını ilk kez
paylaşan kişi 1997 yılında Paul Gilster’dir (Öçal, 2017). Dijital okuryazarlık yazılı ve görsel
araç-gereçlerle ulaşılan bilgilerin algılanarak çözülmesi ve bu konuda bireye bir yeterlilik
kazandırılması olarak açıklanmaktadır (Kozan, 2018). Başka bir deyişle dijital kaynakların
saptanması, onlara erişilmesi, kullanılması ve dijital araçlara yönelik tutumların gelişmesidir.
Bu yönüyle ele alındığında medya, bilgi ve görsel okuryazarlık gibi türlerini de içine
almaktadır. Kavramsal çerçevesi bununla sınırlı olmayan dijital okuryazarlık Alkalai ve
Hamburger’e göre (2004) fotoğrafik-görsel, bilgi edinme, ayrıştırma, üretim ve sosyo duygusal gibi becerileri de kapsamaktadır. Bu beceri günümüzde çok önemli görülmektedir.
Bunun sebeplerine bakıldığında (Öçal, 2017; Kozan, 2018; Kardeş, 2020):
 Dijital okuryazarlık geleneksel okuryazarlığa alternatif değildir, fakat geleneksel
okuryazarlığa katkı sağlamak ve onun eksik kalan bölümlerini tamamlamaya çalışmak
amacıyla önemli görülmektedir.
 Dijital dünyaya bireyin uyumunu sağlamaktadır.
 Dijital araçların doğru kullanılması konusunda bireye rehber olmaktadır.
 Bireye gelen birçok mesaj ve iletiyi bireyin kullanımına sunmakta ve bireyin medya
ve kitle iletişim araçlarını kullanarak düşüncelerini farklı bireylere iletmesine yardımcı
olmaktadır.
 İnsanlar arasında sosyalleşmede önemli bir basamak olarak görülmektedir.
 Dijital okuryazarlık e-devlet, e-öğrenme, e-birey, e-vatandaş gibi kavramların
açıklanmasına yardımcı olmaktadır.
 Dijital okuryazarlık sadece dijital araçları kullanma yeteneği anlamına
gelmemektedir.
 Bireyin sosyalleşmesini, etkili iletişim becerisiyle duygu ve düşüncelerini
kullanmasını sağlamaktadır.
 Bireyin bilgileri kontrol etmesi ve doğru bilgiye ulaşması konusunda yol
göstermektedir.
Bilgi içinde bulunduğumuz çağda değişmekle kalmayıp, yeni değişimlerle farklı bir
anlam/boyut kazanmaktadır. Yeni bilgiler ve buna bakış açıları beraberinde özellikle
çocukların/yeni nesillerin daha dikkatli olmasını gerektirmektedir. Çünkü çocuklara
bakıldığında her türlü bilgiye açık olduğu görülmektedir. Bazen fark ederek ya da fark
etmeyerek bilgileri bilişsel şemasına kodlamaktadır. Olaylara iyimser yaklaşmakta ve onu
merak etmektedir. Bilişsel farkındalığını kullanmadan olaylara bu şekilde yaklaşması onun
bilginin zararlı etkisiyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Tablet, telefon ve
televizyon önünde saatlerce zaman geçiren çocuklar belirli bir saatten sonra hangi bilginin
yararlı ve ya zararlı olduğunu fark etmemeye başlamaktadır. Teknolojinin onlara sunduğu
imkânları sınırsız ve bilinçsiz bir şekilde kullanmaya çalışmaktadır. Çünkü öğrenilen her
türlü yeni bilgi onlara çekici ve eğlenceli gelmektedir. Böyle bir durum bilginin hızlı
tüketimine ve kullanımına neden olmaktadır. Hızlı tüketilen bir bilgi amacına uygun
kullanılmadığında belirli bir süre sonra çocuk için anlamsız olacaktır. Aile ve okul belirli bir
süreçten sonra çocuğa müdahale etme konusunda yetersiz kalacaktır. Okulda öğrenilen
bilgiler evde, evde öğrenilenlerde okulda bir anlam bulmayacaktır. Çocuk zaten internet ve
diğer teknolojik araçlarla bilgiyi yapılandırma yolunu tercih etmiştir. Teknolojik araçların
olumsuz etkisi altında yanlış öğrenmeler gerçekleştirecektir. Bu öğrenmeler onun
performansına, başarısına, değerlerine ve geleceğe yönelik planlarına olumsuz yansıyacaktır.
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“Biz” duygusuyla” değil “ben duygusuyla” hareket ederek paylaşma ve iletişim becerisini
kullanamayacaktır. Akranlarına, ailesine, öğretmenine, yakın çevresindeki her bireye zararlı
davranışlarla yaklaşacaktır. Çocukların bu tür davranışa ve toplumun istemediği tutumlara
sahip olmamasında dijital okuryazarlık becerisi önemli görülmektedir (Kardeş, 2020). Birçok
yönden bireye katkı sağlayan ve modern dünyada dijital dönüşümün görüldüğü bir zaman
diliminde dijital okuryazarlık hiçbir zaman birey, eğitim kurumları ve aile için değerini
kaybetmeyecek bir kavram olacağı düşünülmektedir. Geçmişten günümüze hatta gelecekte
teknolojinin gelişimine paralel olarak en çok çalışılacak konulardan biri olarak
gösterilmektedir. Ulusal ve Uluslararası birçok bilim insanın çalışma kapsamında her zaman
yerini koruyacaktır. Birey ve toplum üzerindeki olumlu-olumsuz yönleri bu bilim insanlarının
çalışmalarında tartışılacaktır. Buradan hareketle bu araştırma da bilim insanlarının dijital
okuryazarlık konusunda yaptıkları çalışmalar ele alınmış ve sistematik derleme yoluyla
incelenmiştir. İncelemeler yapılırken 2017-2020 yılları arasında, dijital okuryazarlıkla ilgili
yazılmış 21 lisansüstü tez dikkate alınmıştır. Tezlerde dijital okuryazarlığın bileşenlerinin
dağılımı, kullanılan araştırma modelleri, örneklem, örneklem sayısı, veri toplama araçları ve
verilerin analizi başlıkları araştırma kapsamında alt problemler şeklinde ele alınmıştır.
YÖNTEM

Sistematik derleme yoluyla elde edilen çalışmalarda ilk olarak dijital okuryazarlık
konusunda hazırlanan tezlere ulaşılmıştır. YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden ulaşılan tezlerde
toplamda 21 çalışma araştırma kapsamına alınmıştır. Bu çalışmaların dâhil edilme ölçütleri
arasında tezlerin izinli olması ve “dijital okuryazarlık” kavramını içermesi yer almaktadır.
Araştırmada çıkartma ölçütleri olarak YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde 22 çalışma dijital
okuryazarlıkla ilgilidir. Fakat bir çalışma bu araştırmanın kapsamını oluşturmadığı için
çıkartılmış geriye 21 çalışma araştırma kapsamını oluşturmaktadır.
Doktora, 2, 10%

Yüksek Lisans,
19, 90%

Grafik 1. Araştırma kapsamına alınan tezlerin türüne göre dağılımı
Grafik 1’de görüldüğü üzere araştırmada dijital okuryazarlıkla ilgili 19 tez yüksek lisans, 2 tez
doktora tezi olarak hazırlanmıştır.
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Grafik 2. Araştırma kapsamına alınan tezlerin yıllara göre dağılımı
Grafik 2’de görüldüğü üzere tezlerden biri 2017, üçü 2018, 13’ü 2019 ve dördü 2020
yılında yayınlanmıştır. Bu çalışmalardan ikisi 2019 ve 2020 yılında doktora, 19 tanesi ise
yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.
Veri Analizi, Geçerlik ve Güvenirlik
Araştırmada YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde ulaşılan 21 çalışma içerik analizine tabi
tutulmuştur. Ulusal veri tabanından ulaşılan tezler araştırmacı tarafından incelenmiştir.
İncelemelerde dijital okuryazarlık konusunda hazırlanan tezlerin kavramsal çerçevesi,
araştırma modeli, örneklem ve sayısı, veri toplama aracı, verilerin analiz bölümleri dikkate
alınarak çeşitli notlar alınmıştır. Notlar çerçevesin de kodlar oluşturulmuş ve bu kodla listeye
kaydedilmiştir. Listedeki kodlar konusunda uzman görüşü alınmıştır. Uzman ve araştırmacı
görüşü arasındaki tutarlığı belirlemek amacıyla Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlik
formülü (güvenirlik=Görüş birliği/Görüş birliği+Görüş ayrılığı) kullanılarak hesaplanmıştır.
Güvenirlik değeri. 90 olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda elde edilen veriler
grafikler halinde sayısal ifadelerle gösterilmiştir.
BULGULAR VE YORUM
YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde ulaşılan 21 çalışmanın sistematik derleme yoluyla elde
edilen bulguları aşağıda Grafik 3, 4, 5,6,7 ve 8’de gösterilmiştir.
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Grafik 3. Araştırmalarda dijital okuryazarlığın bileşenlerinin dağılımı
Grafik 3’de görüldüğü üzere araştırmada dijital okuryazarlık bileşenleri arasında en
fazla vurgulanan teknolojiyi kullanma, bilgiye ulaşma ve ayıklamadır.
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YÖNTEM
Nitel
Çalışma
Tarama
Modeli

Karma
Model

YÖK Ulusal Tez Merkezi
Tekeli, P. (2018); Zurnacı Parlak, B. (2019); Altun, N. (2019); Bozyel. M. (2019);
Yaşar, C. (2019).
Öçal, F.N. (2017); Yeşildal, M. (2018); Kozan, M. (2018); Yaman, C. (2019);
Gürtekin, A. (2019); Özoğlu, C. (2019); Dayanaklı, P. (2019); Arslan, S. (2019);
Boyacı, Z. (2019); Kaya, M. (2019); Bayrakcı, S. (2020); Öztürk, Y. (2020); Kaya,
E. (2020).
Tulay, Z. (2019); Altıner, S. (2019); Korkmaz, M. (2020).

Karma Model, 3,
14%

f
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Nitel Çalışma, 5,
24%

Tarama Modeli, 13,
62%

Grafik 4. Dijital okuryazarlık konusunda yapılan tezlerin yöntemlerine göre
dağılımı
Grafik 4’de görüldüğü üzere, dijital okuryazarlık konusunda hazırlanan tezlerde en
fazla tercih edilen araştırma modeli taramadır (%62). Daha sonra beş (%24) çalışmada nitel,
üç (%14)çalışmada karma model kullanılmıştır.
YÖK Ulusal Tez Merkezi
Öçal, F.N. (2017); Arslan, S. (2019); Korkmaz, M. (2020);

f
3

Öğrenci

Tulay, Z. (2019); Zurnacı Parlak, B. (2019); Kaya, M. (2019);
Kaya, E. (2020); Öztürk, Y. (2020).

5

Lisans Öğrencisi

Kozan, M. (2018); Altıner, S. (2019); Yaman, C. (2019);
Gürtekin, A. (2019); Özoğlu, C. (2019); Dayanaklı, P. (2019);
Boyacı, Z. (2019); Bozyel. M. (2019); Yaşar, C. (2019); Bayrakcı,
S. (2020).

10

Veli
Diğer (sosyal hizmetlerde
bulunan kişiler; 18 yaş ve
üzeri bireyler, mezunlar)

Öçal, F.N. (2017).
Tekeli, P. (2018); Yeşildal, M. (2018); Bayrakcı, S. (2020).

1
3

Dökümanlar

Altun, N. (2019).

1

Örneklem

YÖNTEM
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Dökümanlar, 1, 4%
Öğretmen, 3, 13%

Diğer (sosyal
hizmetlerde
bulunan kişiler; 18
yaş ve üzeri
bireyler, mezunlar),
3, 13%

Öğrenci, 5, 22%

Veli, 1, 4%

Lisans Öğrencisi,
10, 44%

Grafik 5. Dijital okuryazarlık konusunda yapılan tezlerde kullanılan örneklemlerin
dağılımı
Grafik 5’de görüldüğü üzere, dijital okuryazarlık konusunda hazırlanan tezlerin
örnekleme alınan gruplar arasında %44 oranında lisans öğrencileri, %22 öğrenciler, %13
öğretmenler, %13 sosyal hizmetlerde bulunan bireyler ve 18 yaş ve üzeri mezunlar, % 1
dokümanlar ve veliler oluşturmaktadır.
YÖNTEM

YÖK Ulusal Tez Merkezi

Örneklem Sayısı

1-20
21-30
31-40 arası
41-50 arası
51 ve üzeri

f

Tekeli, P. (2018); Altun, N. (2019); Bozyel. M. (2019); Yaşar, C. (2019).

4

Tulay, Z. (2019); Altıner, S. (2019); Zurnacı Parlak, B. (2019).

3
0
0
14

Öçal, F.N. (2017); Yeşildal, M. (2018); Kozan, M. (2018); Yaman, C.
(2019); Gürtekin, A. (2019); Özoğlu, C. (2019); Dayanaklı, P. (2019);
Arslan, S. (2019); Boyacı, Z. (2019); Kaya, M. (2019); Bayrakcı, S.
(2020); Kaya, E. (2020); Korkmaz, M. (2020); Öztürk, Y. (2020).

1-20 arası, 4,
19%

51 ve üzeri; 14;
67%

21-30 arası, 3,
14%

31-40 arası, 0,
0%
41-50 arası, 0,
0%

Grafik 6. Dijital okuryazarlık konusunda yapılan tezlerde kullanılan örneklem sayısı dağılımı
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Grafik 6’da görüldüğü üzere, dijital okuryazarlık konusunda hazırlanan tezlerin %67’sinde
51 ve üzeri, %19’nda 1-20 ve %14’de 21-30 örneklem sayısı bulunmaktadır.
YÖNTEM
Anket

YÖK Ulusal Tez Merkezi
Bayrakcı, S. (2020); Kaya, E. (2020);

f
2

Öçal, F.N. (2017); Yeşildal, M. (2018); Kozan, M. (2018); Tulay, Z. (2019);
Altıner, S. (2019); Yaman, C. (2019); Gürtekin, A. (2019); Zurnacı Parlak, B.
(2019); Özoğlu, C. (2019); Dayanaklı, P. (2019); Arslan, S. (2019); Boyacı, Z.
(2019); Bozyel. M. (2019); Kaya, M. (2019); Korkmaz, M. (2020); Öztürk, Y.
(2020).
Altıner, S. (2019); Altun, N. (2019).

16

8

Gözlem

Tekeli, P. (2018); Kozan, M. (2018); Tulay, Z. (2019); Altıner, S. (2019); Zurnacı
Parlak, B. (2019); Bozyel. M. (2019); Yaşar, C. (2019); Korkmaz, M. (2020).
Tekeli, P. (2018); Zurnacı Parlak, B. (2019).

Günlük

Tulay, Z. (2019).

1

Yaman, C. (2019); Gürtekin, A. (2019); Zurnacı Parlak, B. (2019); Arslan, S.
(2019); Kaya, M. (2019).

5

Veri Toplama Aracı

Ölçek

Döküman
analizi
Görüşme

Kişisel Bilgi
formu

Kişisel Bilgi formu, 5,
14%

2

2

Anket, 2, 5%

Günlük, 1, 3%

Gözlem, 2, 6%
Ölçek, 16, 44%

Görüşme, 8, 22%

Doküman, 2, 6%

Grafik 7. Dijital okuryazarlık konusunda yapılan araştırmalarda kullanılan veri
toplama araçlarının dağılımı
Grafik 7’de görüldüğü üzere dijital okuryazarlık konusunda yapılan tezlerde %44 ölçek,
%22 görüşme, %14 kişisel bilgi formu, %6 gözlem, %6 doküman, %5 anket, ve %1 günlük
veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.

Veriierin Analizi

YÖNTEM
Betimsel analiz
İçerik analizi
Betimsel
istatistikler

Full Texts Book

YÖK Ulusal Tez Merkezi
Tekeli, P. (2018); Zurnacı Parlak, B. (2019); Altun, N. (2019); Korkmaz, M.
(2020).
Tekeli, P. (2018); Tulay, Z. (2019); Altıner, S. (2019); Zurnacı Parlak, B. (2019);
Bozyel. M. (2019); Yaşar, C. (2019).
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Öçal, F.N. (2017); Yeşildal, M. (2018); Kozan, M. (2018); Tulay, Z.
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Grafik 8. Dijital okuryazarlık konusunda yapılan araştırmalarda kullanılan veri
analizlerin dağılımı
Grafik 8’de görüldüğü üzere dijital okuryazarlık konusunda yapılan tezlerde %63
betimsel istatistikler, %22 içerik analizi ve %15 betimsel analiz kullanılmıştır.
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Okuryazarlık en genel anlamıyla alfabe ile yazılı olarak gösterilen metinlerin okunması
ve bunun yazı ile gösterilmesidir. Bir dilin yazılı eserlerini okuyabilmedir. Eserde ifade
edilen öğelerin fark etmesi, eleştirilmesi ve yorumlanarak değerlendirilmesidir. Başka bir
deyişle okuryazarlık iletişim sürecinde bireyin yaşadığı dünyayı okuma ve yazma
eylemleriyle algılaması ve birçok nesne/olay arasında ilişki kurmasıdır. İlk defa 1950 yılında
tanımlanan bu kavram temelde okuma ve yazma becerileriyle sınırlandırılmaktadır. Oysaki
teknolojinin hız kazanması ve ilerleme göstermesiyle okuma-yazma ile sınırlı bir kavram
olmadığı görülmektedir. Bireyin okuduğunu anlaması, yorumlaması, eleştirmesi, olaylar
arasında ilişki kurması, farklı bakış açılarıyla değerlendirmesi şeklinde ifade edilmektedir.
Sosyal yaşamda bireyin iletişim ağını kullanarak düşüncelerini dünyanın birçok yerine
aktarmasıdır (Yeşildal, 2018). Bunu yaparken özellikle önemli bir okuryazarlık türü olan
dijital okuryazarlık becerisini kullanmaktadır. Çünkü dijital okuryazarlık bireyin sayısal
teknolojileri kullanarak ulaştığı ve yapılandırdığı bilgileri bir biriyle ilişkilendirerek analiz
etmesi, düzenlemesi, yeni bilgiler elde etmesi ve bunu yakın çevresine aktararak
değerlendirmesi becerisidir. Bu beceri bireyin dijital araçlara farkındalığını artırmaktadır.
(Akkoyunlu ve Soylu, 2010). Anlamlı bilgilerin oluşmasında bireyin zihinsel sürecine katkı
sağlamaktadır. Böylelikle birey bilgiyi daha rahat ve anlamlı bir şekilde eleştirel yaklaşarak
yapılandırmaktadır. Onu değerlendirmekte ve elde edilen sonuçları yakın çevresiyle iletişim
kurarak paylaşmaktadır (Öçal, 2017). Birçok yönden bireye katkı sağlayan dijital
okuryazarlık bütün bu yönleriyle ele alındığında, bireyin yaşamını kolaylaştıran, onu yaşama
hazırlayan, gelecek hedeflerin belirlenmesinde bireye yol gösteren ve teknoloji çağında
bireyin üretken olmasına yardımcı olan bir okuryazarlık türü olarak görülmektedir. Nitekim
içinde bulunduğumuz çağ teknolojinin yoğun kullanıldığı, bireylerin teknolojik araçlarla
iletişim kurduğu ve rekabet içinde yaşamını devam ettirdiği bilinmektedir. Her birey başta
kendisine katkı sağlamak ve sonra yaşadığı toplumda faydalı bireyler olarak yaşamını devam
ettirmek istemektedir. Bunun içinde kendisini günün koşulları doğrultusunda sürekli
geliştirme ihtiyacı duymaktadır (Gürtekin, 2019; Özoğlu, 2019; Dayanaklı, P. (2019); Kozan,
2018; Bozyel, 2019; Yaşar, 2019). Bunun bir ihtiyaç olduğunu bilen birey amaçlarını,
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beklentilerini, ihtiyaçlarını, öğrenmelerini, değerlerini ve en önemlisi eğitimle ilgili
kararlarını bu çerçevede şekillendirmektedir. İşte dijital okuryazarlık bir beceri boyutuyla ele
alındığında bireye bu noktalarda yol göstermekte ve yardımcı olmaktadır. Çünkü kitle
iletişim araçları ve kullanma özellikle sürekli teknolojiyle birlikte değişime uğramaktadır.
Değişimle birlikte bu araçlardan bireye birçok mesaj gelmektedir. İletilen ve bireye ulaşan
her mesaj bireyin yaşamında bazen bilgi kirliliğine de neden olmaktadır. Birey için anlam
ifade etmeyen bu bilgilerin dijital çağda etkili bir şekilde kullanılması sürecinde dijital
okuryazarlık becerisi öğrenme sürecine dâhil olmaktadır (Belshaw, 2011; Tekeli, 2018;
Bayrakcı, 2020;Zurnacı Parlak, 2019).
Yapılan bu araştırmada da görüldüğü üzere dijital okuryazarlık kavramı bu gün birçok
alanda kullanmaktadır. Elektronik kavramının kısaltması olarak, e-devlet, e-birey, e-vatandaş,
e-öğrenme bu kullanım alanlarından bazılarıdır. Özellikle bu alanlar içerisinde en çok dikkat
çeken eğitim ve eğitimin uygulandığı çevredir. Çünkü dijital okuryazarlık becerisine sahip
bireylerin yetiştirilmesinde eğitim kurumları, öğretmenler ve diğer eğitim öğeleri etkili bir rol
oynamaktadır. Sürekli karşılıklı etkileşim içerisinde dijital araç-gereçlerin kullanımını bireyin
hizmetine sunmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirirken eğitim dijital okuryazarlığın üç
boyutunu dikkate almalıdır. Bunlar; teknik, bilişsel ve sosyal-duygusal boyutlardır. Teknik
boyut, bireyin gerçek yaşamında bir takım bilgisayar iletişim teknolojilerini kullanabilecek
yeterlilikte olmasıdır. Bilişsel boyut, bireyin dijital ortamda elde ettiği bilgileri zihinsel
yapısında anlamlandırmasıdır. Bunun yanı sıra birey bilişsel boyut ile eleştirel düşünme
becerisini geliştirmektedir. Sosyal-duygusal boyut ise bireyin sosyal çevre edinmesi, başka
bireylerle iletişim kurması, etik kurallara uyması ve bunlardan sorumlu olmasıdır (Tekeli,
2018). Bu üç boyut bireyin yaratıcılık, e-güvenlik, etkili iletişim, kültürel ve sosyal anlayış,
işbirliği, bilgiyi bulma ve seçme yeteneği, eleştirel düşünme ve değerlendirme ve işlevsel
beceriler gibi dijital okuryazarlığın ayrı ayrı bileşenlerini oluşturmaktadır (Yeşildal, 2018).
Her bir bileşenin etkili bir şekilde bireyin yaşamında gerçekleşmesinde aile, öğretmen, okul
ve akran grupları farklı bir sorumluluk üstlenmektedir. Altun’a (2019) göre aile çocuğun
dijital okuryazarlık becerisine sahip olmasında çok büyük role sahiptir. Çünkü aile ne kadar
bu beceriyi içselleştirirse çocukta öğrenilen bilgileri bir o kadar davranışa dönüştürmektedir.
Öçal’ın (2017) yapmış olduğu çalışma bu düşünceyi destekler niteliktedir. Öçal (2017)
çalışmasında dijital okuryazarlık konusunda öğretmenlerin ve velilerin kendilerini yeterli
gördüğünü ifade etmektedir. Bunun nedenleri arasında kişilerin internet teknolojilerini
kullanması ve teknolojik ortamların bu beceriyi geliştirmek için uygun olması
gösterilmektedir. Kısaca dijital okuryazarlık ve onun sonucunda kazanılan beceri bir ekip
ruhuyla oluşmaktadır. Günün koşulları doğrultusunda bireyin dijital dünyaya uyumunu
kolaylaştırmaktadır. Bilgi karmaşasını azaltarak birey için önemli olan bilgileri seçmektedir.
Öneriler
 Farklı bölüm ve eğitim kademelerinde dijital okuryazarlık konusunda nicel
çalışmalardan çok nitel çalışmalar yapılabilir.
 Dijital okuryazarlık «bir beceri» olarak ele alındığında öğrencilerin/öğretmenlerin
teknoloji kullanma becerilerine etkileri araştırılabilir.
 Dijital okuryazarlığın farklı bileşenlerinin olup olmadığı araştırılabilir.
 Öğretim programlarının dijital okuryazarlık konusunda etkinliklerinin olup olmadığı
araştırılabilir.
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LÂMİ’Î ÇELEBİ’NİN ŞERH-İ DİBÂCE-İ GÜLİSTÂN ŞERHİNDE
YARARLANDIĞI KAYNAKLAR
IN LÂMİ ÇELEBİ'S ŞERH-İ DİBACE-İ GÜLİSTAN USED SOURCES
Doç. Dr. Mehmet Nuri ÇINARCI
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Özet
Klasik edebiyatta daha çok yazdığı mesnevileriyle bilinen ve bu yönüyle de Câmî-i
Rûm olarak adlandırılan Lâmi’î Çelebi, devrinin önemli entelektüel şahsiyetlerinden biridir.
Tereke kaydında yer alan kitaplarının sayısal çokluğu ve farklı türden ilim dallarına
mensubiyeti ile kaleme aldığı eserlerin edebi tür olarak sahip olduğu çeşitlilik aydın kimliğini
destekleyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir. XVI. yüzyılda yetişen Lâmi’î Çelebi,
mesneviden tercümeye, şerhten münşeata kadar birçok farklı türden eserler yazmıştır. Daha
çok mesnevi ve tercüme eserleriyle tanınan Lâmi’î Çelebi, Şerh-i Dibace-i Gülistan adlı
eseriyle klasik şerh sahasında az da olsa isminden söz ettirmiştir. Klasik bir şerh hüviyeti
taşıyan Şerh-i Dibace-i Gülistan adlı eserinde Lâmi’î Çelebi, ünlü İranlı mutasavvıf Sadi-i
Şirâzî’nin meşhur Gülistân mesnevisinin sadece giriş bölümünü şerh etmiştir. Lâmi’î Çelebi
de her şarih gibi esas aldığı metni şerh ederken metnin okuyucu tarafından daha iyi
anlaşılabilmesi ve zihninde somut bir yer edinebilmesi için kaynaklara başvurmuştur. Bu
kaynakların içerisinde en çok göze çarpanları ise Farsça lügatler ve Fars şairlerinin şiirleridir.
Lâmi’î lügatlerden Gülistân’ın dibacesinde geçen kimi Farsça sözcüklerin anlamlarını daha
iyi açıklayabilmek, Fars şairlerinin şiirlerinden ise beyan ettiği düşüncelerini ispatlamak için
istifade etmiştir. Ancak esas alınan metnin kısa oluşundan dolayı istifade edilen kaynaklar
tam bir eser üzerine yapılan şerhlere göre daha azdır. Bu bildirimizde Lâmi’î Çelebi’nin Şerhi Dibace-i Gülistân adlı şerhinde istifade ettiği kaynakların isimleri zikredilecek, kaynaklar
tanıtıldıktan sonra ise şarihin bu kaynaklardan hangi yönleriyle istifade ettiği örneklerle
ortaya koyulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şerh Kaynakları, Kaynaklardan Yararlanma Yönü, Gülistan
Dibacesi Şerhi
Abstract
Lâmi'-i Çelebi, who is known for his mesnevis in classical literature and is named
Câmî-i Rum in this respect, is one of the important intellectual figures of his era. The number
of books in the Tereke record and the diversity of the works he wrote as a literary genre with
their membership in different branches of science are among the most important factors that
support the intellectual identity. XVI. Lâmi'î Çelebi, who grew up in the century, wrote many
different types of works, from mesnevi to translation, from commentary to interpretation.
Lâmi'î Çelebi, who is mostly known for his mesnevi and translated works, made his name
talk a little bit in the field of classical commentary with his work Şerh-i Dibace-i Gülistan. In
his book Şerh-i Dibace-i Gülistan, which has a classical commentary character, Lâmi'î Çelebi
explained only the introduction part of the famous Gulistan masnavi of the famous Iranian
mystic Sadi-i Şirazi. Lâmi'î Çelebi, like every commentary, used the sources to explain the
text on which he was based, so that the text could be understood better by the reader and had
a concrete place in his mind. Among these sources, the most striking ones are the Persian
lexicon and the poems of Persian poets. He made use of Lâmi'î lexicon to explain better the
meanings of some Persian words in Gulistan's poem, and to prove his thoughts from the
poems of Persian poets. However, due to the shortness of the main text, the sources used are
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less than the annotations made on a complete work. In this paper, the names of the sources
that Lâmi'î Çelebi made use of in his commentary called Şerh-i Dibace-i Gülistan will be
mentioned, and after the sources are introduced, it will be tried to show how the commentary
has benefited from these sources with examples.
AnahtarKelimeler: Sources of Commentary, Styles of Using Resources, Commentary
on Gulistan’s Dibace
GİRİŞ
Edebi bir terim olarak ayırma, açma, beyan ve keşf etmek anlamlarına gelen şerh, bir
edebi eseri, bir risaleyi veya bir kitabı kelime kelime açıp izah ederek, ihtiva ettiği bütün dil,
anlam, sanat ve estetik özellikleri ile o eserin anlaşılmasını sağlamanın özlü ifadesi olarak
tarif edilebilir (Doğan, 1999: 422-427). Üstü kapalı, anlaşılması ciddi bir alt yapı gerektiren
metinlerin açıklanma ihtiyacı aynı zamanda şerhin ortaya çıkışına zemin hazırlayan
etmenlerin başında gelmektedir. Şerh yapma ihtiyacının hissedildiği metinler “başta temel
hadis ve fıkıh kitapları olmak üzere esmâ-i hüsnâ ve dua mecmuaları, akâidle ilgili eserler,
hilye-i nebiler vb. çok sayıda dini telifâtın yanı sıra dil, gramer ve astronomi sahalarında
yazılmış eserlerden meydana gelmektedir (Ceylan, 2000: 20). Şerh yapılan eserlerin başında
her ne kadar dini metinler gelse de İslam kültüründe dini ve edebi metinlerin yanı sıra felsefe,
tıp, mantık ve belagat gibi ilimlerle ilgili nesir veya nazım kaleme alınmış metinler de şerh
edilmiştir.
Klasik ifadeyle şarihin şerhini yazma gayesi genellikle esas alınan metni daha iyi
anladığı gayesiyle ortaya çıkar. Tabi şarihin bu anlatım esnasında hedef kitle tarafından daha
iyi anlaşılması şerhin kıymetini de bir kat daha attırmıştır. Şerh ettiği metne hâkim olamayan
şarihlerin ise başka şarihler tarafından eleştirildikleri görülür. Şerh edebiyatımızda Mesnevî
dışında en çok şerh edilen metinler Farsça klasikler olarak adlandırılan Gülistân, Bostân,
Mantıku’t-tayr ve Hâfız Divanı gibi eserlerdir. Bunun yanında Niyazî-i Mısrî ve Yunus Emre
gibi tanınmış mutasavvıfların kimi Türkçe şiirlerinin de şerh edildiği, hatta kimi şarihlerin
önce şiiri söyleyip sonra kendi şiirlerini şerh ettikleri bile görülür (Güleç, 2008: 137).
Sadi’nin müstesna eseri olarak adlandırabileceğimiz ve birçok yabancı dile çevrilmiş olan
Gülistan’ın şerh edebiyatında müstesna bir yeri vardır. 1258’de Salgurlu hükümdarı Ebubekir
Zengi’ye ithaf edilen eser, özellikle değerler eğitimi bağlamında insanlara yol gösterici bir
nitelik taşır. Gerek kendi türü (makâme) içinde gerek sanat değeri bakımından taklit
edilemeyen Gülistan, münacaat, na’t ve yazılış sebebini anlatan bir önsözden sonra
padişahların hal ve hareketlerini, dervişlerin ahlakını, kanaatin faziletini, susmanın
faydalarını, aşk ve gençliği, güçsüzlük ve ihtiyarlığı, terbiyenin etkisini ve sohbet adabını
konu alan sekiz bölüm halinde düzenlenmiştir (Yazıcı, 1996: 240). Öte yandan Osmanlı
eğitim tarihinde medreselerde Farsça öğretmek amacıyla kullanılan eserlerin başında
Mevlana’nın Mesnevisi ile Sadi’nin Bostan ve Gülistan’ı gelmektedir. Nitekim XVIII. yüzyıl
şairlerinden Behcet, gazelinin bir dizesinde Gülistan’ın çocuk eğitimi ve dil öğretimi
hususundaki önemini şu dizelerle dile getirir.
Dil hatt-ı yâri vasl ile nakş-ı zamîr ider
Bir tıfldır hemîşe Gülistân okur yazar (Çınarcı, 31: 2019)
XVI. yüzyıl divan şairlerinden olan Lâmi’î Çelebi, edebiyatta daha çok mesnevileri ve
tercümeleriyle adından söz ettirmiştir. Mollâ Câmî’ye olan hayranlığı ve çok sayıda
mesnevisini Türkçeye çevirdiği için “Câmî-i Rûm “ diye adlandırılmıştır. Nakşi tarikatına
olan muhabbetini eserlerinde sık sık dile getiren Lâmi’î Çelebi, divanında Emir Buhari’yi
methettiği şiirlere de yer vermiştir. Lâmi’î otuza yakın eser vermiştir, Şerefü’l-insân eserinin
mukaddimesinde eserlerinin sayısının gündüz ve gece saatlerinin toplamı gibi 24 olduğunu
söylemektedir (Kut, 2015). Sayısal açıdan bu kadar çok sayıda edebi esere sahip olan bir
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şairin edebi tür farklılığı olarak geniş bir yelpazeye sahip olması da olağan bir durumdur.
Otuz eser sahibi olan Lâmi’î Çelebi de şerhten münşeata, şehrengizden mevlide kadar farklı
birçok konuda yazmıştır. Genellikle mesnevi şairi olarak bilinen Lâmi’î Çelebi, klasik
edebiyat bilgisi hususundaki birikimini Sadi’nin Gülistân mesnevisinin dibacesini şerh ederek
ortaya koymaya çalışmıştır. Neticede mesnevi, belagat bilgisinin yanı sıra kabiliyet gerektiren
bir tür iken şerhte durum biraz daha farklıdır. Çünkü herhangi bir klasiği şerh etmeye çalışan
kişinin Arapça, Türkçe ve Farsça grameri, belagatı, dini ve tasavvufi terminolojiyi, biyografik
ve ansiklopedik bilgiyi çok iyi bilmesi icap eder.
ŞERH-İ DİBÂCE-İ GÜLİSTÂNDA KULLANILAN KAYNAKLAR
Her şarih, herhangi bir metni şerh etmeye başladığında aslında hedef kitleye vermek
istediği iki önemli mesaj vardır. Bunlardan ilki daha çok fayda amaçlı bir esasa dayanan ve
toplum bireylerini mevcut metinle aydınlatma gayesi; ikincisi ise şarihin şerh edeceği metni
hakkıyla izah etmesini sağlayacak kültürel birikime olan güvenidir. Eserinde gramer ağırlıklı
izahatlar yapan Lâmi’î Çelebi’nin beslendiği kaynakları şu şekilde sıralayabiliriz.
a) Dilbilgisi İle İlgili Bilgiler
b) Edebiyatla İlgili Bilgiler
c) Dini ve Tasavvufi Bilgiler
d) Biyografik Bilgiler
e) Ansiklopedik Bilgiler (Canpolat, 2000: 14)
Başlıklardan da görüleceği üzere Lâmi’î Çelebi’nin istifade ettiği kaynak yelpazesi
oldukça geniştir. Lâmi’î Çelebi’nin şerhinde kaynaklara başvuru tarzı kendisinden önceki
şarihlerden farklı değildir. Lâmi’î Çelebi’nin kaynaklardan istifade etmesinin en temel sebebi
hakkında izahatta bulunduğu herhangi bir mevzuyu okuyucu nezdinde daha itibarlı kılma
gayesi taşır. Şerhte başvurulan kaynakları çeşitli başlıklar halinde şöyle sınıflandırabiliriz:
1. Efsanevi ve Mitolojik Kişiler
a-Behrâm-ı Gûr: Sasanilerin 15. hükümdarı olan Behrâm-ı Gûr, Yezdicerd’in oğlu ve
halefidir. 420’de babasının vefatı üzerine tahta geçmiştir. 427’de bir gece baskını sonunda
doğudan İran sınırlarını geçerek her yeri yağmalayan ve Hazar denizinin güneyindeki araziyi
ele geçiren Akhunlar’ı Rey’de mağlup etti (Konukçu, 1992: 356). Behrâm, İran mitolojisinde
savaş tanrısı olarak geçer. Metinde ise Behrâm-ı Gûr’dan Fars dilinde yapmış olduğu
birtakım etkinlikler münasebetiyle bahsedilmiştir.
Mukaddime: Bilgil ki bu Fârsî dil bir letâfet ü zarâfet üzerine vaz’ olınmış lugâtdur.
Ve bir adı dahı Derî’dür. Erbâb-ı lugât vechin böyle beyân eylediler kim Behrâm-ı Gûr yasağ
eylemiş idi ki kendü kapusında Fârsî dilin söyleyeler ve berâtları ve mektûbları Fârsîce
yazalar.” (Canpolat, 2000: 84)
2. Lügatler
a) Hindu Şah: Muhtemelen 13. yüzyılda yaşamış Türk asıllı tarihçi ve dilbilimcidir.
En önemli eseri, başta asr-ı saadet olmak üzere hulefa-yı raşidin, Emevi ve Abbasi
halifelerini anlattığı Tecâribü’s-Selef adlı tarih kitabıdır. Lâmi’î Çelebi, şerhinde her ne kadar
ona ait Sıhâhü’l-Fürs adlı bir eserinin varlığından bahsetse de İsmail Aka’ya göre bu eserin
çeşitli sebeplerden dolayı Hindûşah ve oğlu Muhammed’e nispet edilmesi yanlıştır. (Aka,
1998: 117).
b) Esedî-i Tûsî: 11. yüzyılda yaşamış İranlı şair ve dilbilimcidir. Eserlerinden
döneminin edebi bilgilerinin yanı sıra matematik, ilahiyat ve felsefe gibi ilimleri de bildiği
anlaşılmaktadır (Bilgin, 1995: 370). En önemli eserleri Ebu Dilef ve Menuçihr’i övdüğü
Kasâ’id-i Münâzara, İran milli destanlarını anlattığı Gersâşpnâme ve Farsça sözlüğü olan
Lügat-ı Fürs’tür.
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“Nitekim Müsteşdehât adlu kîtâbında Esedî-i Tûsî ve Hindû Şâh-ı Nahçıvânî
Sıhâhü’l-Fürs adlu kitâbında ve hâkim Katrân-ı Urmevî, Şems-i Fahrî rahimehumu’llâh asl
lügat hîzdür diyü tahsîs eylediler.” (Canpolat, 2000: 85).
b) Katrân: 11. yüzyılda yaşamış Fars şairidir. Lâmi’î Çelebi her ne kadar şair için
Urmevî ifadesini kullansa da Katrân, aslen Tebrizlidir. Şiirde Unsurî ve Ferrûhî peyrevi olan
şair, Selçuklu hükümdarlarına kasideler yazmıştır. En önemli iki eseri, Divan’ı ve Farsça
sözlüğü olan Lügat-ı Fürs’tür.
3. Belagat Kitapları
a) Şerefüddîn-i Yezdî: 15. yüzyılda Timurlular döneminde yaşamış âlim ve şair bir
şahsiyettir. Şahruh’un oğlu Mirza İbrahim Sultan’ın nedimliğini yapmış ve ölümüne kadar da
onun yanında kalmıştır. En önemli eseri olan ve Timur’un hayatı ve fetihlerini anlatan
Zafernâme’sini Mirza İbrahim Sultan’ın talebi üzerine yazmış ve 1425 yılında tamamlayarak
sultana ithaf etmiştir. Diğer bir önemli eseri ise Lâmi’î’nin de şerhinde istifade ettiği Hulel-i
Mutarraz Der Fenn-i Mu’ammâ ve Lügaz’dır. Lâmi’î, kitabın ismini belirtmeden sadece bir
beyit alıntı yapmıştır.
Şerefüd’dîn Yezdî beyt:
Zi-la’l-i yâr hâhem zıdd-ı şarkî
Be-Tâzî vü Derî vü kalb ü tashîf8(Canpolat, 2000: 85)
b) Şems-i Fahrî: 13. yüzyılda yaşamış ve Şems-i Kays ismiyle anılan dilbilimcidir.
Moğol tehlikesi karşısında can güvenliğinin temini için sürekli yer değiştirdi. En sonunda
Sa’d b. Zengi’nin hizmetine girdi ve ömrünün sonuna kadar onun yanında kaldı. En önemli
eseri el-Mu’cem fi Me’âyîri Eş’âri’l-‘Acem’dir. Arapça ve Farsça iki bölümden oluşan eser,
aruz, kafiye ve şiirle ilgili bilgi vermektedir.
4. Dini Kaynaklar
a) Ayetler: Klasik edebiyatta verilen ilk şerh örneğinden sonuncusuna kadar şarihlerin
müracaat ettikleri kaynakların başında Kur’an-ı Kerim’den alınan ayetler gelmektedir. Bunun
temel sebebi hiç şüphesiz hem şerh edilen metinlerin hem de şarihlerin hareket noktalarını
İslami değerlerin oluşturmasıdır. Yani esasında üzerine bina edilen tavsiye ve nasihatler
dünyasının temelini İslami akideler meydana getirir. Lâmi’î Çelebi’nin şerhinde istifade ettiği
başlıca sureler, İbrahim, Sebe, Al-i İmran, Nur, Ankebut, Tevbe, Ahzab, Hud ve Bakara
suresidir.
“Ve buyurmışdur ki ben latife idiciyim ve lâkin doğrudan gayrı söylemezem ve hemin
bu ma’nânun misline işâretdür. Kavluhu Te’âlâ fe-bimâ rahmetin mine’llahi linte lehum ve
lev kunte fezzân gâlize’l-kalbi lenfeddu min havlike9.” (Canpolat, 2000: 116).
b) Hadisler: Bilindiği gibi hadisler Hazreti Peygamberin sözleridir. Müslüman
dünyası Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra hadisleri de kendine yüzyıllar boyunca rehber edinmiş ve
Hazreti Peygamber’in iyi birer fert yetiştirmek amacıyla söylemiş olduğu bu sözleri
hayatlarına uygulamaya çalışmışlardır. Lâmi’î Çelebi de şerhinde ayetlerin yanı sıra çok sık
olmamakla beraber kimi noktalarda hadislere de müracaat etmiştir.
“Ya’nî salavât getüren ol Resûl’ün üzerine dahı Âli üzerine. Zîrâ buyurmuşdur ki:
Hadîs; İzâ salleytemûnî fe’emmemu10.” (Canpolat, 2000: 119).
c) Tasavvufi Kaynaklar: Şerh-i Dibâce-i Gülistân’da Lâmi’î Çelebi’nin başvurduğu
iki tasavvufi kaynak mevcuttur. Bunlar;
-Kuşeyri: 11. yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf, kelam, tefsir ve hadis âlimidir.
Tasavvuf, kelam, hadis, fıkıh, tefsir, gramer, lügat ve edebiyat gibi ilim dallarında geniş
Farsça ve Arapça, değiştirerek ve bölerek şarkın zıddı olan yârin dudağından istiyorum.
Allah buyurdu ki: Sen yalnızca Allah’ın rahmetinden dolayı onlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli olsaydın şüphesiz
etrafından dağılıp gitmişlerdi. (Al-i İmran-159)
10
Bana salavat getirdiğiniz zaman onu genelleştiriniz.
8
9
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bilgisi olan Kuşeyri, daha çok mutasavvıf olarak bilinir (Uludağ, 2002: 474). Birçok eser
kaleme alan Kuşeyri’nin en önemli eserlerinden birisi de Risâlesi’dir. Tasavvuf tarihinin en
önemli eserlerinden olan Risâle, sufilerin Sünni çevrede uğradıkları eleştirilere cevap vermek
amacıyla yazılmıştır.
“Ve fi’r-risâleti’l-Kuşeyrîyetin fi bâbi’l-murâkabeti ‘ilmü’l-‘abdî bi’l-ittilai’l-Hakki
‘aleyhi ve istidâmetihi li-hâze’l-‘ilm mûrâkıbeten li-rabbihi ‘azze ve celle.”11 (Canpolat,
2000: 127).
-Ebul-fazl Hubeyş: 11. yüzyılda yaşamış Anadolu Selçuklu dönemi tıp bilgini ve
müneccimdir. Başta tıp olmak üzere astroloji, dilbilim ve edebiyatla ilgili çok sayıda eseri
mevcuttur. Lâmi’î Çelebi’nin bahsettiği Kânûnü’l-edeb adlı eseri ise Arapça-Farsça bir
sözlüktür. 1153 yılında telif edilen eserde müellif, lügatini hazırlarken Farsçada kırk sekiz
kaynaktan istifade ettiğini belirtir.
Ve dîn sağış dimekdür ve pâdâşdur. Cezâ ma’nâsına. Ve töredür. Hûy ma’nâsına ve
hükmdür ve pâdşâhlığa dirler. Ve hûr u makhûr itmekdür. Ve hüccetdür. Ve hâl dimekdür. Ve
biri biriyle dâyim musahabet iden yârâna dirler. Ve der ma’nâsına isti’mâl olınur. Kezâ fiKânûni’l-edeb.” (Canpolat, 2000: 139).
5. Muhtelif Şairler
Şarihlerin şerhlerinde istifade ettikleri diğer bir kaynak da şairlerdir. Bu şairler Türk
şairlerden ziyade Fars şairleri olurlar. Bunun temel sebebi ise şerh edilen eserlerin
çoğunluğunun Fars edebiyatına ait olmaları ve Farsça yazılmalarıdır. Lâmi’î Çelebi de şerh
ettiği eserin Fars edebiyatının en önemli yapıtlarından birisi olması vesilesiyle Fars
edebiyatının önemli şairlerinden çoğunun şiirlerine müracaat etmiştir. Bu şairlerin başlıcaları,
Hâfız, Attâr, Enverî, Kemâl-i Hocendî, Senâyî, Molla Câmî, Selmân-ı Savecî, Ferruhî,
Rudekî ve Reşidüddin Vatvat’tır.
“Râ ‘alâmet-i mef’ûldür. Ana ve anı ve anınçün dimek olur. Gâh olur ki tahsîs içün
gelir. Lâm-ı cerre ma’nâsına. Hâfız, beyt:
Zi rakîb-i dîv sîret be-hudâ-yı hod penâhem
Meger ân sahâb-ı sâkib mededî kuned Hudâ-râ
Ve gâh olur ki kasem içün gelür. Mevlânâ Câmî:
Cefâhâ hâhemet fermûd gofti
Hudâ-râ mâh-ı men inhâ heme-râ (Canpolat, 2000: 89).
Türk şairlerinden ise yine Farsça şiir yazan Mevlana ile Fatih dönemi
sadrazamlarından olan ve Adnî mahlasıyla şiirler yazan Mahmut Paşa’nın şiirine yer
verilmiştir.
...ve Mesnevî-i Mevlevî’de
Bişnev ez-ney hikâyet mi-koned
vâki’ olmışdur. Neyden murâd mutlakâ kamışdur ki hakîkat-ı insânîden kinâyetdür.”
(Canpolat, 2000: 111).
“Ammâ ol ki Mahmûd Paşa Hazretleri revha’llahe ruhahu bu beytdeki:
Lâle haddünden meger gül-reng ü bû uğırladı
Ki dırahta saruben gezdürdiler bâzârda (Canpolat, 2000: 110).
SONUÇ
Klasik Türk edebiyatında XIV. yüzyılda başlayan şerh geleneği günümüzde dahi
etkinliğini hala sürdürmektedir. Genellikle anlaşılması güç bir metnin daha basit bir şekilde
izahı olarak tarif edilebilecek olan şerh, çok ciddi bir kültürel birikim gerektirmektedir.
Dolayısıyla herhangi bir metni şerh etmeyi düşünen şarih, evvela ciddi manada bir donanıma
Kuşeyri’nin er-Risâlesi’nde murakebe babında murakebe kulun Allah’ın kendisine muttali olduğunu bilmesidir. Bu hali
devam ettirdiği sürece Allah’ı sürekli murakebe etmiş olur.
11
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sahip olmalıdır. Çünkü şarihin bu faaliyet esnasında vermiş olduğu mesaj mevcut metni
herkesten daha iyi anladığı iddiasına dayanır. Elbette ki böyle bir iddia ile ortaya çıkan
birinin farklı kaynaklardan beslenmesi zaruridir. Müracaat edilen kaynakların bol ve çeşitli
oluşu da metne getirilen izahın kalitesini arttırır. Metnin açıklanması esnasında şarih kimi kez
bir lügate, kimi kez bir tarih kitabına kimi zamanda kutsal metinlere başvurur. XVI. yüzyılın
Mollâ Câmî’si olarak anılan Lâmî’i Çelebi de Gülistan dibacesini şerh ederken birçok
kaynaktan istifade etmiştir. Bu kaynaklar, lügatler, belagat kitapları, efsanevi ve mitolojik
şahsiyetler, kutsal metinler, tasavvufi kaynaklar ve muhtelif şairlerdir. Lâmî’i Çelebi de her
şarih gibi kaynaklardan özellikle izah ettiği kimi ifadeleri daha somut bir zemine oturtmak
amacıyla kullanmıştır.
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Abstract
Social media basically means any human communication or sharing information on
internet that occurs through the medium of computer, tablet or mobile. There are numerous
websites and apps that make it possible. Social media is now becoming one of the largest
means of communication and is gaining popularity rapidly. Social media enables you to share
ideas, content, information and news etc. at a much faster speed. In last few years social
media has grown tremendously at an unexpectedly fast rate and has captured millions of users
around the world. Social media plays a big role in our lives today. The power of social media
is very high and has its effects on each individual. It is difficult to imagine our lives with
social media today and we do pay a price for excessive use. There is a lot of debate about the
effects of social media on the society as a whole. Some feel that it’s a boon whereas other
feels that it is a curse. This research paper throws light on the attitude of women uploader
towards uploading Photos and Videos in social media. The investigator has adopted
normative survey method. By using stratified random sampling technique, the investigator
has selected 150 as sample for the investigation from Sivaganga district, Tamil Nadu State.
The finding of the study reveals that i) Attitude of women uploader towards uploading photos
and videos in social media is moderate. ii) There exists significant difference on Attitude of
women uploader towards uploading photos and videos in social media with respect to age. iii)
There exists significant relation between Attitude of women towards social media and their
uploading behavior. iv) Attitude of women has significant effect on duration of using social
media. v) Attitude of women has significant effect on frequency of uploading photos and
videos in social media. vi) Attitude of women towards uploading photos and videos have
significant effect on emotional behaviour of women
Keywords: Attitude, Women uploader, Photos and Videos, Social media
Introduction
Social media basically means any human communication or sharing information on
internet that occurs through the medium of computer, tablet or mobile. There are numerous
websites and apps that make it possible. Social media is now becoming one of the largest
means of communication and is gaining popularity rapidly. Social media enables you to share
ideas, content, information and news etc. at a much faster speed. In last few years social
media has grown tremendously at an unexpectedly fast rate and has captured millions of users
around the world. Here are essays on social media of varying word lengths to help you with
the same in your exam. You can select any social media essay as per your need
Social media is collection of websites, applications and other platforms that enable us
to share or create content and also helps us to participate in social networking. Social media
is not limited to blogging and sharing pictures, there are lot of strong tools also that social
media provides. That is because that the impact of social media is very high and far reaching.
It can make or break images.
But social media is a topic of controversy today, many feel it’s a boon but there is a
majority who feels that it is a curse. Mostly people feel that social media has destroyed
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human interaction with a rapid rate and has modified modern human relationships. But there
are others who feel that it is a blessing that has connected us to every part of the world, we
can meet our loved ones that are far, we can spread awareness through it, we can send
security warnings etc. There is a lot that social media can do. But it is an unarguable fact the
presence of social media has made our lives convenient, easier and much faster.
Social Media Impact on Youth
We cannot ignore the fact that social media is one of the biggest element that is present
in our lives today. We can get any information, talk to anyone in any corner of the world at a
much fast speed. The youth is the future of our nation; they can make or break the economy.
Social media is one the most engaging elements that is present in their lives today. Social
media has far reaching impact on the youth, as they are the ones who are most active on
social networking sites. Social media has far reaching impact on the youth, as they are the
ones who are most active on social networking sites.
Social Network Impact on Youth
It’s a fad these days to be on social networking sites. If you do not have a digital
presence than for some people you do not exist. The ever rising pressure of being on social
networking sites and have an impressive profile is effecting the youth in big way. According
to statistics average number of hours a teenager spends online is 72 hours per week. This is
very high considering that they have to give time to study, physical activities and other
beneficial activities like reading etc. It leaves very less time for other things and hence there
are serious issues that arise out of this like lack of attention span, minimum focus, anxiety
and complex issues. We now have more virtual friends than real ones and we are losing
human to human connection day by day. There are other dangers as well like leaking of
personal information to complete strangers, sex offenders etc. They gradually become cyber
victims.
Review of Related Literature
Emily Christofides et.al (2012) investigated on Risky Disclosures on Facebook: The
Effect of Having a Bad Experience on Online Behavior. Social network websites are widely
used by adolescents, but disclosing in this environment has inherent risks, as does connecting
with others online. In a sample of 256 adolescent Facebook users, the authors explore the
relationship between having a negative experience, privacy knowledge, and behavior. Their
reports of bad experiences on Facebook are categorized as bullying/meanness, unwanted
contact, exposure/unintentional disclosure, and misunderstandings. Adolescents who report
having a bad experience are more likely to protect their privacy, and this relationship is
mediated by knowledge of the privacy settings. Participants who experience negative
consequences are more aware of the risks of online disclosure and how to protect themselves,
which results in greater information control.
Valerian J. Derlega et.al (2008) explored the reasons of Why Does Someone Reveal
Highly Personal Information? Attributions for and against Self-Disclosure in Close
Relationships Via open-ended responses, causal attributions generated for disclosing or not
disclosing personal information to one's mother, father, same-sex friend, and dating partner
were examined. Participants (238 male and female college students) frequently mentioned
having a close relationship/trusting the other and seeking social support to explain disclosure,
as well as protecting the other and fear of losing the other's respect as reasons not to disclose.
Certain attributions (e.g., duty to inform, privacy concerns, protecting the other, superficial
relationship) were mentioned selectively to explain disclosure or nondisclosure to particular
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types of relationship partners. The findings illustrate goals that are consistent with social
exchange/interdependence and privacy theories of disclosure decision-making.
Alicia Mathews et.al (2006) conducted a study on What Is Highly Personal Information
and How Is It Related to Self-Disclosure Decision-Making? The Perspective of College
Students described an experience, feeling, or private characteristic that they considered to be
very personal. These descriptions were coded into ten different categories, including selfconcept/self-image, romantic relationships, sex, psychological problems, abuse/assault,
death/illness, family relationships, moral issues/illegal activities, unplanned pregnancy,
friendships, plus a miscellaneous category. The self-descriptions of personal topics were
related to disclosure to various relationship targets. Generally, disclosure was most frequent
to same-sex friends and dating partners, less frequent to mothers, and least frequent to
fathers.
Sunitha Kuppuswamy et.al (2010) made a study on the Impact of Social Networking
Websites on the Education of Youth. Social networking websites like Orkut, Facebook,
Myspace and Youtube are becoming more and more popular and has become part of daily
life for an increasing number of people. Because of their features, young people are attracted
to social networking sites. The study argues that these social networking websites distract
students from their studies, but these websites can be useful for education based on sound
pedagogical principles and proper supervision by the teachers. Moreover, the research
concludes that social networking websites have both positive as well as negative impact on
the education of youth.
Methodology
Objectives of the study
The following are the objectives of the study
1. To assess the Attitude of women uploader towards uploading photos and videos in
social media.
2. To find out the significant difference if any on Attitude of women uploader towards
uploading photos and videos in social media among women with regard to certain
demographic variable such as Age.
3. To find out the relation between Attitude of women towards social media and their
uploading behavior.
4. To suggest Attitude of women in social media towards uploading photos & videos
for ensuring security.
Hypotheses of study
The hypotheses of the present study and the analysis of the findings of the studies
reviewed in the earlier chapter have led to generate the following set of hypotheses.
H1: Attitude of women has significant effect on duration of using social media.
H2: Attitude of women has significant effect on frequency of uploading photos and
videos in social media.
H3: Attitude of women has significant effect on purpose of attraction towards social
media.
H4: Attitude of women towards uploading photos and videos has significant effect on
privacy ensured by social media.
H5: Attitude of women towards uploading photos and videos has significant effect on
emotional behaviour of women.
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Research method
For the present investigation the investigator has adopted normative survey method to
carry out the research on “Attitude of women uploader towards uploading photos & videos in
social media”
Sample of the study
By using stratified random sampling technique, the investigator has selected 150 as
sample for the investigation. The present study comprises of 150 as sample for the present
research study.
Delimitation
The limitations for the present study are:
 The present study is limited to “Attitude of women uploader towards uploading
photos & videos in social media” among women in Karaikudi only.
 The impact of women was assessed only by opinion scale. The tool for the data
collection is interview only.
 Only attitude of women uploader are considered for the research study.
Analysis and interpretation
Age of the people
S. No
1
2
3

Age
18-25
26-30
More than 30
Total

Frequency
146
1
3
150

Percentage
96.3
.7
3.0
100

From the above table it is inferred that 96.3% of women belongs to the age group of
18-25, 0.7% of women belongs to 26-30 and 3% of women belongs to the age of above 30.
Region of people
S. No
1
2

Region of people
Rural
Urban
Total

Frequency
105
45
150

Percentage
69.8
30.2
100

From the above the table it is inferred that 69.8% of women belong to rural area and
30.2% of women belongs to urban area.
Preferred social media platform
Preferred social
Frequency
Percent
S. No
media platform
1
Whatsapp
96
63.6
2
Facebook
9
6.0
3
Instagram
29
19.9
4
Others
16
10.5
Total
150
100
From the above table it is found that 63.6% of women preferred whatsapp as social
media platform followed by Instagram (19.9%), Others (10.5%) and Facebook (6.0%)
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Time spending in social media by people
Spending time in
Frequency
Percent
S. No
social media
1
1-2 hours
31
20.5
2
2-3 hours
49
32.5
3
3-4 hours
24
15.5
4
More than 4 hrs
46
31.5
Total
150
100
From the above table it is obtained that 32.5% of women spend 2-3 hour in social
media followed by more than 4 hours (31.5%), 1-2 hour (20.5%) and 3-4 hours (15.5%)
Frequency of uploading photos& videos
S. No
1
2
3
4

Frequency of
uploadings
Rarely
Sometimes
Often
Always
Total

Frequency

percentage

28
72
32
18
150

18.5
47.7
21.9
11.9
100

From the above the table it is found that 47.7% women are sometimes upload their
photos and videos followed by often (21.9%), rarely (18.5%), always (11.9%)
Feeling safety while uploading photos and videos
S. No
1
2
3
4

Feeling safety
Frequency
percentage
Rarely
44
29.1
Sometimes
50
33.1
Often
29
19.9
Always
27
17.9
Total
150
100
From the above table it is obtained that 33.1% women are feeling safety while
uploading photos and videos in social media followed by rarely (29.1%), often (19.9%) and
always (17.9%)
Facing problems after uploading the photos and videos
S. No
1
2
3
4

Facing problem
Frequency
Percentage
Rarely
76
50.3
Sometimes
41
27.9
Often
18
11.9
Always
15
9.9
Total
150
100
From the above table it is found that 50.3% of women rarely face problem after
uploading photos and videos followed by sometimes (27.9%), often (11.9%) and always
(9.9%)
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Uploading photos and videos for happiness
Uploading photos &
S. No
Frequency
Percentage
videos for happiness
1
Rarely
36
23.8
2
Sometimes
51
34.7
3
Often
33
21.6
4
Always
30
19.9
Total
150
100
From the above table, it is obtained that 34.7% of people upload photos & videos for
happiness sometimes followed by rarely (23.8%), often (21.6%) and always (19.9%).
Knowledge of family about uploading
S. No
Knowledge of family
about uploading
1
Rarely
2
Sometimes
3
Often
4
Always
Total

Frequency

percentage

66
44
3
37
150

43.7
29.1
2.7
24.5
100

From the above table, it is obtained that 43.7% of women’s family know about their
uploadings rarely followed by sometimes (29.1%), always (24.5%) and often (2.7%).
Addiction towards social media
S. No
1
2
3
4

Addiction towards
social media
Rarely
Sometimes
Often
Always
Total

Frequency

Percentage

49
48
13
40
150

32.7
31.8
8.7
26.8
100

From the above table, it is obtained that 32.7% of women think that uploading photos
and videos is an addiction towards social media rarely followed by sometimes ( 31.8%),
always (26.8%) and often ( 8.7%)
Misusage of uploading by women
S. No
1
2
3
4
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From the above table, it is obtained that 49.7% of women think that their photos and
videos are misused by women rarely followed by sometimes (45.7%), often (3.3%) and
always (1.3%)
Findings of the study
 It is found that the Attitude of women uploader towards uploading photos and videos
in social media is moderate.
 It is found that there exists significant difference on Attitude of women uploader
towards uploading photos and videos in social media with respect to age.
 It is found that there exists significant relation between Attitude of women towards
social media and their uploading behavior.
 It is found that attitude of women has significant effect on duration of using social
media.
 It is found that attitude of women has significant effect on frequency of uploading
photos and videos in social media.
 It is found that attitude of women has significant effect on purpose of attraction
towards social media.
 It is found that attitude of women towards uploading photos and videos have
significant effect on privacy ensured by social media.
 It is found that attitude of women towards uploading photos and videos have
significant effect on emotional behaviour of women.
 It is found that 96.3% of women belongs to the age of 18-25, 0.7% of women belongs
to 26-30 and 3% of women belongs to the age of above 30.
 It is found that 69.8% of women belong to rural area and 30.2% of women belong to
urban area.
 It is found that 63.6% of women preferred whatsapp as social media platform
followed by Instagram (19.9%), others (10.5%) and Facebook (6.0%)
 It is obtained that 32.5% of women spend 2-3 hours in social media followed by more
than 4 hours (31.5%), 1-2 hour (20.5%) and 3-4 hours (15.5%)
 It is found that 33.1% women are feeling safety while uploading photos and videos in
social media followed by rarely (29.1%), often (19.9%) and always (17.9%)
 It is found that 50.3% of women rarely face problem after uploading photos and
videos followed by sometimes (27.9%), often (11.9%) and always (9.9%)
 It is inferred that 40.8% of women know about unknown person usage followed by
known (37.7%), No comment (17.9%) and well known (3.6%)
 It is obtained that 31.8% of people think that usage of uploading is a problem rarely
followed by always (29.8%), sometimes (21.9%) and often (16.6%).
 It is found that 31.8% of people think that usage of uploading is a problem rarely
followed by always (29.8%), sometimes (21.9%) and often (16.6%).
 It is found that 34.7% of people upload photos & videos for happiness sometimes
followed by rarely (23.8%), often (21.6%) and always (19.9%).
 It is found that 43.7% of women’s family know about their uploadings rarely
followed by sometimes (29.1%), always (24.5%) and often (2.7%).
 It is inferred that 39.8% of women’s family restrict them to upload photos and videos
rarely followed by sometimes (35.7%), always (17.2%) and often (7.3%).
 It is found that 49.7% of women think that their photos and videos are misused by
women rarely followed by sometimes (45.7%), often (3.3%) and always (1.3%)
 It is found that 88.9% of women upload their weird pose in social media rarely
followed by sometimes (9.6%), often (1.5%), and always (0%).
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Conclusion
From the present research, it is found that attitude of women towards uploading photos
and videos will change according to duration of using social media. The purpose of attraction
towards social media for certain category of women in uploading photos and videos are
prevailing in the society. However they are not uploading photos and videos frequently. The
reason for this drastic change is the lack of privacy of information. The women are choosing
some specific social media to upload their photos and videos because of privacy ensured by
those applications. The study also shows that photos and videos that are uploaded explode the
emotional behaviour of women.
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Abstract
This study deals with financial performance analysis of Afghanistan International Bank
which is one of the biggest private commercial banks in Afghanistan. We have examined the
financial performance of Afghanistan International Bank from 2009 to 2019 and this analysis
is accomplished by using financial ratio analysis such as Liquidity, Solvency, Profitability
and Leverage ratios and the data regarding the study are taken from Afghanistan International
Bank’s website which includes financial statements such as balance sheet, income statement
and cash flow statements for the mentioned period.
In accordance with the financial analysis of Afghanistan International Bank for the
above mentioned period with the help of financial ratio analysis, we have found out that the
financial performance of Afghanistan International Bank is satisfactory and comprehensive.
Keywords: Afghanistan Banks, Financial Performance, Financial Ratio Analysis,
Commercial banks.
AFGANİSTAN ULUSLARARASI BANKASI'NIN FİNANSAL ANALİZİ
Özet
Bu çalışma, Afganistan'daki en büyük özel ticari bankalardan biri olan Afganistan
Uluslararası Bankası'nın finansal performans analizi ile ilgilidir. 2009-2019 yılları arasında
Afganistan Uluslararası Bankası'nın finansal performansını incelemektedir ve bu analiz
Likidite, Ödeme Gücü, Kârlılık ve Kaldıraç oranları gibi finansal oran analizleri kullanılarak
gerçekleştirildi ayrıca çalışmaya ilişkin verileri Afganistan Uluslararası Bankası'nın finansal
tabloları içeren web sitesinden alınmaktadır örnek olarak bilanço, gelir tablosu ve nakit akım
tabloları kullanmaktadır.
Afganistan Uluslararası Bankası'nın yukarıda belirtilen döneme ait finansal analizi
uyarınca, finansal oran analizi yardımıyla Afganistan Uluslararası Bankası'nın finansal
performansının tatmin edici ve kapsamlı olduğunu bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Afganistan Bankaları, Finansal Performans, Finansal Oran
Analizi, Ticari bankalar.
1. Introduction
The financial sector is vital in the economy of every country, this sector plays the role
of a heart in the economy of a country, it provides loans and funds to those who need for
investment and receives extra savings from all those who have it. Therefore, in this article,
we will analyze the financial performance of Afghanistan International Bank (AIB) one of
well-known banks in Afghanistan with the financial ratio analysis to find out the financial
position and overall financial health of AIB, besides we have explained the emergence of
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banking sector in Afghanistan, for instance, the history of banking sector, printing of
currency and overall up and downs of this sector in Afghanistan.
In this article, we have the first Introduction part which is concentrating on the
Banking history of Afghanistan and Afghanistan International Bank history then we have
focused on the importance of financial performance analysis and performed financial ratio
analysis of AIB bank which is later elaborated and suggestions made based on our findings.
1.1. Banking Sector of Afghanistan:
Afghanistan is a traditional and religious country until 1932 there was officially no
bank in the country and it was forbidden by the Afghanistan government and its’ people.
However, during the occupation of the British Empire in Afghanistan and vast amount of
money transfer between countries and the extraordinary need for financial institutions for
execution of such transfers some money service providers has started this business and it
continued. Until one of the nation’s leading businessmen, prominent figures and father of
banking sector Mr. Abdul Majid “Zabuli” has founded a corporation called Hashemi Stock
Company which later became a joint-stock company. This company in 1933/4/9 become The
National Bank of Afghanistan and the first private bank in Afghanistan. In the start this bank
was performing as or promoted the functions of the Central Bank of Afghanistan but later in
1940/2/7 the Second and largest bank with the starting capital of one hundred twenty million
Afghanis (Afghanistan currency) with the name of Da Afghanistan Bank the Central Bank of
Afghanistan has started working. After some time in the year 1975 the total capital of was
increased to 10 billion Afghanis (Popal, 2012).
Afghanistan is 16th among the worlds' 25 poorest countries (Stebbins, Jul-2019) This
is due to decades of war with the Soviet Union and civil war in the country. These events
have resulted in the devastation of the banking sector in Afghanistan, however, after 2001
and the invasion of the international community with the leading role of the U.S.A against the
Taliban regime in 2003 Afghanistan banking sector was introduced with the new banking
system and the application of this system and new Banking law in Afghanistan has resulted in
fast growth of financial system that made it possible in 2005 that Afghanistan had 11
licensed banks in the country and hundreds of financial institutions (IMF, 2009).
1.2. Afghanistan International Bank:
AIB is a private commercial bank in Afghanistan that provides several products and
services like retail banking, treasury services, different kinds of loans for businesses,
consumer personal loans, wholesale banking, credit cards, and the various digital products
(AIB, 2020).
Afghanistan International Bank is one of the most famous and major banks of
Afghanistan which was registered in Dec-2003 with Afghanistan Investment Support Agency
(AISA) and later in Mar-2004 by Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan)
recognized or licensed as AIB (Afghanistan International Bank) and a formal commercial
bank that enables it to operate in whole country. AIB has started its business as a limited
liability company but later in 2016, it has changed to Corporation under limited liability and
Corporation law of Afghanistan to provide shares for raising its capital (Hyder, 2016).
The head office of AIB is located in Kabul city and it has been providing services
across the country with 35 branches, 4 cash outlets, and 78 ATMs in operation. AIB is having
the vision of aiming to continue being the most trustworthy bank of choice in Afghanistan
and with the aim of promoting economic growth and development in Afghanistan (Hyder,
2016).
AIB is owned by two Afghan and one American shareholder as below:
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Shareholder

Ownership %

Horizon Associates (Owner Afghan)

46.25%

Wilton Holdings (Owner Afghan)

46.25%

International Finance Corporation (IFC) Owner
U.S.A Citizen

7.5%

2. Objectives
1. To examine the financial performance and understand financial stability of
Afghanistan International Bank.
2. To study the financial ratios such as profitability, liquidity and solvency ratios
analyses of Afghanistan International Bank.
3. Literature Review:
A decent financial system results in a vibrant and developing economy and by a decent
financial system, we mean a system that can provide sufficient funds to the economy for
industries, services and agriculture sector to produce sufficiently for the country itself and
outside world. Furthermore, to measure banks' financial performance most of the researchers
have been using financial ratio analysis because the outcome is satisfactory and it provides an
instant image of banks' financial activities.
In a research performed in Ethiopia economic sectors that have claimed that exist in the
current market completely depends on a good performance and rapid growth due to highly
competitive market that makes companies innovate and provide a group of different product
with a fair price (Zerayehu, 2013). In accordance with a research by (Spong, 2000) the used
CAMEL system for banks' financial performance analysis resulted that proficiency,
effectiveness, and competition are narrowly related. Banks should consume their resources
cleverly because they need to compete with competitors and retain their clients.
Article regarding the financial performance of banks has been done in different
countries and in a study in Europe which find out that macroeconomic factor affects the
profitability of banks beside management decisions (Staikouras, 2004), In a study of five
biggest African banks for the years, 2005-2009 using financial ratio analysis has shown that
those banks have a stable and satisfactory financial performance (Kumbirai, 2010). In a study
performed in case of 7 biggest banks of Ethiopia that controls 90% of total assets of banking
sector from 2009-2012 by using financial ratio analysis resulted that CBE bank showed
higher ROE than other banks and overall banks are liquid due to restricted law imposed by
the government of Ethiopia (Haile, 2014).
Financial performance analysis refers to a term in which we can easily find out the
bank's financial health or to see if the bank is utilizing its resources like assets and liabilities
effectively and efficiently and generate sufficient profit for a certain period. It also deals with
the accurate management of financial resources in financial statements like balance sheet,
income statement and cash flow statement to face financial obligation and make sure
organization is stable and strong in short and long term furthermore financial ratio analysis is
used to measure and determines the financial soundness, profitability, and ability of loan
payments in an organization (Rajendran, Nov-2019).
In a research paper which is performed in Taiwan over 34 banks and their financial
performance is analyzed by financial ratio analysis and the result shows that 15 banks have
counted as an efficient once and other 19 are considered as inefficient once (Chen, 1988). In a
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study in Pakistan over the 10 biggest private commercial banks by using regression analysis
and financial ratio analysis that finds out the relationship between the size of banks that has a
negative relation with Return on Asset and positive relationship with asset management ratio.
Beside Interest income has a positive relationship with Bank size but has a negative
relationship with operational efficiency and asset management (Shah, 2014 ). A research
paper performed for Malaysian Banks from 2000-2004 by using financial ratio analysis
results shows that a lower rate of ROE and ROA is due to great loan attention and credit risk
(Sufain, 2009).
4. Research Methodology and Findings:
In this research, we have studied the financial statements of Afghanistan International
Banks for 10 years starting from 2009 to the end of 2019 and these data are taken from
Afghanistan International Banks' website furthermore the data is analyzed with the ratio
analysis and then the analysis results are interpreted according to international standards and
suggestions are made accordingly.
4.1. Limitations of The Study:
In this article we have used secondary data and the data is taken from AIBs’ website.
This study is limited only for the 10 financial years starting from 2009 until 2019. This
research is entirely grounded on secondary data and secondary data analysis by using
financial ratios and the accuracy of the analysis is dependent on the taken data. This research
may not be sufficient for to insurance financial soundness of the bank by using the mentioned
financial ratios.
4.2. Research Method:
For the understanding financial performance of Afghanistan International Bank, the
financial ratio analysis method has been used. Financial ratio analysis contains Profitability
ratios, Solvency ratio, Leverage ratio, and liquidity ratio Besides this we will provide
financial highlights of AIB as well.
4.2.1. Findings and Financial Highlights:
Note: Figures are in Million AFN and the graphs are the author's work.
Graph 1,2,3,4.
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As we can see the AIB total assets, total shareholders’ equity, total deposits, and net
income for the period of 2009 to 2019 has been increasing and have a positive trend.
4.2.2. Financial Ratios:
4.2.2.1 Liquidity ratio:
a. Current Ratio: This ratio is used to show the ability of the bank to pay its
total current liabilities in time and we can obtain it by dividing the Total
current asset by total current liabilities (Khan, 2017).
Current Ratio = Total Current Asset / Total Current Liabilities
Table 1 and Graph 5, authors work.
Year
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Total Current Asset
AFN 17,076,577.00
AFN 19,661,683.00
AFN 32,217,555.00
AFN 46,061,190.00
AFN 48,114,156.00
AFN 56,231,857.00
AFN 61,920,439.00
AFN 58,187,604.00
AFN 60,937,216.00
AFN 71,723,324.00
AFN 63,732,501.00
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Total Current Liabilities
AFN 15,216,307.00
AFN 17,932,263.00
AFN 30,120,127.00
AFN 43,500,695.00
AFN 45,338,886.00
AFN 53,154,319.00
AFN 58,232,201.00
AFN 60,937,216.00
AFN 57,086,717.00
AFN 68,138,167.00
AFN 60,053,337.00

23-24 October 2020

Current Ratio
1.122255025
1.096441816
1.06963543
1.058861014
1.061211694
1.057898174
1.063336744
0.954877952
1.067449999
1.052615988
1.061264939
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Current Ratio
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Interpretation: As we can see AIB is having a normal trend in current ratio and based
on (Sing, 2014) higher current ratio is not good it shows that banks more liquid and not using
its resources effectively and the ideal current ratio is between 1 to 1.33, therefore, AIB is
maintaining a satisfactory current ratio.
4.2.2.2. Leverage Ratio: It assesses a bank’s capital arrangement and its several
basics.
a. Debt to Equity Ratio: It illustrates the portion of bank financing comes from
liabilities and how much comes from shareholder's equity (Sing, 2014).
Debt to Equity Ratio = Total Debt /Shareholders Equity
Table 2 and Graph 6, are authors work.
Year
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Total Debt
AFN 15,216,307.00
AFN 17,932,263.00
AFN 30,120,127.00
AFN 43,500,695.00
AFN 45,338,886.00
AFN 53,154,319.00
AFN 58,232,201.00
AFN 60,937,216.00
AFN 57,086,717.00
AFN 68,138,167.00
AFN 60,053,337.00
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Shareholders’ Equity
AFN 1,860,270.00
AFN 1,729,447.00
AFN 2,097,428.00
AFN 2,560,495.00
AFN 2,775,270.00
AFN 3,077,538.00
AFN 3,668,238.00
AFN 3,901,070.00
AFN 3,844,934.00
AFN 3,585,157.00
AFN 3,679,164.00
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Debt to Equity Ratio
8.17962285
10.36878436
14.36050582
16.98917397
16.33674778
17.27170193
15.87470633
15.62064152
14.84725538
19.00562988
16.32254963
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Interpretation: In accordance with (Tyre, October 04, 2019) an ideal debt to equity ratio
is 1.5 that means how much time debts are, regarding equity. In the case of AIB, the ratio of
debt is always more than 8 times of equity. Although regarding Afghanistan Banking law the
regulatory capital for a bank is 1,000,000,000 AFN so in this case the bank is having
sufficient capital and the capital of the bank is having a positive upward trend which is
increasing during the 2009-2019 period.
4.2.2.3.Solvency Ratio: It asses the ability of the bank to pay its short and long term
liabilities and its interests. (Khan, 2017)
SR = (Net Income+ Non-cash expenses) /Short and Long term liabilities
Table 3 and Graph 7, are authors work.
Year Net Income + Non-Cash Expenses
Total liabilities
Solvency Ratio
2009 AFN 755,595.00
AFN 15,216,307.00
0.049656924
2010 AFN 326,276.00
AFN 17,932,263.00
0.018194915
2011 AFN 367,980.00
AFN 30,120,127.00
0.01221708
2012 AFN 463,067.00
AFN 43,500,695.00
0.010645048
2013 AFN 216,775.00
AFN 45,338,886.00
0.004781216
2014 AFN 585,768.00
AFN 53,154,319.00
0.011020139
2015 AFN 569,684.00
AFN 58,232,201.00
0.009782972
2016 AFN 698,118.00
AFN 60,937,216.00
0.011456349
2017 AFN 512,484.00
AFN 57,086,717.00
0.00897729
2018 AFN 553,847.00
AFN 68,138,167.00
0.008128293
2019 AFN 1,102,759.00
AFN 60,053,337.00
0.018362993
Solvency Ratio
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Interpretation: As we can see solvency ratio is having a downward trend from 2009 to
2013 but after the 2013 AIB solvency ratio is having upward positive trend and it shows the
bank is improving its solvency ratio.
4.2.2.4. Profitability Ratios: It shows the efficiency of a bank to profit from its total
equity and total assets
a. Return on Equity Ratio: This is gained from dividing the net profit by total
shareholder's equity.
ROE= Net Profit*100/Total shareholders’ equity
b. Return on Asset Ratio: It is acquired by dividing the net profit by the total of
Asset.
ROA = Net profit*100/Total asset
c. Earnings per share: It shows the per-share net income of the Bank which
shows the profitability of a bank.
EPS = net income / Common shares (Rahman, 2010)
Table 4 and Graph 8, are authors work.
Year Total Shareholders’ Equity
Net Income
ROE
2009 AFN 1,860,270.00
AFN 755,595.00
40.61749101
2010 AFN 1,729,447.00
AFN 326,276.00
18.86591494
2011 AFN 2,097,428.00
AFN 367,980.00
17.54434479
2012 AFN 2,560,495.00
AFN 463,067.00
18.08505777
2013 AFN 2,775,270.00
AFN 216,775.00
7.810951727
2014 AFN 3,077,538.00
AFN 585,768.00
19.03365612
2015 AFN 3,668,238.00
AFN 451,371.00
12.304845
2016 AFN 3,901,070.00
AFN 548,411.00
14.05796358
2017 AFN 3,844,934.00
AFN 355,929.00
9.257089979
2018 AFN 3,585,157.00
AFN 392,220.00
10.94010667
2019 AFN 3,679,164.00
AFN 759,007.00
20.62987679
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Interpretation: In accordance to (Lukosiunas, 2017) an average ROE in USA banking
sector is starting from 8.5% to 10% but as we can see AIB is having a very efficient ROE
which is 20% at the end of 2019 and the trend up and down but it’s acceptable in 2018 and
2019.
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Table 5 and Graph 9, are authors work.
Year Total Asset
Net Income
2009 AFN 17,076,577.00
AFN 755,595.00
2010 AFN 19,661,683.00
AFN 326,276.00
2011 AFN 32,217,555.00
AFN 367,980.00
2012 AFN 46,061,190.00
AFN 463,067.00
2013 AFN 48,114,156.00
AFN 216,775.00
2014 AFN 56,231,857.00
AFN 585,768.00
2015 AFN 61,920,439.00
AFN 451,371.00
2016 AFN 58,187,604.00
AFN 548,411.00
2017 AFN 60,937,216.00
AFN 355,929.00
2018 AFN 71,723,324.00
AFN 392,220.00
2019 AFN 63,732,501.00
AFN 759,007.00

ROA
4.424745
1.659451
1.142172
1.00533
0.450543
1.041701
0.728953
0.942488
0.584091
0.546851
1.190926
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Interpretation: In accordance to (Lukosiunas, 2017) an average ROA in USA banking
sector is starting from 1.22 % to 1.16% but as we can see AIB is having a very efficient ROA
in 2019 compared to other years as we can see in 2009 the bank is having a high ROA but in
2015 to 2018 bank is having a low ROA and in other years it is sufficient ROA.
Table 6 and Graph 10, are authors work.
Earnings Per Share
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Interpretation: As we can see the Earnings per share of AIB is having a stable and
acceptable trend the bank is making a net profit and in 2009 it gained a very high EPS of 38
AFN and it had a downward trend in 2013 but after that, until 2019 bank is having upward
positive trend in its EPS.
5. Conclusions and Recommendation:
1. As per our analysis, the profitability ratio analysis of ROE and ROA of Afghanistan
International Bank during 2013,2015 and 2017 it has a downward trend and in remaining
years Bank is having a sufficient profitability ratio, although it seems AIB profitability ratios
are not stable and the stability of profit is very important for the bank and AIB should
develop a long term strategy to stabilize the profit ratios.
2. As per our analysis liquidity ratio in 2016 is suddenly lower and the bank is
maintaining a good liquidity ratio although it is not following international standards its is not
critically low or inefficient, therefore, it is better than the bank should maintain a liquidity
ratio in accordance to international standards.
3. In accordance to our analysis of solvency ratio, it shows that AIB is facing problems
in the management of this ratio because of it critically low in 2013,2015,2017 and 2018
which means the bank is not sufficiently making enough profit to pay its short and long term
loans although in 2019 the bank is improving its ratio significantly, and it's suggested that the
bank should develop a long term and short term plan for improving solvency ratio.
4. As per our analysis of leverage ratio (Debt to equity ratio) of AIB, we can see DER
is not per international standards which are 1.5 mentioned above it as we can observe debts
are always 8 times more than shareholders equity in this situation it is suggested to the AIB to
provide a significant amount of capital to bank and it also gives a signal that bank may face a
big problem in macroeconomic recession situation or case the banks' borrowers default to pay
their loans.
In conclusion, based on our financial analysis of Afghanistan International Bank from
2009 to 2019 by financial ratio analysis we can illustrate that the overall condition of
Afghanistan International Bank is satisfactory and we can say that the bank is having the
stable financial condition.
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Z KUŞAĞININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ
Dr. Menderes KANDEMİR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orcid.org/0000-0002-4706-9641
Özet
Değişimin hızlı yaşandığı günümüz dünyasında, her dönemin toplum değeri, kültürel
kodları, sürekli değişmektedir. Günümüzün her alanında yaşanan hızlı değişim toplumu,
toplumun kültür yapısını, eğitim düzenini, hukuki süreçlerini ve teknolojik alt yapısını da
etkilemektedir. Bu değişimle birlikte çalışma hayatı ve kuşaklar arasındaki farklılıklarda
sürekli değişime uğramaktadır. İnsanoğlu yaratılışı gereği amaçları, çıkarları, duygu, düşünce
ve ihtiyaçları da zamanın şartlarına göre değişim göstermektedir.
21. yüzyılın kuşaklarından birisi olan ve yeni yeni çalışma hayatına girmeye başlayan Z
kuşağını iş hayatında nelerin beklediğini onların ise iş hayatından beklentilerinin neler
olduğunu ve bu beklentilerin nasıl karşılanacağını ortaya koyarak, dijital çağın çocuklarını
anlayarak, çalışma hayatına neler katacaklarını anlamaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Z kuşağı, jenerasyon, girişimcilik, değişim, çalışma hayatı.
THE EFFECTS OF THE Z GENERATION ON WORK LIFE
Summary
In today's world where change is experienced rapidly, the social values and cultural
codes of each period are constantly changing. The rapid change that is experienced in every
field of today affects the cultural structure of the society, the educational order, legal
processes and technological infrastructure. With this change, work life and differences
between generations are constantly changing. As a matter of creation, human beings change
according to their purposes, interests, feelings, thoughts and needs.
We will try to understand what the generation Z, which is one of the generations of the
21st century and has just started to enter the business life, what they expect in business life
and what their expectations are from business life and how these expectations will be met, by
understanding the children of the digital age and what they will add to the working life.
Keywords: Generation Z, generation, entrepreneurship, change, working life.
GİRİŞ
Dünya geçmişten günümüze çeşitli etkenlerden dolayı değişmekte, sanayi toplumları
bilgi toplumlarına dönüşmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte giderek hızlanan bu
değişim insanların yaşam ve davranış biçimlerini, istek ve ihtiyaçlarını da
şekillendirmektedir. Bu değişime bağlı olarak da her yaş grubunun kendine has karakteristik
yapısı oluşmakta, bu yapı da kuşak kavramı ile tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu Kuşağı:
“Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer
sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” olarak
tanımlamıştır (TDK, 2020). Her kuşak ise kendi içerisinde benzer şekilde değer yargıları
barındırmakta, kendi kuşak gruplarının istek ve davranış şekilleri benzer özellikler
gösterirken, diğer kuşaklardan farklı özellikler sergilemektedir (Taşlıbeyaz, 2019:716).
Geçmişte otoriteyi sorgusuzca kabul eden ve azla yetinerek tamahkâr bir şekilde
çalışanların yerine azla yetinmeyen, bilgili ve teknolojiyi iyi kullanan, donanımlı, özgüvenleri
yüksek, gerektiğinde sorgulayan, ihtiyaçları ve beklentileri farklı, kendine zaman ayırmayı ve
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esnek çalışmayı önemli bulan yeni bir kuşak iş gücüne katılmaktadır (Latif ve Serbest,
2014:136).
Günümüz iş dünyasına dijital okuryazarlığı çok gelişmiş, dijital süreçlere son derece
hâkim, iş hayatının dinamiklerini değiştirecek gibi görülen Z kuşağı giriş yapıyor. İçinde
bulunduğumuz dönemde iş yaşamında stajyer olarak yer alsalar da bir kısmı çalışma hayatına
girmiş durumdadır. Türkiye’de sayıları 20 milyonu bulan Z kuşağının, teknoloji ile birlikte
girişimcilik ve yaratıcılık yönlerinin oldukça fazla gelişmiş olduğu olan söylenebilir. Popüler
kültürle birlikte her şeyin kısa zaman içerisinde tüketildiği bir toplumda dünyaya geldikleri
düşünülür ise, bilgininde onlar için kısa süre içerisinde eskiyeceğini analiz edebiliriz. Bu
durum da Z kuşağı için sürekli yenilik arayışı içerisinde olacakları anlamına gelebilir
(www.saygilirulman.com.tr).
Z kuşağı teknolojiyi yaşamlarının merkezine oturtmuş, sosyal ağların gücünü keşfetmiş
ve yalnız bir kuşaktır (Dimock, 2019:2). X kuşağının kitaplardan okumuş olduğu masalları
bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak gören bir kuşaktır. Girişimciliğin vizyonu olan hızlı
ve sürekli değişimi, yeniliği ve yaratıcılığı benimseyen, yeni iş hayatının çalışanları ve
yöneticileri olacaklardır. İşletmeler iş süreçlerini ve iş ortamlarını yeni jenerasyonun
beklentilerine ve özelliklerine göre dizayn etmeye çalışmalıdır (Kaplan ve Çarıkçı, 2018:30).
LİTERATÜR TARAMASI
1. Kuşak Kavramı ve Türleri
Toplum bilim terimleri sözlüğüne göre kuşak kavramı; aralarında yaklaşık 25-30 yıllık
yaş kümesi oluşturan bireyler topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Jenerasyon ve aynı
zamanda nesil kelimeleri olarak da ifade edilmektedir. Kuşak türlerinin özellikleri ile ilgili
yapılan çalışmaların bulguları incelendiğinde adı geçen kuşakların arasında net bir farklılık
olmadığının altının çizilmesinin oldukça zor olduğu görülmektedir. Kuşaklar arasında
yaşanan yılların farklı olmasından kaynaklı her kuşağın kendine özgü bir tutum ve davranış
geliştirdiklerini belirtmek gerekecektir (Başol ve Aydın,2014:2). Kuşaklar; “Gelenekselci
Kuşak”, “Bebek Patlaması Kuşağı”, “X Kuşağı”, “Y Kuşağı” ve “Z Kuşağı” olarak
adlandırılmaktadır.
1.1. Gelenekselci Kuşak
Bu kuşak, sessiz kuşak ya da savaş kuşağı olarak da adlandırılmaktadır. 1925-1945
yılları arasında doğanların oluşturmuş olduğu bir jenerasyondur. Bu dönemlerde patlak veren
temel olaylar, 1929 Ekonomik Buhranı ve II. Dünya Savaşıdır. Dünyadaki en küçük
jenerasyon olarak da bilinirler. Bu kuşağın temsilcileri savaş, işsizlik ve kıtlık görerek birçok
insani sorunlar yaşadıkları söylenebilir (Kılınç, 2017:109).
1.2. Bebek Patlaması Kuşağı
Bu kuşak ise II. Dünya Savaşından sonra yaklaşık olarak bir milyar bebeğin dünyaya
gelmesiyle oluşmuş bir jenerasyondur. “Baby Boomer Kuşağı” ve “Sandviç Kuşağı” olarak
da adlandırılmaktadır. Bu kategoride adlandırılan bireylerin aşırı çalışkan, iş canlısı ve
itaatkâr oldukları bilinmektedir. Çalışkan oldukları için örgütün menfaatini kendi
menfaatlerinin önünde tutarak verilen görevleri eksiksiz yerine getiren, uzun saatler
çalışmaktan kaçınmayan ve adealist bir kuşak olarak da değerlendirilebilir (Roof, 2001:120353).
1.3. X Kuşağı
1965-1979 yılları arasında dünyaya gelmiş olan bebeklerin oluşturmuş olduğu bir kuşak
olarak söylenmektedir. X kuşağı genellikle “haylaz kuşak” veya “bumerang kuşağı” olarak da
adlandırılmaktadır. Türkiye’de bu kuşağı etkileyen en büyük olay sağ-sol çatışmalarıdır.
Transistorlu radyo, pikap ve kasetçalarla tanışan ilk nesil olarak da bilinmektedir. Genelde bu
kuşak refah açısından daha az çocuk sahibi olan, eğitime önem veren, kariyer hedefleri olan,
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kitap okuma yerine film izlemeyi tercih eden, değişime açık ve başarı odaklı bir yapıya
sahiptirler (lissitsa, 2016:304-312).
1.4. Y Kuşağı
Teknolojiye yatkın bir kuşaktır. Teknoloji becerilerini kullanarak eş zamanlı çalışarak
birkaç işi birden yapacak beceriye sahiptir. Y kuşağı iyi yönetilirse yeteneklerini en iyi
şekilde sergileyebilecek bir kuşaktır. Bu kuşak ikili ilişkilere büyük önem verir ve bu
ilişkileri geliştirebilmek adına sosyalleşmeye zaman ayırırlar (Keleş, 2011:131). Y kuşağı,
nüfus olarak X kuşağından daha büyüktür. Y kuşağını temsil eden neslin bencil, sadakat
duygusu az gelişmiş ve hızı seven bir yapıya sahip oldukları söylenmektedir. Bu kuşak
kolayca iş değiştirebilen, kurumsal yapıdaki mekanizmaları hemen benimsemeyen bir
yaklaşıma sahiptir (Kuyucu, 2017:853).
1.5. Z Kuşağı
Türkiye’de 2000 yılından sonra doğan kuşak Z kuşağı olarak tanımlanmaktadır. Z
kuşağı aynı zamanda “kristal nesil” diye de adlandırılmıştır. Bu kuşak ödevlerini yaparken
Ana Britannica ansiklopedisinden hiç özet çıkarmamış, internetin imkânlarını kullanarak
işlerini kolaylaştırmıştır. Akıllı telefon kullanan, sürekli sanal dünyaya “connected” olan,
birbirleriyle konuşmak yerine, e-posta ile ya da sosyal medyadan mesaj gönderen, emojiler ve
ikonlarla ve aynı zamanda görüntülü olarak da konuşan bir kuşaktır. Z kuşağı teknolojiyi hızlı
kavrayan, teknolojik gelişmeleri takip eden, sosyal olaylara ve ekonomiye duyarlı, eşitsizliğe
ve sosyal adaletsizliğe anında tepki gösterebilirler. Bu kuşak zevkine düşkün, işlerini
teknolojiden yararlanarak kısa zamanda ve titizlikle yapan ve aynı zamanda davranışlarıyla
dikkat çeken bir kuşaktır (Taş vd., 2017:1037).
2. Z Kuşağının Özellikleri
Z kuşağını teknoloji çağı çocukları ve aynı zamanda “dijital yerliler” diye de
tanımlayabiliriz. İnsanlık tarihi boyunca el, göz, kulak gibi motor becerileri en yüksek
seviyede gelişmiş olan bu kuşak kararlı, sonuç odaklı, adaletli, barıştan yana tavır takınan ve
çevreye duyarlı bir kuşaktır.
GSM tabanlı bir kuşak olarak dikkat çeken Z kuşağı, teknolojiyi hızlı kavrayan, verilen
işleri kısa zamanda ve titizlikle yapan, tüketime meyilli ve dünya malına düşkün bir kuşak
oldukları söylenebilir. Teknolojiyi çok iyi şekilde kullanan günümüz kuşağı, giyilebilen ve
taşına bilen bilgisayar, tablet, İ-pod ve akıllı telefonlar ile büyüyerek hayatlarına şekil
vermektedirler. Sonuç odaklı çalışan, donanımlı, çok diplomalı, yeniliğe açık ve yeteneklerini
yarıştıran bir kuşak olarak görünmektedir (www.humanica.com.tr).
Şimdiden tutumları ve yaşam tarzları şaşırtıcı görünse de risk almayı sevdikleri,
geleneksel inanç ve değerlere önem verdikleri, şiddete yatkın olmadıkları, iyimser ve kendine
güvenen bireyler oldukları söylenebilir.
3. Z Kuşağının İş Hayatından Beklentileri
Z kuşağı, 1999 yılının sonunda doğan başka bir ifade ile İGen olarak da adlandırılan bu
kuşak stajyer olarak da olsa iş hayatına girmeye başlamıştır. Türkiye’de Z kuşağı yaklaşık
olarak 20 milyon civarında olduğu söylenebilir. Genç neslin bu denli yüksek olduğu
Türkiye’de bu kuşağı anlamak, onlara hitap etmek ve yönetebilmek oldukça önem arz
etmektedir. Yapılan araştırmalara göre Z kuşağı; sadakatsiz, sabırsız, sosyal anlamda iletişim
kurmakta sorun yaşayan bir kuşak olarak ortaya çıkıyor. Ancak sonuç ne olursa olsun,
geleceğin müşterileri ve çalışanları olacak bu kuşağın beklentilerinin ve hayallerinin
anlaşılması gerekir. Bu nedenle öncelik olarak bu olumsuz algıyı olumluya çevirmek için
olumsuzlukların kökenlerine inmek gerekir (Halisdemir, 2015:31).
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Fransa’da 15-20 yaş arasında 3.200 Fransız gencine BNP Paribas ve The Boson Project
tarafından anket uygulanmış olup Z kuşağının şirket ve çalışma ortamına nasıl baktıkları
araştırılmıştır. Her ne kadar bu anket Fransız gençlere uygulanmış olsa da, küreselleşmenin
de etkisiyle ileri teknolojinin dünya gençliğince her alanda kullanılması bize Z kuşağıyla
ilgili fikir vermiş oluyor. Bu araştırmaya göre ortaya çıkan sonuçlar; Z kuşağının çalışma
hayatından ve şirket ortamından bahsederken “sıkıcı”, “karmaşık”, “çok zor”, “vahşi orman”,
“acımasız” düşünceleri ön planda olup her 100 gençten 36’sının şirket demenin “stres”
demek olduğunu söylüyor. Z kuşağı çevrim içi ve sürekli etkileşim halinde oldukları için bu
neslin yaklaşık %40’ı başarının iyi bir network ağı ile mümkün olacağını söylüyorlar. Z
kuşağı her şeyin bilgisayar oyunları ve cep telefonları gibi hızla eskidiği bir dünyada
büyüdükleri için bilginin de çok çabuk eskidiği düşüncesiyle bilgilerini ve kendilerini sürekli
yenilemeleri gerektiğine inanıyorlar (Taş vd., 2017:1040).
Z kuşağının büyük bir kısmı şimdilerde üniversitede, bazıları bitirmiş, bir kısmı ise iş
hayatına başlamıştır. En kötü ihtimalle birkaç yıl içerisinde iş hayatının içinde olacaklardır. Z
kuşağı kendine güvenen, hayatla barışık, hayattan isteklerini açık bir şekilde dile getiren, iş
hayatından da beklentileri bu yönde olan, iş yapış şekilleri teknolojiyle bütünleşik olacaktır.
Hızlı aksiyon alabilen bu kuşak, verimliliği ve üretkenliği yüksek ve her açıdan esnek
sektörleri ve cazip işleri tercih edeceklerdir. Bu kuşağa ayak uyduramayan şirketler, zamana
da ayak uyduramayacakları için piyasada tutunmalarının zor olacağı söylenebilir. Z kuşağı
mensupları, çalışma hayatında firmaya ne katacağını, nasıl faydalı olacağını ve bunun
karşılığı olarak da ne kazanacaklarını açık bir şekilde dile getireceklerdir. Şirketlerin Z
kuşağının isteklerini karşılayacak ve motivasyonlarını üst seviyede tutacak şekilde esnekliğe
hazır olmaları gerekecektir (www.kigem.com).
İsteklerini daha kolayca dile getiren Z kuşağı, eski nesillere kıyasla ne istediğini bilen,
iş hayatı ile özel hayatı arasındaki dengeyi koruyan, çalışma ortamında dahi eğlenmekten geri
kalmak istemiyor. Bu kuşağın olumsuz gibi karşılanan bu özelliklerine olumlu yaklaşılırsa iş
hayatına olumlu katkı sağlayacağı söylenebilir. Z kuşağının iş hayatına daha çok katılması ile
iş ortamında daha çok ekran olacağını, hiyerarşinin azalacağını, kâğıt prosedürünün iyiden
iyiye azalacağını, esnek çalışma modellerine geçilerek pek çok görevin ortadan kalkacağı ve
yeni görevlerin oluşacağı, bölümlerin yerini proje ekiplerinin ve geçici ekiplerin alacağı ve
hatta uluslararası takım üyeleriyle çalışılacağı söylenebilir. Ve ayrıca iş hayatına yeni
girmeye başlayan Z kuşağının, örgütlerden beklentilerinin eğitim-gelişim ve kariyer olacağı
görülmektedir.
SONUÇ
Günümüz teknolojisinin Z kuşağını olduğu kadar iş dünyasını da şekillendirdiği
görülmektedir. Bu kuşağın çalışma hayatına girmesiyle birlikte örgütlerde birçok
değişiklikler yaşanabilecektir. Yönetilmesi çok zor gibi görülen Z kuşağını yönetmek aslında
çok kolay yönetilecek bir kuşak gibi görünmektedir. Kendilerine oldukça güven duyan Z
kuşağı, kendilerine farklı sorumluluklar verilmesini isterler, Esnek çalışma koşullarının yanı
sıra iletişim ile yönetim ve hızlı bilgilendirme gibi pek çok konuda hassastırlar. İşyerlerinin
ve çalışma ortamlarının modern ve teknolojik bir şekilde tasarlanması, iş ortamlarının
donanımlı araç ve gereçlerle desteklenmesi onların verimli ve üretken olmalarının yan sıra
performanslarını da artıracaktır.
Z kuşağına hoşgörülü davranılması, onların artı değer katmasına fayda sağlayacaktır.
Özellikle yöneticilerin diğer çalışanlarla bu kuşağın uyum içinde çalışmalarını sağlaması
örgüte artı değer katacaktır. Örgütlerdeki Y kuşağı, X kuşağı ile Z kuşağı arasında köprü
vazifesi görerek üç kuşağın çalışma hayatında uyum içinde iş görmelerine katkı sunacaktır.
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Bu anlamda çalışma hayatında hiyerarşinin azaltılması, iş süreçlerinin gözden
geçirilerek teknolojik alt yapı ile desteklenmesi, çalışanların talepleri öngörülerek esnek
sistemlerin tasarlanması ve buna yönelik ortamların oluşturulması gerekecektir. Bu konuda
insan kaynakları departmanları ve yöneticilerinin standart politikalardan uzaklaşarak, hızlı ve
esnek olacak yeni politikalar üretmeleri gerekecektir.
2000 yılı ve sonrasında doğan nesil olarak nitelendirilen Z kuşağı son zamanlarda gerek
dünyada gerekse Türkiye’de çalışılan bir konu olarak görülmektedir. Teknoloji çok iyi
kullanan, problemler karşısında pratik olarak çözüm üretebilen bu kuşak iletişime açık,
bilgiye çok çabuk ulaşıp paylaşabilen özgüvenleri yüksek bir yapıya sahiptirler. Yakın
gelecekte bu kuşakla ilgili farklı çalışmaların yapılacağı söylenebilir. Örgütler, organizasyon
ve iş süreçlerini yeni jenerasyon olarak adlandırılan, şimdilerde stajyer olarak çalışan ve yeni
yeni iş hayatına giren Z kuşağının beklenti ve özelliklerine göre hazırlamalıdır.
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Özet
Son yıllarda, finansal okuryazarlık Dünya Bankası ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği
Örgütü (OECD) gibi birçok uluslararası kuruluş, çeşitli ülkeler ve akademik kuruluşlar
tarafından desteklenmektedir. Bu kurum ve kuruluşlar çeşitli araştırmalar ve raporlar
yayınlayarak ülke yönetimlerini finansal okuryazarlığa hak ettiği önemi vermeye ve hatta onu
devlet politikası haline getirmeye teşvik etmektedir. Finansal okuryazarlık, gündelik yaşamda
kullanılan finansal enstrümanların seçiminde bilgi temelli kararlar verebilmeyi sağlayan
yeterlilik düzeyini ifade etmektedir. Finansal okuryazarlık, aynı zamanda uzun vadeli birikim
ve yatırıma dönük kararlarda finansal farkındalığı temel alır. Toplumun bir parçası olan
dezavantajlı gruplardan bedensel engellilerin yaşam boyu finansal birikim ve harcamalarını
düzenleyebilmeleri için finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenebilmesi önemlidir. Bu
çalışma bedensel engelli bireylerin davranışsal finans eğilimleri, risk alma tutumu, temel
düzey finansal okuryazarlık değişkenleri incelenmiştir. Yüzyüze anket yöntemi ile
gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir.
Gerçekleştirilen analizler neticesinde araştırmaya katılanların temel finansal okuryazarlık
düzeyinin “düşük” seviyede olduğu görülmüştür. Ayrıca bireylerde finansal okuryazarlık
düzeyi azaldıkça bireysel emeklilik yatırım fonunda sadece hisse senedi ve borçlanma araçları
tercih edilmektedir. Diğer yandan katılımcıların %72’lik kısmı gelecek için para ayırmanın
gerekli olduğunu bildirmelerine rağmen sadece %11’lik kısmının geçen 12 aylık sürede
birikim yaptığı görülmektedir. Bunların yanında cevaplayıcıların geliriniz harcamalarınıza
yetmediğinde nasıl bir yol izlersiniz sorusuna, %43 gibi büyük bir oranda kredi kartı
kullanımını artırırım cevabını vermeleri önemli bir sorunun da göstergesi niteliğindedir. Oysa
beklenen durum harcamaların azaltılmasıdır. Toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi
dezavantajlı gruplarda da tasarruf ve yatırım bilincinin geliştirilmesi büyük önem
taşımaktadır. Yapılan bu çalışma neticesinde bedensel engelli bireylerin düşük olan finansal
okuryazarlık seviyelerinin, finansal davranışlarında yanlışlıklara yol açtığı sonucuna
ulaşılmıştır. Tüm dezavantajlı gruplarda yer alan bireylerin iyi bir finansal okuryazarlık
eğitimine tabi tutulması ve bu konudaki farkındalıklarının artırılması ile kendileri ve toplum
için fayda sağlayacak finansal davranış alışkanlıklarının geliştirilmesi için tüm kesimler
gerekli tedbirleri almalıdır.
Anahtar Kelimeler; Dezavantajlı grup, Bedensel engelliler, Finansal okuryazarlık,
Finansal davranış, Yatırım alışkanlıkları
DETERMINATION OF FINANCIAL LITERACY AND BEHAVIORAL FINANCE
TRENDS IN DISADVANTAGED GROUPS; AN EMPIRICAL STUDY
Abstract
In recent years, financial literacy has been promoted by many international
organizations, various countries and academic institutions such as the World Bank and the
Bu çalışma Pınar Bakkaloğlu’nun Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman
Programında 2019 yılında sunduğu tezsiz yüksek lisans bitirme projesinden türetilmiştir.
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Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). These institutions and
organizations, by publishing various researches and reports, encourage the governments to
give the importance they deserve to financial literacy and even to make it a state policy.
Financial literacy refers to the level of competence that enables to make knowledge-based
decisions in the selection of financial instruments used in daily life. Financial literacy is also
based on financial awareness for long-term savings and investment decisions. It is important
to determine the level of financial literacy in order to regulate the lifelong financial savings
and expenditures of the disabled people, who are among the disadvantaged groups who are
part of the society. In this study, behavioral finance tendencies, risk taking attitudes, basic
level financial literacy variables of physically disabled individuals were examined. The data
obtained from the study conducted with face-to-face questionnaire method were analyzed
with SPSS package program. As a result of the analyzes carried out, it was observed that the
basic financial literacy level of the participants was at a "low" level. In addition, as the
financial literacy level of individuals decreases, only stocks and debt instruments are preferred
in the private pension mutual fund. On the other hand, although 72% of the participants stated
that it is necessary to set aside money for the future, it is seen that only 11% of them saved in
the last 12 months. In addition, when the question of "what kind of path do you follow when
your income is not enough for your expenses?" was asked, 43% of the respondents replied "I
will increase my credit card usage", which is an indicator of an important problem. However,
the expected answer is to reduce expenditure. As in all segments of the society, raising
awareness of saving and investment in disadvantaged groups is of great importance. As a
result of this study, it was concluded that the low financial literacy levels of physically
disabled individuals cause mistakes in their financial behavior. All segments of society should
take the necessary measures to ensure that individuals in all disadvantaged groups receive a
good financial literacy education and increase their awareness on this issue and develop
financial behavior habits that will benefit them and the society.
Key words; Disadvantaged group, Physically disabled people, Financial literacy,
Financial behavior, Investment habits
1. GİRİŞ
Finans, toplum yaşamında bireylerin gündelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptıkları
alışverişten, emeklilik yaşamı için yaptıkları birikimlere kadar farklı amaçlara hizmet eden bir
sektördür. Finansın bireylerin yaşamı içinde neredeyse attıkları her adımda olması, bireylerin
kendi finansal durumlarını yönetebilmelerini bir gereklilik haline getirmektedir. (Lusardi
2007 : 52)
Toplumu oluşturan diğer bireyler gibi engelli bireyler de, gerek gündelik yaşamda
gerekse uzun dönemli planlarda ev bütçesi hazırlamaktan, emeklilik planlarına, çocukların
eğitim masraflarından yatırım yapmaya kadar finansal kararlar almak durumundadır. Bu
finansal kararların alınabilmesi, finansal bilgiye erişme ve bilgi sahibi olma ile bağlantılıdır.
Mevcut durumda finansal piyasalarda yer alan finansal araçların ve ürünlerin çokluğu ve
karmaşıklığı da finansal karar alma süreçlerini etkilemektedir. Bu kararların doğru ve etkin
bir biçimde alınabilmesi için finansal okuryazarlık ve dolayısıyla engelli bireyler içinde özel
finansal eğitim programlarının hazırlanması gerekliliktir. Bu gereklilik yalnızca bireyler ya da
haneler için değil aynı zamanda toplum ve ekonomik sistem için de yaşamsal önemdedir.
Özellikle son 20 yılda finansal araçların çeşitlenmesi ve karmaşıklaşması finansal
okuryazarlığın ön plana çıkmasına yol açmaktadır(Temizel 2011: 14) .Türkiye’de de sosyal
güvenlik kurumlarının sağladığı emeklilik takvimleri dışında bireysel emeklilik ile ilgili
adımlar artmakta ve devlet tarafından teşvik edilmektedir. Bir taraftan yaşam standartları ve
kalitesinin yükselmesi bir taraftan önemli ekonomik değişiklikler, finansal kararların ne
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derece önemli olduğunu ve bilgi sahibi olunması gerektiğini ifade etmektedir. Bu nedenlerden
dolayı engelli bireyler için finansal okuryazarlık eğitimi, uzun dönemli etkileri olan ve önemi
giderek artan bir alan olarak görünmektedir (Cole 2009: 23)
Finansal okuryazarlık konusunda gereklilikten ilk bahsedenlerden biri 1787 tarihli
mektubunda Thomas Jefferson olmuştur. Bununla birlikte, terimin kendisi, vatandaşlara
finansal eğitim de dahil olmak üzere gerekli öğrenme deneyimlerini sunmaya odaklanan
Smith-Lever Yasası'nın 1914 geçişinden sonra popülerlik kazanmaya başlamıştır. (Karasar
1998 : 40)
20 yy başlarından itibaren Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) finansal
okuryazarlık alanında çalışmaların artması ve ortak finansal okuryazarlık ilkelerinin
geliştirilmesi maksadıyla hükümetler arası bir proje başlatmıştır. Mart 2008'de OECD, dünya
çapında finansal eğitim programları, bilgi ve araştırma için bir takas merkezi olarak hizmet
vermeyi amaçlayan Uluslararası Finansal Eğitim Geçidi'ni açmıştır.
OECD’nin üye ülkelerinde yaptığı finansal okuryazarlık araştırmalarında ortaya çıkan
ortak sorunların başında, bireylerin düşük finansal okuryazarlık düzeyine sahip olmaları
gelmektedir. Bu durumu ise, bireylerin finansal konularda gerçekte olduğundan daha fazla
bilgili olduklarını düşünmeleri izlemektedir. Böyle bir inanca sahip olma finansal konularda
yanlış adımlar atmaya yol açmaktadır. Finansal bilgiye ulaşma bunu anlayıp yorumlayabilme
ise bir başka ortak sorun olarak değerlendirilmektedir (OECD, 2005: 91).
Buna bağlı olarak engelli bireyler kendileri için uygun olmayan kredi alımı, hisse senedi
alım satımı gibi finansal kararlarında zor duruma düşebilirler. Bu durum bireylerin sosyal ve
ekonomik bütünleşmesi konusunda sorunlar doğurabilir. Gerek bireyler olarak gerekse
haneler olarak finansal kararların ve para yönetiminin bilgi odaklı olması, hem bireylerin hem
de finansal kurumların gelişimi için önem taşımaktadır (OECD, 2009: 7-8). Bu nedenle
toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi engelli bireylerinde de finansal okuryazarlık
düzeyinin yükseltilmesi, finansal eğitim programlarının yaygınlaşması hem piyasa hem de
bireyler için bir zorunluluktur
1.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı “Bedensel engelli bireylerin finansal okur yazarlık düzeyleri” ni
belirlemek ve bu düzeylerin bireylerin demografik özelliklerine göre değişimi araştırmaktır.
Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
 Bedensel engelli bireylerin finansal okur yazarlık düzeyleri nedir?
 Bedensel engelli bireylerin finansal okur yazarlık düzeyleri
 Medeni Durum,
 Öğrenim Durumu,
 Engel yüzdesi
 Engelin doğuşta olup olmama değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
2. YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı; bedensel engelli bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerini
belirlemek ve bu düzeylerin bireylerin demografik özelliklerine nasıl değiştirdiği test
etmektir. Araştırmada Manisa Merkez iline bağlı Yunus Emre ve Şehzadeler ilçelerinden basit
tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiş 58 görme engelli personeline anket uygulanmıştır.
Araştırmada Hamurcu ve Aslanoğlu (2016) tarafından geliştirilmiş “Davranışsal finans
eğilimleri ölçeği” kullanılmıştır. Hamurcu ve Aslanoğlu (2016) ölçeğin güvenirliği SPSS
programının kullanarak Cronbach Alpha yöntemi ile hesaplamış ve 0.84 olarak bulmuştur. Bu
çalışmada ise ölçeğin güvenirliği aynı yöntem ile hesaplanmış ve 0.98 olarak bulunmuştur.
Anket yoluyla elde edilen tüm veriler SPSS 20.0 programı ile değerlendirilmiş ve tanımlayıcı
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istatistik (descriptive statistics) yöntemlerinden yararlanılmıştır. (Hamurcu, Ç. ve Aslanoğlu,
S. 2016)
3. BULGULAR
3.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Tablo 1’de araştırmaya katılan engelli bireylerin demografik özellikleri yer almaktadır.
Tablo 1. Katılıcımların demografik özellikleri
Cinsiyet
Kategori
Erkek
Kadın
Medeni Durum Bekar
Evli
Dul
Eğitim Durumu İlköğretim
lise
yüksekokul
üniversite
lisansüstü
Emekli
Meslek
Ev Hanımı
İşçi
Memur
Öğrenci
İşsiz

f
28
30
20
36
2
19
16
2
19
2
11
8
14
11
11
3

%
49.2
50.8
34.5
62.1
3.4
32.8
27.6
3.4
32.8
3.4
18.9
14.0
24.1
18.9
18.9
5.2

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan bedensel engelli bireylerin %49.2’sinin
(n=28) erkek, %50.8’inin (n=30) ise kadın olduğu görülmektedir. Medeni durum açısından
incelendiğinde bireylerin %34.5’inin (n=20) bekar, %62.1’inin (n=36) evli ve %3.4’ünün
(n=2) dul olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumuna bakıldığında %32.8’inin
(n=19) ilköğretim, %27.6’sının (n=16) lise, %3.4’ünün (n=2) yüksekokul, %32.8’sinin (n=19)
üniversite, %3.4’ünün (n=2) lisansüstü mezuniyete sahip olduğu görülmektedir. Meslek
durumu açısından incelendiğinde %18.9’unun (n=11) emekli, %14.0’ının (n=8) ev hanımı,
%24.1’inin (n=14) işçi, %18.9’unun (n=11) memur, %18.9’unun (n=11) öğrenci ve
%5.2’sinin (n=3) işsiz olduğu görülmektedir.
3.2. Katılımcıların Engel Durumuna Yönelik Özellikleri
Tablo 2’de araştırmaya katılan engelli bireylerin engellerine yönelik özellikleri yer
almaktadır.
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Tablo 2. Katılıcımların engel durumlarına yönelik özellikleri
Kategori
Özellik
Engel Türü
Görme
Ortopedik
Süreğen hastalık
Engel Yüzdesi
40
42
45
48
54
55
60
61
65
70
71
72
75
80
82
85
88
90
95
98
Doğuştan
Engeli
Sonradan
askerlik kazası
Engel Nedeni
hastalık
kaza
şeker
Destek Durumsuz hayat sürdüme Evet
Hayır

f
56
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1
3
2
5
2
2
2
22
4
1
46
12
1
6
3
2
51
7

%
96.6
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
3.4
5.1
1.7
3.4
1.7
1.7
5.1
3.4
5.1
3.4
3.4
3.4
37.3
6.8
1.7
79.3
20.7
1.7
10.3
5.1
3.4
87.9
12.1

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan bireylerin %96.6’sının (n=56) görme engelli,
%1.7’sinin (n=1) ortopedik ve %1.7’sinin (n=1) süreğen hastalığa sahip olduğu
görülmektedir. Katılımcıların engel yüzdeleri incelendiğinde %37.3’ünün (n=22) %90 engele
sahip olduğu görülürken, en az engele sahip olanın %40 ve en çok engele sahip olanın ise
%98 olduğu görülmektedir. Katılımcıların %79.3’ünün (n=46) doğuştan engele sahip olduğu
görülürken,
%20.7’sinin (n=12) ise sonradan engele sahip olduğu görülmektedir.
Katılımcıların engel nedenleri incelendiğinde sonradan olanlardan 1 bireyin askerlik kazası
yaşadığı, 6’sının hastalıktan olduğu, 3’ünün kaza geçirdiği ve 2’sinin ise şeker hastalığından
olduğu görülmektedir. Katılımcıların %87.9’unun (n=51) destek olmadan hayatını
sürdürürken, %12.1’inin (n=7) hayatını sürdürmek için destek aldığı görülmektedir.
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3.3. Katılımcıların Para Yönetimine Yönelik Özellikleri
Tablo 3’de araştırmaya katılan engelli bireylerin hane içerisinde para yönetim ile ilgili
durumları göstermektedir.
Tablo 3. Para yönetimi ile ilgili durumlar
Özellik
Kategori
Para Harcama Kararı
Kendi
Eşi
Kendi ve eşi
Kendi ve diğer aile üyeleri
Ne Kadar Ayırma
Evet
Hayır
Aylık/Yıllık Bütçe Hazırlama Evet
Hayır

f
4
6
28
20
42
16
53
5

%
6.9
10.3
48.3
34.5
72.4
27.6
91.4
8.6

Tablo 3’e göre katılımcıların hanelerinde paranın harcanması ile ilgili günlük kararları
incelendiğinde %6.9’unun (n=4) kendileri karar verdikleri görülürken, %10.3’ünün (n=6)
eşleri, %48.3’ünün (n=28) kendileri ve eşleri, %34.5’inin (n=20) ise kendi ve diğer aile
üyeleri tarafından verildiği görülmektedir. Katılımcıların ileriki yaşlarda belli standartta
yaşamaya yönelik ne kadar para ayırma gerektiğini hesaplayıp hesaplamadığı sorulduğunda
ise %72.4’ünün (n=42) “Evet” ve %27.6’sının (n=16) “Hayır” cevabı verdiği görülmüştür.
Katılımcıları %91.4’ünün (n=53) aylık/yıllık bütçe hazırladığı görülürken, %8.6’sının (n=5)
aylık/bütçe hazırlamadığı görülmüştür.
Tablo 4’de araştırmaya katılan bireylerin finansal kavramları duyup duymadığı
sonuçlarını göstermektedir.
3.4. Katılımcıların Finansal Kavramlara Yönelik Özellikleri
Tablo 4. Finansal kavramları duyma durumu
Kavram
Bireysel Emeklilik
Yatırım Hesabı
İpotekli Kredi
Mortgage
Kredili mevduat hesabı
Mikrofinansman kredisi
Sigorta
Tahvil
Hisse Senedi

Kategori
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

f
58
0
55
3
50
8
23
35
42
16
23
35
56
2
23
35
26
32

%
100
0
94.8
5.2
86.2
13.8
39.7
60.3
72.4
27.6
39.7
60.3
96.6
3.4
39.7
60.3
44.8
55.2

Tablo 4 incelediğinde araştırmaya katılan engelli bireylerin %100’ü (n=58) “Bireysel
emeklilik”, %94.8’i (n=55) “Yatırım hesabı”, %86.2’si (n=50) “İpotekli kredi”, %39.7’si
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(n=23) “Mortgage”, %72.4’ü (n=42) “Kredili mevduat hesabı”, %39.7’si (n=23)
“mikrofinansman kredi”, %96.6’sı (n=56) “Sigorta”, %39.7’si (n=23) “Tahvil” ve %44.8’i
(n=26) ise “Hisse senedi” kavramlarını duydukları ortaya çıkmıştır.
Tablo 5’de katılımcıların Tablo 4’te gösterilen ürünlere sahip olma durumlarını
göstermektedir.
Tablo 5. Finansal ürünlere sahip olma durumu
Ürün
Bireysel Emeklilik
Yatırım Hesabı
İpotekli Kredi
Mortgage
Kredili mevduat hesabı
Mikrofinansman kredisi
Sigorta
Tahvil
Hisse Senedi

Kategori

f

%

Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

16
42
0
58
0
58
0
58
0
58
0
58
35
23
0
58
0
58

27.6
72.4
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
60.3
39.7
0
100
0
100

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan engelli bireylerin tamamının “Yatırım
hesabı”, “İpotekli kredi”, “Mortgage”, “Kredili mevduat hesabı”, “Mikrofinansman kredi”,
“Tahvil” ve “Hisse senedi” ne sahip olmadığı görülürken, %27.6’sının (n=16) “Bireysel
emeklilik” ve %60.3’ünün (n=35) ise “Sigorta” ürününe sahip olduğu görülmektedir.
3.5. Katılımcıların Tasarruf Etme Durumlarına Yönelik Özellikleri
Tablo 6’da katılımcılara son 12 ayda tasarruf etme durumları ve nasıl ettiklerinin
sonuçları gösterilmiştir.
Tablo 6. Katılımcıların son 12 ayda tasarruf etme durumları
f
Tasarruf/Tasarruf Biçimi
Evde ya da cüzdanımda tutarım
5
5
Banka hesabıma yatırırım
1
Emlak aldım
Hayır
47

%
8.6
8.6
1.7
81.0

Tablo 6’ya göre katılımcıların %81.0’inin (n=47) son 12 ayda tasarruf etmedikleri
görülürken, geri kalanlarının ise tasarruf ettikleri görülmektedir. Tasarruf biçimleri
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incelendiğinde katılımcıların 5’i “Evde ya da cüzdanımda tutarım”, 5’i “Banka hesabıma
yatırırım”, 1’i ise “Emlak alırım” cevabı vermiştir.
Tablo 7’de katılımcılara gelirleriniz masrafları karşılamadıklarında nasıl yöntem
izleyeceklerine yönelik ankette yer alan cevap seçenekleri göstermektedir.
Tablo 7. Masrafların karşılanmağı durumlarda izlenecek yöntemler
A - Kredili mevduat hesabımdan para kullanırım
B - Harcamaları keserim, daha az harcarım-kaynaklarımı kullanmam
C - Bir şeyleri satarım
D - Daha fazla çalışır, ekstra para yaratırım
E - Ailemden (evlat, kardeş, vb.) isterim
F - Yakın arkadaşlarımdan borçlanırım
G - Çalıştığım yerden avans alırım
H - Ziynet eşyalarını rehin veririm
I - Üyesi olduğum sandıktan ya da yardımlaşma için kurduğumuz düzenden para alırım
J - Bireysel emekliliğimi bozarım
K - Kredi kartı kullanımını artırırım
L - Bankadan tüketici kredisi alırım
M - Tefeciden borçlanırım
N - Faturalarımı geç öderim ya da ödemem
Tablo 8’de Tablo7’deki seçenekler göz önüne alınarak katılımcıların cevapları yer
almaktadır.
Tablo 8. Katılımcıların masrafları karşılamadıklarındaki yöntemleri
f
Yöntem
B
5
B,C,D
1
B, D, E, K
1
B,E
1
B, E, K
3
B, K
6
E
3
E, K
13
K
25

%
8.6
1.7
1.7
1.7
5.1
10.2
5.1
22.4
43.1

Tablo 8’e göre katılımcıların bir kısmı tek yöntem kullandığı görülmektedir. Örneğin,
katılımcıların %8.6’sı (n=5) “B - Harcamaları keserim, daha az harcarım-kaynaklarımı
kullanmam” seçeneğini seçerken, %5.1’si (n=3) “E - Ailemden (evlat, kardeş, vb.) isterim”
ve %43.1’i (n=25) “K - Kredi kartı kullanımını artırırım” seçeneğini seçmiştir. Birden fazla
yöntemlere bakıldığında katılımcıların %1.7’si (n=1) “B - Harcamaları keserim, daha az
harcarım-kaynaklarımı kullanmam/ C - Bir şeyleri satarım/ D - Daha fazla çalışır, ekstra para
yaratırım”; %1.7’si (n=1) B - Harcamaları keserim, daha az harcarım-kaynaklarımı
kullanmam/D - Daha fazla çalışır, ekstra para yaratırım”/ E - Ailemden (evlat, kardeş, vb.)
isterim / K - Kredi kartı kullanımını artırırım”, %1.7’si (n=1) “B - Harcamaları keserim, daha
az harcarım-kaynaklarımı kullanmam/ E - Ailemden (evlat, kardeş, vb.) isterim”; %5.1’si
(n=3) “B - Harcamaları keserim, daha az harcarım-kaynaklarımı kullanmam/ E - Ailemden
(evlat, kardeş, vb.) isterim / K - Kredi kartı kullanımını artırırım”; %10.2’si (n=6) “B Full Texts Book
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Harcamaları keserim, daha az harcarım-kaynaklarımı kullanmam/ K - Kredi kartı kullanımını
artırırım”; %22.4’ü (n=13) “E - Ailemden (evlat, kardeş, vb.) isterim / K - Kredi kartı
kullanımını artırırım” seçenekleri seçmiştir.
Araştırmaya katılan engelli bireylerin hanelerine giren toplam aylık gelirlerinin dağılımı
Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Katılımcıları Aylık Toplam Gelirleri
Şekil 1 incelendiğinde araştırmaya katılan engelli bireylerin aylık gelirleri 980 TL ile
8000 TL arasında değiştiği görülmektedir. Dağılımın ortalaması hesaplandığında 3592 TL
olduğu bulunmuştur.
3.6. Katılımcıların Davranışsal Finans Eğilimlerine Yönelik Özellikleri
Tablo 9’da araştırmaya katılan bireylerin davranışsal finans eğilimleri düzeylerini
göstermektedir. Bu bağlamda “Davranışsal Finans Eğilimleri Ölçeği” nin madde bazında
ortalama ve standart sapmaları verilmiştir.
Tablo 9. Davranışsal Finans Eğilimleri Ölçeği Maddelerine Yönelik Analizler
Ortalama
Maddeler
1. Bir varlığa dönük yatırım kararı vermek için son bir aylık performansını
3.61
izlemenin yeterli olduğunu düşünürüm.
2. Bir yatırım ile ilgili sahip olduğum düşüncelere ters düşen göstergelere
3.67
pek itibar etmem.
3. Yatırım stratejime ters düşen haberlerden uzak dururum.
3.68
4. Yatırım kararlarındaki başarısızlığın çoğunlukla dış kaynaklı veya şans
3.68
eseri olduğuna inanırım.
5. Yatırım yapmayı, tasarruf yapmaya tercih ederim.
3.74
6. Düşük oranda kaybetme olasılığı bulunan bir yatırım yerine, yüksek
3.79
oranda kazanma olasılığı bulunan bir yatırımı tercih ederim.
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7. Yüksek olasılıkla finansal hedeflerime ulaştıracak bir portföyü, düşük
olan portföye tercih ederim.
8. Yatırım yaparken içimde iyimser bir ruh hali oluşur.
9. Yatırım kararlarındaki başarının kişisel yeteneklerimden
kaynaklandığına inanırım.
10. Yatırımlarımı kendim yönetebildiğim ölçüde kazanma ihtimalim artar.
11. Daha önce kazandığım bir yatırım aracına tereddüt etmeden yeniden
yatırım yaparım.
12. Daha önce işlem yaptığım ve bilgi sahibi olduğum bir varlığa daha
sonra da rahatça yatırım yapabilirim.
13. Yatırımda başarılı olmuş kişilerin taktiklerini izlerim.
14. Yatırım yaptığım varlıkta kara geçtiğimde hızlıca elden çıkarırım.
15. Sahip olduğum yatırım, yükselme eğiliminde olsa bile elden çıkarırım.
16. Daha önce herhangi bir şekilde işlem yapmadığım yeni bir varlığa
yatırım yapmakta tereddüt ederim.
17. Düşüş eğilimine girmiş bir varlığa yatırım yapmakta tereddüt ederim.
18. Zarar ettiysem “bu sonucu daha önceden biliyordum” düşüncesine
kapılırım.
19. Son dönemlerde olumlu haberler aldığım yatırımı, kazanç için fırsat
görürüm.
20. Kazanç elde ettiğimde aslında bunu en başından beri bildiğimi
düşünürüm.
21. Uzman yorumlarına uymanın, yatırım kararlarındaki riski azalttığını
düşünürüm.
22. İyi bir markanın piyasaya sunduğu ürünlere yatırım yapmakta tereddüt
etmem.
23. İçinde bulunduğum çevrenin tercihlerinden etkilenirim.
24. Bedelini fazlasıyla ödediğim bir varlığı kolay kolay elden çıkaramam.
25. Kazandıracağına inandığım yatırım kaybettirmeye başlasa bile
başlangıç stratejilerime uyarım.
26. Kolayca sahip olduğum varlığı kolayca elden çıkarabilirim.
27. Daha önce sahip olmak isteyip de sahip olamadığım bir varlığı, tekrar
bir fırsat yakaladığımda yüksek bir bedelle de olsa da alırım.
28. Yatırım kararı verirken dini inançlarımdan etkilenirim.
29. Konforlu yaşamak için her zaman para harcarım.
30. Zarar ettiğim bir yatırımı, bir daha asla dikkate almam.
31. Yatırım kararını bir defa verdikten sonra, yeni gelen yatırım bilgilerine
itibar etmem.

3.79

0.90

3.82

0.78

3.82

0.85

3.68

0.71

3.70

0.84

3.82

0.83

3.95
3.95
3.74

0.83
0.93
1.00

3.84

0.88

3.83

0.83

3.74

0.81

3.81

0.69

3.70

0.87

3.70

0.80

3.77

0.93

3.82
3.84

0.89
0.92

3.75

0.91

3.79

0.84

3.75

0.83

3.75
3.74
3.68

0.91
0.99
1.00

3.70

0.98

Tablo 9 incelendiğinde katılımcıların “Davranışsal Finans Eğilimleri Ölçeği” ne
verdikleri cevapların ortalaması 3.61 (Madde 1) ile 3.95 (Madde 13 ve Madde 14) olduğu
görülmüştür. Tablo 10’da bu ölçeğe ait aralıklar gösterilmektedir.
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Tablo 10. Davranışsal Finans Eğilimleri Ölçek Aralıkları
Aralık
Eğilim
1.00 – 1.80
Hiç katılmıyorum
1.81 – 2.60
Katılmıyorum
2.61 – 3.40
Kararsızım
3.41 – 4.20
Katılıyorum
4.21 – 5.00
Tamamen katılıyorum
Tablo 9 ve Tablo 10 beraber incelendiğinde “Davranışsal Finans Eğilimleri”
ölçeğindeki herbir maddenin 3.41 – 4.20 aralığında diğer bir ifade ile “Katılıyorum” aralığına
düştüğü görülmektedir.
3.7. Katılımcıların Finansal Bilgi Düzeyi
Bu bölümde araştırmaya katılan engelli bireylerin finansal bilgi düzeylerini ölçmek için
15 adet çoktan seçmeli sorular sorulmuştur. Aşağıda bu sorular ve katılıcımların cevpları
gösterilmiştir.
Tablo 11’de katılımcıların finansal bilgi düzeyi belirlemek sorulan 16 sorunu kökü yer
almaktadır.

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tablo 11. Katılımcıların Finansal Bilgi Düzeyini Belirlemek İçin Sorular Sorular
Banka mevduat hesabınızda 100 TL olduğunu ve yıllık faiz oranının %2 olduğunu
varsayarsak, 5 yıl sonra hesabınızdaki para ne kadar olur?
Banka mevduat hesabınızda 100 TL olduğunu ve yıllık faiz oranının %20
olduğunu varsayarak, 5 yıl içinde anaparanıza ve biriken faizlerinize
dokunmadığınız takdirde 5. Yılın sonunda ne kadar paranız olur?
Banka mevduat hesabınıza uygulanan yıllık faiz oranı %1 olduğunu, enflasyon
oranının da yıllık %2 olduğunu varsayarsak bir yıl sonra hesabınızdaki paranın
durumu ne olur?
İki kardeşe 10.000’er lira miras kalmıştır. Büyük kardeş 10.000 TL sini bugün,
küçük kardeş ise 3 yıl sonra alacaktır. Miras kimi daha zengin etmiştir?
Diyelim ki 2016 yılında geliriniz iki katına çıkacak ancak tüm mal ve hizmetlerin
de fiyatları ikiye katlanacaktır. 2016 yılında geliriniz ile satın alabilecekleriniz;
Aşağıdakilerden hangisi hisse piyasasının temel işlevini tanımlar?
Eğer bir kişi B firmasının hissesini satın almış ise aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğru olur?
Yatırım ortaklık fonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Eğer bir kişi şirket tahvili satın almışsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
Uzun bir vade söz konusu olduğunda (10-20 yıl gibi) hangi yatırım aracı daha çok
kazandırır?
Normal olarak hangi yatırım aracının değeri çok fazla dalgalanır?
Bir yatırımcı parasını farklı farklı yatırım araçlarına yatırırsa, parasını kaybetme
riski;
Eğer 10 yıllık bir tahvil almışsanız 5 yıldan önce satmak istediğinizde büyük ceza
ödersiniz.
Hisse senetleri normal olarak tahvillerden daha risklidir.
Bir firmanın hissesini almak, bir hisse yatırım ortaklığı fonunun getirisine göre
daha güvenlidir.
Eğer faiz oranları düşerse, tahvillerin fiyatı ne olur?
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Tablo 12’de Soru 1’in seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 12. Soru 1’in seçenekleri ve cevap dağılımları
f
Seçenekler
102’den fazla
102
102’den az
bilmiyorum

%

4
43
4
7

6.4
74.1
6.4
12.1

Tablo 12’ye göre katılımcıların “Banka mevduat hesabınızda 100 TL olduğunu ve yıllık
faiz oranının %2 olduğunu varsayarsak, 5 yıl sonra hesabınızdaki para ne kadar olur?”
sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %6.4’ü (n=4) “102’den fazla”,
%74.1’i (n=43) “102”, %6.4’ü (n=4) “102’den az” ve %12.1’i (n=7) “bilmiyorum” demiştir.
Tablo 13’de Soru 2’nin seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 13. Soru 2’nin seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
f
%
200’den fazla
5
8.6
200
45
77.6
200’den az
1
1.7
bilmiyorum
7
12.1
Tablo 13’ye göre katılımcıların “Banka mevduat hesabınızda 100 TL olduğunu ve yıllık
faiz oranının %20 olduğunu varsayarak, 5 yıl içinde anaparanıza ve biriken faizlerinize
dokunmadığınız takdirde 5. Yılın sonunda ne kadar paranız olur?” sorusuna verdikleri yanıtlar
incelendiğinde katılımcıların %8.6’sı (n=5) “200’den fazla”, %77.6’i (n=45) “200”, %1.7’si
(n=1) “200’den az” ve %12.1’i (n=7) “bilmiyorum” demiştir.
Tablo 14’de Soru 3’ün seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 14. Soru 3’ün seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
f
Bugünkünden fazla olur
3
Aynı kalır
5
Bugünkünden az olur
41
Bilmiyorum
9

%
5.1
8.5
70.0
15.5

Tablo 14’ye göre katılımcıların “Banka mevduat hesabınıza uygulanan yıllık faiz oranı
%1 olduğunu, enflasyon oranının da yıllık %2 olduğunu varsayarsak bir yıl sonra
hesabınızdaki paranın durumu ne olur?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde
katılımcıların %5.1’i (n=3) “Bugünden fazla”, %8.5’i (n=5) “Aynı kalır”, %70.0’ı (n=41)
“Bugünden az olur” ve %15.5’i (n=9) “bilmiyorum” demiştir.
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Tablo 15’de Soru 4’ün seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 15. Soru 4’ün seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
f
Büyük kardeş
45
Küçük kardeş
4
İkisi de eşit zenginliktedir 5
Bilmiyorum
4

%
77.6
6.9
8.6
6.9

Tablo 15’ye göre katılımcıların “İki kardeşe 10.000’er lira miras kalmıştır. Büyük
kardeş 10.000 TL sini bugün, küçük kardeş ise 3 yıl sonra alacaktır. Miras kimi daha zengin
etmiştir?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %77.6’sı (n=45) “Büyük
kardeş”, %6.9’u (n=4) “Küçük kardeş”, %8.6’sı (n=5) “İkisi de birbirine eşit” ve %6.9’u
(n=4) “Bilmiyorum” demiştir.
Tablo 16’de Soru 5’in seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 16. Soru 5’in seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
f
Bugünkünden fazla olur
3
Aynı kalır
14
Bugünkünden az olur
35
Bilmiyorum
6

%
5.1
24.1
60.5
10.3

Tablo 16’ye göre katılımcıların “Diyelim ki 2016 yılında geliriniz iki katına çıkacak
ancak tüm mal ve hizmetlerin de fiyatları ikiye katlanacaktır. 2016 yılında geliriniz ile satın
alabilecekleriniz;” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %5.1’i (n=3)
“Bugünkünden fazla olur”, %24.1’u (n=14) “Aynı kalır”, %60.5’i (n=35) “Bugünkünden az
olur” ve %10.3’u (n=6) “Bilmiyorum” demiştir.
Tablo 17’de Soru 6’nın seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 17. Soru 6’nın seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
Hisse piyasası hisse kazançlarını tahmin etmeye yardım eder.
Hisse piyasası hisse fiyatlarının artmasına sebep olur.
Hisse piyasası hisse almak isteyenler ile satmak isteyenleri bir araya getirir.
Hiçbiri
Bilmiyorum

f
23
4
9
2
20

%
39.7
6.9
15.5
3.4
35.5

Tablo 17’ye göre katılımcıların “Aşağıdakilerden hangisi hisse piyasasının temel
işlevini tanımlar?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %39.7’si (n=23)
“Hisse piyasası hisse kazançlarını tahmin etmeye yardım eder”, %6.9’u (n=4) “Hisse piyasası
hisse fiyatlarının artmasına sebep olur”, %15.5’i (n=9) “Hisse piyasası hisse almak isteyenler
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ile satmak isteyenleri bir araya getirir”, %3.4’ü (n=2) “Hiçbiri” ve %35.5’i (n=20)
“Bilmiyorum” demiştir.
Tablo 18’de Soru 7’nin seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 18. Soru 7’nin seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
Firmanın bir kısmının sahibi olmuş olur
B firmasına borç para vermiş olur
B firmasının borçlarından sorumlu olur
Hiçbiri
Bilmiyorum

f
25
12
10
2
9

%
43.1
20.7
17.2
3.4
15.6

Tablo 18’e göre katılımcıların “Eğer bir kişi B firmasının hissesini satın almış ise
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde
katılımcıların %43.1’i (n=25) “Firmanın bir kısmının sahibi olmuş olur ”, %20.7’si (n=12)
“B firmasına borç para vermiş olur”, %17.2’i (n=10) “B firmasının borçlarından sorumlu
olur”, %3.4’ü (n=2) “Hiçbiri” ve %15.6’sı (n=9) “Bilmiyorum” demiştir.
Tablo 19’de Soru 8’in seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 19. Soru 8’nin seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
Fona yatırım yapıldığında ilk yıl paranızı çekemezsiniz
Fon, hisse senedi ve tahvil gibi varlıklara yatırım yapar
Fon geçmiş performanslara göre garantili bir getiri vadeder
Hiçbiri
Bilmiyorum

f
8
13
17
5
15

%
13.8
22.4
29.3
8.6
25.9

Tablo 19’a göre katılımcıların “Yatırım ortaklık fonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %13.8’i (n=8) “Fona
yatırım yapıldığında ilk yıl paranızı çekemezsiniz ”, %22.4’ü (n=13) “Fon, hisse senedi ve
tahvil gibi varlıklara yatırım yapar”, %29.3’ü (n=17) “Fon geçmiş performanslara göre
garantili bir getiri vadeder ”, %8.6’sı (n=5) “Hiçbiri” ve %25.9’u (n=15) “Bilmiyorum”
demiştir.
Tablo 20’de Soru 9’un seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 20. Soru 9’un seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
f
%
B firmasının bir kısmına sahip olur
9
15.5
B firmasının borçlarından sorumlu olur
21 26.2
B firmasına borç vermiş olur
7
12.1
Hiçbiri
3
5.1
Bilmiyorum
18 31.1
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Tablo 20’ye göre katılımcıların “Eğer bir kişi şirket tahvili satın almışsa aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %15.5’i (n=9)
“B firmasının bir kısmına sahip olur”, %26.2’si (n=21) “B firmasının borçlarından sorumlu
olur”, %12.1’i (n=7) “B firmasına borç vermiş olur”, %5.1’i (n=3) “Hiçbiri” ve %31.1’i
(n=18) “Bilmiyorum” demiştir.
Tablo 21’de Soru 10’un seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 21. Soru 10’un seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
Vadeli mevduat hesapları
Tahviller
Hisse senetleri
Bilmiyorum

f
10
11
13
24

%
17.2
19.0
22.4
41.4

Tablo 21’e göre katılımcıların “Uzun bir vade söz konusu olduğunda (10-20 yıl gibi)
hangi yatırım aracı daha çok kazandırır?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde
katılımcıların %17.2’si (n=10) “Vadeli mevduat hesapları” %19.0’ı (n=11) “Tahviller”,
%22.4’ü (n=13) “Hisse Senetleri” ve %41.4’ü (n=24) “Bilmiyorum” demiştir.
Tablo 22’de Soru 11’in seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 22. Soru 11’in seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
Vadeli mevduat hesapları
Tahviller
Hisse senetleri
Bilmiyorum

f
11
13
11
23

%
19.0
22.4
19.0
39.6

Tablo 22’e göre katılımcıların “Normal olarak hangi yatırım aracının değeri çok fazla
dalgalanır ?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %19.0’si (n=11)
“Vadeli mevduat hesapları” %22.4’ü (n=13) “Tahviller”, %19.0’ı (n=11) “Hisse Senetleri” ve
%39.6’sı (n=23) “Bilmiyorum” demiştir.
Tablo 23’de Soru 71’nin seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 23. Soru 12’in seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
Artar
Azalır
Aynı kalır
Bilmiyorum
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Tablo 23’e göre katılımcıların “Bir yatırımcı parasını farklı farklı yatırım araçlarına
yatırırsa, parasını kaybetme riski;” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların
%29.3’ü (n=17) “Artar” %22.1’i, (n=14) “Azalır”, %10.3’, (n=6) “Aynı kalır” ve %36.3’ü
(n=21) “Bilmiyorum” demiştir.
Tablo 24’de Soru 13’ün seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 24. Soru 13’ün seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
Doğru
Yanlış
Bilmiyorum

f
18
13
27

%
31.0
22.4
46.6

Tablo 24’e göre katılımcıların “Eğer 10 yıllık bir tahvil almışsanız 5 yıldan önce satmak
istediğinizde büyük ceza ödersiniz.” ifadesine verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların
%31.0’ı (n=18) “Doğru” %22.4’ü (n=13) “Yanlış” ve %46.6’sı (n=27) “Bilmiyorum”
demiştir.
Tablo 25’de Soru 14’ün seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 25. Soru 14’ün seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
Doğru
Yanlış
Bilmiyorum

f
21
9
28

%
36.2
15.5
48.3

Tablo 25’e göre katılımcıların “Hisse senetleri normal olarak tahvillerden daha
risklidir.” İfadesine verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %36.2’si (n=21) “Doğru”
%15.5’i (n=9) “Yanlış” ve %48.3’ü (n=28) “Bilmiyorum” demiştir.
Tablo 26’da Soru 15’in seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 26. Soru 15’in seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
Doğru
Yanlış
Bilmiyorum

f
16
13
29

%
27.6
22.4
50.0

Tablo 26’ya göre katılımcıların “Bir firmanın hissesini almak, bir hisse yatırım ortaklığı
fonunun getirisine göre daha güvenlidir.” ifadesine verdikleri yanıtlar incelendiğinde
katılımcıların %27.6’sı (n=16) “Doğru” %22.4’ü (n=13) “Yanlış” ve %50.0’si (n=29)
“Bilmiyorum” demiştir.
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Tablo 27’de Soru 16’nın seçenekleri ve bu seçeneklere verilen cevapların dağılımı
gösterilmektedir.
Tablo 27. Soru 16’nın seçenekleri ve cevap dağılımları
Seçenekler
Artar
Azalır
Aynı kalır
Hiçbiri
Bilmiyorum

f
12
6
9
1
30

%
21.6
10.3
15.5
1.7
51.7

Tablo 27’de göre katılımcıların “Eğer faiz oranları düşerse, tahvillerin fiyatı ne olur?”
ifadesine verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %21.6’sı (n=12) “Artar”, %10.3’ü
(n=6) “Azalır”, %15.5’i (n=9) “Aynı kalır”, %1.7’si (n=1) “Hiçbiri” ve %51.7’si (n=30)
“Bilmiyorum” demiştir.
4.SONUÇ
Bu çalışmada bedensel engellilerin finansal okuryazarlığı incelenmiştir. Davranışsal
finans eğilimleri, risk alma tutumu, temel düzey finansal okuryazarlık değişkenleri
kullanılmıştır. Araştırmada Manisa illerinde yaşamakta olan 58 bedensel engelli bireye anket
uygulanmıştır. Çalışmada Hamurcu ve Aslanoğlu (2016) tarafından geliştirilmiş “Davranışsal
finans eğilimleri ölçeği” kullanılmıştır. Hamurcu ve Aslanoğlu (2016) ölçeğin güvenirliği
SPSS programının kullanarak Cronbach Alpha yöntemi ile hesaplamış ve 0.84 olarak
bulmuştur. Bu çalışmada ise ölçeğin güvenirliği aynı yöntem ile hesaplanmış ve 0.98 olarak
bulunmuştur. Anket yoluyla elde edilen tüm veriler SPSS 20.0 programı ile değerlendirilmiş
ve tanımlayıcı istatistik (descriptive statistics) yöntemlerinden yararlanılmıştır
Çalışmanın sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılanların temel finansal
okuryazarlık düzeyinin “düşük” seviyede olduğu görülmüştür. Bireylerin finansal
okuryazarlık seviyesinin yükseltmesi gerekmektedir. Bireyler çeşitli eğitim programları
vasıtasıyla bu eksikliklerini giderebilirler. Bununla birlikte finansal okuryazarlık düzeyi
azaldıkça bireysel emeklilik yatırım fonunda sadece hisse senedi ve borçlanma araçları tercih
edilmektedir.
Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan bedensel engelli bireylerin %49.2’sinin
(n=28) erkek, %50.8’inin (n=30) ise kadın olduğu görülmektedir. Katılımcıların medeni
hallerine bakıldığında %34.5’inin (n=20) bekar, %62.1’inin (n=36) evli ve %3.4’ünün (n=2)
dul olduğu görülmektedir.
Eğitim durumunda ise %32.8’inin (n=19) ilköğretim, %27.6’sının (n=16) lise,
%3.4’ünün (n=2) yüksekokul, %32.8’sinin (n=19) üniversite, %3.4’ünün (n=2) lisansüstü
mezuniyete sahip olduğu görülmektedir. Meslek durumu açısından incelendiğinde
%18.9’unun (n=11) emekli, %14.0’ının (n=8) ev hanımı, %24.1’inin (n=14) işçi, %18.9’unun
(n=11) memur, %18.9’unun (n=11) öğrenci ve %5.2’sinin (n=3) işsiz olduğu görülmektedir.
Ankete katılanların gelecek adına para ayırma gerektiğini hesaplayıp hesaplamadığı
sorulduğunda ise %72.4’ünün (n=42) “Evet” ve %27.6’sının (n=16) “Hayır” cevabı verdiği
görülmüştür. Katılımcıları %91.4’ünün (n=53) aylık/yıllık bütçe hazırladığı görülürken,
%8.6’sının (n=5) aylık/bütçe hazırlamadığı görülmüştür. Katılımcıların gelecek adına para
biriktirme konusunda hesaplama yaptığını söylemesine rağmen %89 inin geçtiğimiz 12 ayda
herhangi birikim yapmadığını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
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Tasarruf edenlerin tasarruf biçimleri incelendiğinde katılımcıların 5’i “Evde ya da
cüzdanımda tutarım”, 5’i “Banka hesabıma yatırırım”, 1’i ise “Emlak alırım” cevabı
vermiştir.
Tablo 4 incelediğinde araştırmaya katılan engelli bireylerin %100’ü (n=58) “Bireysel
emeklilik”, %94.8’i (n=55) “Yatırım hesabı”, %86.2’si (n=50) “İpotekli kredi”, %39.7’si
(n=23) “Mortgage”, %72.4’ü (n=42) “Kredili mevduat hesabı”, %39.7’si (n=23)
“mikrofinansman kredi”, %96.6’sı (n=56) “Sigorta”, %39.7’si (n=23) “Tahvil” ve %44.8’i
(n=26) ise “Hisse senedi” kavramlarını duydukları ortaya çıkmıştır.
Katılımcıların %8.6’sı (n=5) “B - Harcamaları keserim, daha az harcarım-kaynaklarımı
kullanmam” seçeneğini seçerken, %5.1’si (n=3) “E - Ailemden (evlat, kardeş, vb.) isterim”
ve %43.1’i (n=25) “K - Kredi kartı kullanımını artırırım” seçeneğini seçmiştir.
Birden fazla yöntemlere bakıldığında katılımcıların %1.7’si (n=1) “B - Harcamaları
keserim, daha az harcarım-kaynaklarımı kullanmam/ C - Bir şeyleri satarım/ D - Daha fazla
çalışır, ekstra para yaratırım”; %1.7’si (n=1) B - Harcamaları keserim, daha az harcarımkaynaklarımı kullanmam/D - Daha fazla çalışır, ekstra para yaratırım”/ E - Ailemden (evlat,
kardeş, vb.) isterim / K - Kredi kartı kullanımını artırırım”, %1.7’si (n=1) “B - Harcamaları
keserim, daha az harcarım-kaynaklarımı kullanmam/ E - Ailemden (evlat, kardeş, vb.)
isterim”; %5.1’si (n=3) “B - Harcamaları keserim, daha az harcarım-kaynaklarımı
kullanmam/ E - Ailemden (evlat, kardeş, vb.) isterim / K - Kredi kartı kullanımını artırırım”;
%10.2’si (n=6) “B - Harcamaları keserim, daha az harcarım-kaynaklarımı kullanmam/ K Kredi kartı kullanımını artırırım”; %22.4’ü (n=13) “E - Ailemden (evlat, kardeş, vb.) isterim
/ K - Kredi kartı kullanımını artırırım” seçenekleri seçmiştir.
Katılımcıların harcamaları azaltmak yerine kredi kartı kullanımını arttırması dikkat
çeken bir noktadır.
Tablo 9 incelendiğinde katılımcıların “Davranışsal Finans Eğilimleri Ölçeği” ne
verdikleri cevapların ortalaması 3.61 (Madde 1) ile 3.95 (Madde 13 ve Madde 14) olduğu
görülmüştür. Tablo 10’da bu ölçeğe ait aralıklar gösterilmektedir.
Tablo 9 ve Tablo 10 beraber incelendiğinde “Davranışsal Finans Eğilimleri”
ölçeğindeki her bir maddenin 3.41 – 4.20 aralığında diğer bir ifade ile “Katılıyorum” aralığına
düştüğü görülmektedir.
Finansal Bilgi Düzeyi ile ilgili sorulara baktığımızda (soru 60) “Banka mevduat
hesabınızda 100 TL olduğunu ve yıllık faiz oranının %2 olduğunu varsayarsak, 5 yıl sonra
hesabınızdaki para ne kadar olur?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların
%6.4’ü (n=4) “102’den fazla”, %74.1’i (n=43) “102”, %6.4’ü (n=4) “102’den az” ve %12.1’i
(n=7) “bilmiyorum” demiştir.
Soru 62 ye katılımcıların verdiği cevapları incelediğimiz zaman katılımcıların %5.1’i
(n=3) “Bugünden fazla”, %8.5’i (n=5) “Aynı kalır”, %70.0’ı (n=41) “Bugünden az olur” ve
%15.5’i (n=9) “bilmiyorum” demiştir.
Tablo 15’ye göre katılımcıların “İki kardeşe 10.000’er lira miras kalmıştır. Büyük
kardeş 10.000 TL sini bugün, küçük kardeş ise 3 yıl sonra alacaktır. Miras kimi daha zengin
etmiştir?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %77.6’sı (n=45) “Büyük
kardeş”, %6.9’u (n=4) “Küçük kardeş”, %8.6’sı (n=5) “İkisi de birbirine eşit” ve %6.9’u
(n=4) “Bilmiyorum” demiştir.
Tablo 17’ye göre katılımcıların “Aşağıdakilerden hangisi hisse piyasasının temel
işlevini tanımlar?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %39.7’si (n=23)
“Hisse piyasası hisse kazançlarını tahmin etmeye yardım eder”, %6.9’u (n=4) “Hisse piyasası
hisse fiyatlarının artmasına sebep olur”, %15.5’i (n=9) “Hisse piyasası hisse almak isteyenler
ile satmak isteyenleri bir araya getirir”, %3.4’ü (n=2) “Hiçbiri” ve %35.5’i (n=20)
“Bilmiyorum” demiştir.
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Soru 65 nin cevaplarının yer aldığı ,Tablo 18’e göre katılımcıların “Eğer bir kişi B
firmasının hissesini satın almış ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?” sorusuna
verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %43.1’i (n=25) “Firmanın bir kısmının sahibi
olmuş olur ”, %20.7’si (n=12) “B firmasına borç para vermiş olur”, %17.2’i (n=10) “B
firmasının borçlarından sorumlu olur”, %3.4’ü (n=2) “Hiçbiri” ve %15.6’sı (n=9)
“Bilmiyorum” demiştir.
Tablo 23’e göre katılımcıların “Bir yatırımcı parasını farklı farklı yatırım araçlarına
yatırırsa, parasını kaybetme riski;” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların
%29.3’ü (n=17) “Artar” %22.1’i, (n=14) “Azalır”, %10.3’, (n=6) “Aynı kalır” ve %36.3’ü
(n=21) “Bilmiyorum” demiştir.
Temel olarak ankete katılanların davranışsal finans eğilimleri ilinti sorular ve finansal
bilgi düzeyleri ilgili sorulara verdiği cevaplar katılımcıların finansal okur yazarlık
seviyelerinin düşük olduğunu sonucunu çıkarmamızı izin vermektedir.
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Özet
Ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu
toplumsal düzen örgüt olarak adlandırılmaktadır. Örgütler ilk insandan bugüne varlığını
sürdüren, toplumların en önemli yapıtaşlarıdır. İlkel zamanlarda hayatta kalmak için
kurulması bir zorunluluk olan örgütler, günümüzde ekonomik ve sosyal açıdan oldukça önem
arz etmektedir. Örgütlerin oluşup varlığını sürdürmesi, kültürlerinin etkinliği sayesinde
mümkün olmaktadır. Bir örgüt çatısı altında toplanan kişilerin ortak değerler, inançlar ve
yargılar bütünü örgüt kültürünün temelini oluşturmaktadır. Örgüt kültürü, örgütsel bağlılığın
oluşması için gereken önemli bir kriterdir. Örgüt kültürünü benimseyip ortak değerlere adapte
olan örgüt üyeleri, örgütsel başarının sağlanmasına katkıda bulunurlar. Bir örgütün oluşması,
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve hedeflerine ulaşabilmesi için sağlam temellere
dayandırılmış bir örgüt kültürünün örgüt üyeleri tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.
İnovasyon, mevcuttaki bir zorluğu veya engeli aşmak için bir fikrin icraata dökülmesi
ve bu icraat sonunda kişiler ve kurumlar için bir değer üretilmesi olarak tanımlanır. Bu değer
bir icat değil, var olan süreci iyileştirmeye yönelik bilginin ve tekniğin kullanımıdır.
İnovasyon sürecinin başarıyla yürütülebilmesi için örgüt kültürünün ve yöneticilerin
inovasyona karşı olumlu bakış açısı taşıması büyük öneme sahiptir. Kişilerin bilinçlenmesi,
teknolojinin gelişmesi ve temel ihtiyaçların daha kolay karşılanabilmesiyle inovasyonun da
yeni bir boyut kazanması kaçınılmaz olmuştur. Çevreci bir yaklaşımı ilke edinen inovasyon
türü yeşil inovasyon olarak adlandırılmıştır. Yeşil inovasyon, çevre kirliliğini önleme, enerji
tasarrufu ve atıkların geri dönüştürülmesiyle ilgili bütün çabaları kapsayan bir örgütsel kültür
faktörüdür.
Bu çalışma örgüt kültürünün yeşil inovasyon üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla
yapılmıştır. Birincil veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmış olup, anketler
Kahramanmaraş ilinde tekstil ve metal sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışan 268
işgörene uygulanmış olup çalışma sonunda kullanılabilir anket sayısının 254 olduğu tespit
edilmiştir. Yeşil inovasyon ve örgüt kültürü ölçeği olarak Liu vd. (2010) tarafından
geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Çalışmada, yeşil inovasyon ve örgüt kültürü değişkenleri ile
ilgili yazın taramasına yer verilmiş olup ölçeklerin güvenilirlikleri test edilmiş, frekans
analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmış, elde edilen araştırma bulguları
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Örgüt Kültürü, Yeşil İnovasyon
Abstract
The social order formed by institutions or individuals who come together for a common
purpose is called an organization. Organizations are the most important building blocks of
societies that have existed from the first human to today. Organizations, which are an
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imperative to survive in primitive times, are of great importance both economically and
socially today. It is possible for organizations to form and survive thanks to the effectiveness
of their culture. The common values, beliefs and judgments of the people gathered under the
roof of an organization form the basis of the organizational culture. Organizational culture is
an important criterion for organizational commitment. Members of the organization who
adopt the organizational culture and adapt to common values contribute to the achievement of
organizational success. An organizational culture based on solid foundations must be
accepted by the members of the organization in order for an organization to be formed, to
ensure its sustainability and to achieve its goals.
Innovation is defined as putting an idea into action to overcome an existing challenge
or obstacle and generating value for individuals and institutions at the end of this action. This
value is not an invention, it is the use of knowledge and technique to improve the existing
process. In order for the innovation process to be carried out successfully, it is of great
importance that the organizational culture and the managers have a positive perspective
towards innovation. Innovation gained a new dimension with the awareness of people, the
development of technology and meeting the basic needs more easily. The type of innovation
that adopts an environmentalist approach has been named as green innovation. Green
innovation is an organizational culture factor that covers all efforts to prevent environmental
pollution, save energy and recycle waste.
This study was carried out to measure the effects of organizational culture on green
innovation. Questionnaire technique was used as the primary data collection tool and the
questionnaires were applied to 254 employees working in companies operating in the textile
and metal sectors in Kahramanmaraş. As the scale of green innovation and organizational
culture, the scale that was developed by Liu et al. (2010) is used. In the study, literature
review related to green innovation and organizational culture variables were included, the
reliability of the scales were tested, frequency analysis, correlation and regression analyzes
were made, and the research findings obtained were presented.
Keywords: Innovation, Organizational Culture, Green Innovation
1. GİRİŞ
Teknoloji ve sanayinin sürekli geliştiği, ihtiyaçların her geçen gün farklılaştığı
günümüz dünyasında yaşam şartlarının iyileştirilmesi, refah düzeyinin arttırılmaya
çalışılmasıyla birlikte tahrip olan çevre ve kaynakların hızla tüketilmesi, geleceğimizi tehdit
eden unsurlar arasındadır. Geri dönüşü çok zor ve maliyetli olan bu tehditlere karşı, örgütler
ve bireyler önlem almak zorunda kalmışlardır. Çevreye zararlı etkilerin çoğunluğu üretim
sırasında gerçekleşmektedir. Bu zararlı etkileri önlemek için bireysel olarak önlem alınacağı
gibi, örgütsel olarak da önlemler alınması gerekmektedir. Çevreye zararlı etkilerin azaltılması
amacıyla örgütlerde yeşil ve çevrecilik kavramları ön plana çıkmaya başlamıştır.
Üretim ve tüketim aşamalarında insan faaliyetleri sonucu çevreye verilen zararlar,
çevrenin kendini yenileyebilmesi sayesinde önceleri çok fark edilmemiştir. Ancak zamanla
çevreye bırakılan atıkların, gözle görülür bir şekilde artması, çevrenin kendini yenileyebilme
yetisinin çok üstüne çıkmış ve çevre fazlasıyla bozulmaya başlamıştır (Keleş ve Hamamcı,
2005). Günümüzde örgütlerin üretim sırasında çevreye verdiği zararlar üst seviyelere
çıkmıştır. Dünya nüfusunun hızla artması, tükenebilir kaynakların bilinçsizce kullanılması,
gelecek nesiller için oldukça kaygı verici olmaktadır. Bu olumsuzluklar, bireyleri ve
işletmeleri çözüm bulmaya zorlamış ve bunun sonucunda sürdürülebilir bir çevre, kalkınma
ve enerji kaynakları fikri ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda üretim ve tüketim gibi ekonomik
faaliyetlerin sonucu olan atıklar, geri dönüşüm faaliyetleri ile ekonomi ve çevre için yeni
kaynaklara dönüştürülmeli; bu şekilde çevreyi korumanın ekonomik gelişmeyi uzun dönemde
desteklemesi sağlanmalıdır (Ergülen ve Büyükkeklik, 2008:20).
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Özellikle 21. yüzyılda belirginleşen çevreci bakış açısı, dünya çapında ses getiren bir
kavram haline gelmiştir. Ortak amacı ve belirli davranış yapıları olan örgütlere, çevreciliğin
iş ahlakı olarak benimsetilmesiyle, örgütlerin yeşil inovasyon süreçlerini, üretimden dağıtıma
kadar olan bütün aşamalarda uygulamasıyla çevreye verilen zarar en aza inecektir.
Yapılan yazın taramasında örgüt kültürü ile insanların bilinçlenmesi ve çevreye daha
duyarlı hale gelmesiyle son yıllarda önem kazanan yeşil inovasyon kavramı arasındaki
ilişkiyi araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada,
örgütlerde çalışan bireylerin sahip olduğu örgüt kültürünün, yeşil inovasyon algılarına olan
etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.
2. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE KAPSAMI
İki veya daha fazla bireyin, ortak bir amaca ulaşabilmek için, davranışlarını biçimsel
kurallara göre düzenlediği yapıya örgüt denir. Örgütün hangi yapıda olduğunu örgüt
üyelerinin karşılıklı tavır ve davranışları tanımlamaktadır. Örgüt yapısının oluşumu, örgütü
oluşturan kişilerin tavır ve davranışları, bir örgütten diğerine değişim gösterecektir.
Örgütlerde bireyler belirli amaçları gerçekleştirmek için karşılıklı etkileşimde bulunurlar
(Hicks, 1976:32). Örgüt kavramı, psikoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji, antropoloji, siyaset
bilimi gibi, farklı bilim dallarının konularına dahil olmuş, bu bilimlerin her bir tanesinin bakış
açısından çeşitli anlamlar kazanmış, değişik ve farklı şekilde çok fazla tanımları yapılmış bir
kavramdır (Şişman, 1994:39). Başka bir ifadeyle örgüt kavramı; “iki veya daha fazla kişinin
bilinçli olarak eşgüdümlenmiş eylemleri ya da güçlerinden oluşan sistemdir” (Sağlam,
1979:57).
Her geçen gün rekabetin arttığı günümüzde, küreselleşmeye olan talebin giderek
artması, örgütlerin ya da kurumların varlığını sürdürmesini daha zor hale getirmektedir.
Özellikle de yönetim, pazarlama, rekabet, teknoloji vb. dallarda oluşan yeni yaklaşımlar ve
gelişmeler, örgütlerin klasik projelerin dışına çıkıp, yeni arayışlara da girmelerini zorunlu
kılmıştır. Bu arayışların sonucu olarak da örgüt kültürü kavramı ortaya çıkmıştır (Ataman,
1995; Akt. Şahin, 2010:23).
Örgüt kültürü; İlk defa Peters ve Waterman tarafından Amerika’da, Pascale ve Athos
tarafından ise Japonya’da incelenmiş olup, literatüre Kurumsal Kültür, Firma Kültürü,
İşletme Kültürü olarak giren bir kavramdır. Örgüt kültürü, “belirli bir grup tarafından
kendisinin, çevreye uyum ve iç bütünleşmesi esnasında öğrendiği geçerliliği ispatlanacak
seviyede olumlu sonuç vermiş olan ve bu sebeple yeni üyelere programları algılamanın,
düşünmenin ve hissetmenin doğru yöntemi olarak öğretilen, bir takım varsayımlardır”
(Schein, 1976:109). İşcan ve Timuroğlu (2007:121)’na göre örgüt kültürü, gözle görülmeyen
ve birbirini tamamlayan birçok sayıda unsurdan oluşmaktadır. Bireye verilen değeri yalnızca
çalışanlara değil ilişki içerisinde bulunulan bütün bireylerle, geniş bir bakış açısıyla
tanımlayan, soyut amaçlardan oluşan bir yapı olarak tanımlamışlardır. Ayrıca literatürde yer
edinen çeşitli tanımları araştırıp inceledikten sonra, Bakan vd. (2004) örgüt kültürünü şu
şekilde tanımlamışlardır: “Örgüt kültürü, örgüt içindeki bireyler ve takımlar arasında olan
ilişkileri, çevreyle ilişkileri, faaliyetleri, diğer bir deyişle örgütsel hayatı düzenleyerek
örgütün geleceteki durumunu belirleyen, örgütün üyeleri tarafından kabul edilmiş ve onları
bir arada tutma özelliği olan tutumlar, davranışlar, değerler ve normların toplamıdır”.
Bireylerin kendine has bir kişiliği var olduğu gibi, örgütlerin de kendine ait, onu diğer
örgütlerden ayıran bir kişiliği vardır. Örgütlerin kendine özgü çeşitli yapıları, kültürünü
baskın kılar ve onu diğer örgüt kültürlerinden ayırır. Örgütün kendine özgü bu yapıları,
doğrudan veya dolaylı olarak, kültürün tamamlayıcısı olan örgütün, çalışma temposunu ve
örgüt içine çalışan bireylerin moral ve motivasyonunu etkiler (Berberoğlu, 1999:66).
Örgüt kültürüyle ilgili birçok farklı tanım sıralanırken, bu tanımların birleştiği noktalar
şöyledir; (Certo, 1997; Akt. Berberoğlu ve Baraz, 1999:67-68).
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 Örgüt üyelerinin paylaştığı değerler örgüt kültürüdür.
 Örgüt kültürü, örgütteki işi yürütme şeklidir.
 Örgüt kültürü, örgütlere bir karakter ve kişilik kazandırarak diğer örgütlerden ayırır.
 Örgüt kültürü, örgüt içinde anlatılan değerler ve inançlardan oluşan, örgüt
çalışanlarına sembolik olarak yansıyan, baskın değer ve yargıları olan bir yapıdadır.
 Örgüt kültürü, örgütün başarısını doğrudan etkilemektedir.
 Örgüt kültüründe liderlerin ve üst yönetimdeki kişilerin önemli etkileri bulunmaktadır.
Örgüt kültürünün özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Eren, 2000; Akt. Köse, 2001:228):
 Örgüt kültürü, öğrenilmiş veya sonradan kazanılmış bir olgudur.
 Örgütsel kültür, grup üyeleri arasında paylaşılabilir olmalıdır.
 Örgüt kültürü yazılı bir metin halinde değildir. Örgüt üyelerinin düşünce yapılarında,
bilinç ve belleklerinde inanç ve değerler olarak bulunur.
 Örgüt kültürü sürekli tekrarlanan veya ortaya çıkarılan davranışsal kalıplar
şeklindedir.
Örgüt kültürüne kontrol ve esneklik oryantasyonu adı verilen iki temel anlayış
hakimdir, Bir örgütün esnekliği, değişimin yarattığı baskılarla örgütün baş edebilmesi olarak
tanımlanırken, kontrol oryantasyonu ise örgütün değişime kapalı bir tutum içinde olduğunu
ifade eder.
Esneklik Oryantasyonu: Bir örgütte esneklik oryantasyonu kültürü baskın ise örgütün
yeni ve yaratıcı fikirler ortaya çıkarması daha olasıdır. Örgütün uzun dönemde büyümesini
olumlu etkiler (Cao vd., 2015:36). Esneklik oryantasyonunu örgüt kültürü olarak kabul etmiş
örgütler, risk almaya daha meyillidirler (Khazanchi vd., 2007:872-873). Esneklik
oryantasyonu kültürünü benimsemiş örgütler risk alırlar ve kısa dönemli kayıplarını çok
çabuk toparlayabilirler (Hartnell vd., 2011:679). Esneklik oryantasyonlu örgüt/toplumda
hesap verme zorunluluğunun kontrol/sıkı oryantasyonlu örgüt/toplumlara göre daha az
hissedildiğinden ve kurallarda sapmalara verilecek ceza tehdidinin daha küçük olduğundan
dolayı yaptırım kaygısına daha az rastlanır. Bu durumda da yenilikçiliğin daha çok artması
beklenir (Kirton ve Bailey, 1991; Akt. Wasti ve Fiş, 2010:15).
Kontrol Oryantasyonu: Verimlilik ve dengelerin bozulmamasına önem veren kontrol
oryantasyonlu kültüre sahip olan örgütler değişime açık değillerdir (Cao vd., 2015:29).
Kontrol oryantasyonuna sahip olan örgütler yaratıcılığı ve yeni fikirleri belirli kurallara göre
benimserler (Liu vd., 2010:29). Kontrol oryantasyonuna sahip örgütlerin, müşterilerinin
sürekli değişen ihtiyaçlarına, hızlı bir şekilde geri dönüş yapması pek mümkün değildir (Chu,
Wang ve Lai, 2019:63). Kontrol/sıkı oryantasyona örgüt düzeyinde bakılacak olursa;
denetimlerin fazla olması, örgütsel düzeyde farklılaşmayı daha da azaltacaktır. Kontrol/sıkı
oryantasyonu olan örgütlerde, denetimlerin fazla olması, ceza yaptırımlarının ciddi
olmasından dolayı, esnek oryantasyonlu örgütlere göre örgüt içinde daha fazla benzerlik ve
uyum gözlendiğinden söz edilmektedir. Kontrol/sıkı oryantasyonlu örgütlerde, bireyler
sadece kendi davranışlarının kurallara uygunluğuna bakmaz, diğerlerinin kuralları ihlallerine
karşı da tetikte ve tepkilidir. Tüm bu sebeplerden dolayı kontrol/sıkı oryantasyonlu örgütlerde
birey, problem çözerken ve karar alırken diğerlerine daha uyumlu olmayı gözetir (Wasti ve
Fiş, 2010:15).
Esneklik ve kontrol/sıkı oryantasyonlu örgüt kültürü; kuralların ne kadar belirgin ve
yaygın olduğu ile yaptırımların bağlayıcılığı, diğer bir deyişle kurallardan sapmaların ne
ölçüde hoş görüldüğü ve cezalandırıldığı ile ilgilidir. Kontrol/sıkı oryantasyonlu örgütlerde
kurallar, tartışmaya yer vermeyecek şekilde açık belirlenmiş olup ancak kurallardan yapılan
küçük sapmalar anlayışla karşılanmaktadır. Kontrol oryantasyonunda kurallar büyük ölçüde
ihlal edildiğinde ağır yaptırımları vardır. Esnek oryantasyonlu örgütlerde ise birçok sosyal
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durum için net olarak belirlenmiş kurallar olmadığı gibi kurallara karşı sapan davranışlara
gösterilen tolerans daha geniştir (Wasti ve Fiş, 2010:14).
3. YEŞİL İNOVASYON KAVRAMI VE KAPSAMI
İnovasyon kelimesi için daha önceleri Türkçe karşılığı olarak yenileşme, yenilik gibi
ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Fakat günümüzde her yeniliğin tüketici için bir değeri
olmadığından, tüketiciye faydalı veya değer oluşturan yenilik tanımının, inovasyon kavramını
daha iyi açıklayacağı düşünülmektedir (Yiğit, 2014:251-252). Başka bir ifadeyle, inovasyon,
yeni ürün ve fikirlerin, hizmet ve sürece uygulanmasıyla oluşan, ekonomiye, istihdama ve
kazanca değer sağlayan bir kavramdır (Urabe, 1988:3). Son yıllarda değişen çevre
koşullarıyla birlikte inovasyonun kapsamı da genişlemiş ve çevreci bir bakış açısı
kazanmıştır. İnsanların bilinçlenmesi ve çevreye daha duyarlı hale gelmesiyle birlikte yeşil
inovasyon kavramı ortaya çıkmıştır. Yeşil inovasyonun toplum tarafından benimsenmesi
noktasında en büyük rol örgütlere düşmektedir. Örgütsel olarak yeşil inovasyon, örgütün
değişime ayak uydururken verdiği çabanın çevreye en az zararlı hale getirilmesi ve süreçlerin
çevreci bir bakış açısıyla iyileştirilmesi anlamına gelmektedir.
Yeşil inovasyon; enerji tasarrufu sağlamak, çevre kirliliğini önleme, atık geri
dönüştürme, yeşil ürün tasarımı ve kurumsal çevre yönetiminin de içinde yer aldığı,
teknolojilerdeki yeniliği kapsayan bir bütün, yeşil ürün veya süreçlerle alakalı yazımsal veya
donanımsal inovasyondur (Chen vd., 2006:332). Büyükkeklik vd. (2010:375)’nin tanımına
göre yeşil inovasyon; farklı ürünlerin üretim aşamasından atık haline gelinceye kadarki
süreçte çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi için yapılan yenilikçi fikir ve faaliyetlerin
tamamıdır. Leenders ve Chandra (2013:204), inovasyon ve çevre yönetimi olmak üzere,
yeşil inovasyonun iki temel kavrama dayandığını dile getirmişlerdir. Yeşil inovasyonu, yeni
teknolojilerin geliştirilmesini ve çeşitlendirilmesini de sağlayan, kirliliğin önlenmesine,
atıkların geri dönüşümüne, enerji tasarrufuna, eko-verimli projelere odaklanmış ürün ve/veya
süreç inovasyonu olarak açıklamışlardır.
Yeşil inovasyon firmanın çevresel yönetimi ile ilişkilidir ve yeşil inovasyon çevre
performansını iyileştirir (Lai vd., 2003; Akt. Chen, 2006:332). Çevresel yenilikler için yeşil
inovasyonda; sera gazı salınımının en aza indirilmesi, çevreye duyarlı teknoloji ürünlerine
yönelerek fosil kaynakların kullanımının azaltılması ya da daha verimli kullanılır hale
getirilmesi, üretim süreçlerinde çevreye verilen zararların azaltılması, geri dönüşüm ile ilgili
çalışmaların fazlalaştırarak atık malzemelerin azaltılması örnek olarak verilebilir (Işık ve
Barlak, 2018:17). Çevreci bir örgüt kültürüne sahip olmak, yeşil inovasyonun daha kolay
uygulanmasını sağlar (Wang vd., 2020:8).
Yeşil inovasyon, yeşil süreç inovasyonu ve yeşil ürün inovasyonu olarak iki alt boyuta
ayrılmıştır (Chen vd., 2006:332). Yeşil ürün inovasyonu, çevreyi korumak için gereken
şartların sağlanması için çevre yönetiminin performansını artırmayı amaçlar. Yeşil ürün
inovasyonunun performansı dört maddeyle belirlenebilir:
1. Şirket, ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi sürecinde çevre kirliliğini en aza indirecek
materyaller kullanır.
2. Şirket, ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi sürecinde enerji tüketimini en aza
indirecek materyaller kullanır.
3. Şirket, ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi sürecinde ürünleri oluşturan materyalleri
en az miktarda kullanır.
4. Şirket, ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi sürecinde ürünü oluşturan materyallerin
geri dönüşümün, tekrar kullanılabilirliğinin ve ayrıştırılmasının kolay olup olmadığını
dikkatle inceler (Lai vd., 2003; Wen ve Chen, 1997; Akt. Chen vd., 2006:334)
Yeşil süreç inovasyonu, çevreyi korumak için gereken şartların sağlanması için çevre
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yönetiminin performansını artırmayı amaçlar. Yeşil süreç inovasyonunun performansı dört
maddeyle belirlenebilir:
1. Şirket, üretim sürecinde tehlikeli maddelerin veya atıkların yayılmasını etkili bir
şekilde azaltır.
2. Şirket, üretim sürecinde arıtılmalarına ve yeniden kullanılmalarına olanak sağlayan
atıkları ve emisyonları geri dönüştürür.
3. Şirket, üretim sürecinde su, elektrik, kömür veya petrol tüketimini azaltır.
4. Şirket, üretim sürecinde hammadde kullanımını azaltır (Lai vd., 2003; Wen ve Chen,
1997; Akt. Chen vd., 2006:334).
4. ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş ilinde yer alan tekstil ve metal sektöründe
faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların örgüt kültürü ve yeşil inovasyona yönelik algı
düzeylerini belirlemek ve örgüt kültürü alt boyutları ve yeşil inovasyon arasındaki ilişkiyi
incelemektir. Yapılan araştırmada, örgüt kültürü ile son yıllarda ön plana çıkan yeşil
inovasyon ilişkisi incelenerek ilgili literatüre katkıda bulunulacağı öngörülmektedir.
4.1. Araştırma Yöntemi
Araştırmada anket soruları, ilgili literatürden türetilmiş olup, anket formunda açık ve
kapalı uçlu soruların yanında likert tarzı önermelere de yer verilmiştir. Anket formunda yer
alan örgüt kültürünü ölçmeye yönelik Liu vd. (2010) tarafından geliştirilen iki alt boyut,
toplam 7 önermeden oluşan ölçek kullanılmış ve ölçekte yer alan ifadelerin uyarlanmış
halinin uzman akademisyenler tarafından kontrolü sağlanmıştır. “Şirketimiz için istikrar ve
kalıcılık önemlidir”, “Şirketimizi bir arada tutan bağ inovasyon ve gelişimdir”, “Şirketimiz
çok dinamik ve girişimci bir yerdir” önermeleri ölçekte yer alan ifadeler arasındadır. Anket
formunda yer alan bir diğer değişken olan yeşil inovasyon kavramını ölçmeye yönelik Liu vd.
(2010) tarafından geliştirilen 7 önermeden oluşan ölçek kullanılmıştır. “Şirketimiz son
zamanlarda çevre dostu malzemeler kullanmaya başlamıştır”, “Şirketimiz enerji tüketimini
(elektrik ve petrol gibi) azaltmak için gayret sarf etmeye başlamıştır”, “Şirketimiz yeşil
lojistik hizmetlerini sağlamak için lojistik süreçlerini geliştiriyor” gibi önermeler ölçekte yer
alan önermelerden bir kaçıdır. Örgüt Kültürü ve Yeşil İnovasyon ölçekleri için, “1: Kesinlikle
Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum ve 5: Kesinlikle Katılıyorum”
şeklinde 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen
veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma değişkenlerinin güvenilirliği
literatürde yaygın olarak kullanılan Cronbach Alfa değerleri ile ölçülmüştür. Normallik testi
için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda elde edilen değer, verilerin
normal dağıldığını göstermiş ve bu sebeple parametrik analiz yöntemlerinin uygulanmasına
karar verilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde frekans ve korelasyon analizlerinin yanı
sıra geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla regresyon analizleri yapılmıştır.
4.2. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, örgüt kültürü alt boyutlarından olan esneklik oryantasyonu ve kontrol
oryantasyonu ile yeşil inovasyon arasındaki ilişkiyi incelemek için şu hipotezler
geliştirilmiştir:
H1: Örgüt kültürünün alt boyutu olan esneklik oryantasyonu, yeşil inovasyonu pozitif
ve anlamlı olarak etkiler.
H2: Örgüt kültürünün alt boyutu olan kontrol oryantasyonu, yeşil inovasyonu pozitif ve
anlamlı olarak etkiler.
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Esneklik Oryantasyonu

H1
Yeşil İnovasyon

Kontrol Oryantasyonu

H2

Şekil 1. Örgüt Kültürünün Alt Boyutlarının Yeşil İnovasyon Üzerindeki Etkisi
Bu model kapsamında araştırmanın bağımsız değişkenleri olan esneklik oryantasyonu
ve kontrol oryantasyonunun bağımlı değişken olan yeşil inovasyon üzerindeki etkisi
incelenmiştir.
5. ARAŞTIRMA BULGULARI
Araştırma değişkenlerinin güvenilirliği literatürde yaygın olarak kullanılan Cronbach
Alfa değerleri ile ölçümlenmiştir. Tablo 1’de yer alan esneklik oryantasyonu, kontrol
oryantasyonu ve yeşil inovasyon değişkenlerinin Özdamar (1999)’ın yüksek güvenilir düzey
olarak tanımladığı 0,81 ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 1. Araştırma Değişkenlerinin Güvenilirliği
Cronbach Alfa Değeri
Önerme

Değişkenler

Esneklik oryantasyonu

,891

4

Kontrol Oryantasyonu

,835

3

Yeşil İnovasyon

,900

7

Ankete katılanların cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, çalışılan bölüm gibi demografik
değişkenlere göre durumları Tablo 2’de sunulmuştur.

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
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Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
Frekans Yüzde
Frekans Yüzde
Medeni Durum
46
18,1
Bekâr
120
47,2
208
81,9
Evli
134
52,8
254
100
Toplam
254
100
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Yaş
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
51-55
Toplam
Gelir Düzeyi
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001 ve üstü
Toplam
Çalıştığınız Bölüm
Yönetim
Muhasebe
Finans
Satış ve Pazarlama
İnsan Kaynakları
Diğer
Toplam

65
87
55
22
19
6
254

25,5
34,3
21,7
8,6
7,5
2,4
100

184
44
13
13
254

72,5
17,3
5,1
5,1
100

32
40
16
23
52
91
254

12,6
15,7
6,3
9,1
20,5
35,8
100

Eğitim Durumu
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Toplam
Şirkette Çalışma
Süresi
5 yıldan az
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
20 yıldan fazla
Toplam
Şirkette Çalışan
Sayısı
15-2000 arası
2001-3000 arası
3001-8000 arası
8001-9000 arası
9001 ve üstü
Toplam

81
75
83
15
254

31,9
29,5
32,7
5,9
100

116
85
28
18
7
254

45,7
33,5
11,0
7,1
2,8
100

80
84
14
6
70
254

31,5
33,1
5,4
2,4
27,6
100

Araştırma anketi 254 katılımcı tarafından yanıtlanmış olup, bu katılımcıların %18,1’i
kadın, %81,9’u erkek çalışandır. Katılımcıların %47,2’si bekar, %52,8’i evlidir. Yaş
dağılımlarına bakıldığında ise katılımcıların büyük çoğunluğunun (%56) 26-35 aralığında
olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumları hakkında sorulan soruya verdikleri
yanıtlara bakıldığında, birbirine yakın olmakla beraber lise, ön lisans ve lisans mezunu
olduğu anlaşılmaktadır. Elde ettikleri gelirleri açısından katılımcıların çoğunun (%72,5)
2001-3000 TL arasında gelir düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Yine Tablo 2
incelendiğinde, katılımcıların yaklaşık %45,7’ sinin 5 yıldan az, %33,5’ inin 6-10 yıl arası ve
%11’ inin 11-15 yıl arasında firmada çalıştıkları görülmektedir. Çalıştığınız bölüm sorusuna
ait yanıtlara bakıldığında 32 katılımcının yönetim bölümünde, 40 katılımcının muhasebe, 16
katılımcının finans, 52 katılımcının ise insan kaynakları bölümünde çalıştıkları görülmüştür.
Tablo 3. Araştırma Değişkenlerinin Korelasyon Değerleri
Değişkenler
1
2
3
1.Yeşil inovasyon
1
2.Esneklik
,453**
1
Oryantasyonu
3.Kontrol
,323**
,698**
1
Oryantasyonu
Yeşil inovasyon ile esneklik oryantasyonu ve kontrol oryantasyonu arasındaki ilişki,
korelasyon analizi ile test edilmiştir. Tablo 3’te yer alan korelasyon analizi sonuçlarına göre
yeşil inovasyon ile esnek oryantasyon ve kontrol oryantasyonu arasında p<.001 düzeyine
anlamlı ve pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yeşil inovasyon ile örgüt kültürünün alt
boyutu olan esneklik oryantasyonu (,453**) arasında pozitif ve anlamlı yönde ilişki tespit
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edilmiştir. Yeşil inovasyon ile örgüt kültürünün alt boyutu olan kontrol oryantasyonu
arasında daha düşük bir ilişki (,323**) tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar araştırma
kapsamında geliştirilen hipotezleri doğrular niteliktedir.
Çalışmada geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla yapılan regresyon analizi Tablo 4
ve Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 4. Esneklik Oryantasyonunun Yeşil İnovasyon Üzerindeki Etkisi
Bağımsız
Standart Hata
ß
T
Sig.
Değişkenler
Sabit Sayı
,152
2,064
13,544
,000
Esneklik
,044
,351
8,059
,000
Oryantasyonu
R2=,205
Düzeltilmiş
F=64,945
Sig=,000
R2=,202
Bağımlı Değişken: Yeşil İnovasyon
Araştırmada geliştirilen “H1: Örgüt kültürünün alt boyutu olan esneklik oryantasyonu,
yeşil inovasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkiler” hipotezini test etmek amacıyla yapılan
regresyon analizi sonucuna göre; esnek oryantasyonunun yeşil inovasyonu (β=,351; %20,2)
p<0,01 düzeyinde anlamlı ve pozitif yönde etkilediği ve yeşil inovasyonun %20,2’sini
açıkladığı anlaşılmaktadır.
Tablo 5. Kontrol Oryantasyonunun Yeşil İnovasyon Üzerindeki Etkisi
Bağımsız
Standart Hata
ß
T
Sig.
Değişkenler
Sabit Sayı
0,167
2,368
14,203
,000
Kontrol
,045
,246
5,422
,000
Oryantasyonu
R2=,104
Düzeltilmiş
F=29,401
Sig=,000
2
R =,101
Bağımlı Değişken: Yeşil İnovasyon
Çalışmada geliştirilen ikinci hipotez olan “H2: Örgüt kültürünün alt boyutu olan
kontrol oryantasyonu, yeşil inovasyonu pozitif ve anlamlı olarak etkiler” hipotezini test
etmek için yapılan regresyon analizi sonucuna göre; kontrol oryantasyonunun yeşil
inovasyonu (β=,246; %10,1) p<0,01 düzeyinde anlamlı ve pozitif yönde etkilediği ve yeşil
inovasyonun %10.1’ini açıkladığı anlaşılmaktadır. Bu verilerden hareketle, araştırmada
geliştirilmiş olan H1 ve H2 hipotezleri kabul edilmiştir.
SONUÇ
Gelecekte yaşanabilir bir çevreye sahip olmak için çevrecilik, yenilikçi bir ifadeyle
yeşil kavramı büyük önem arz etmektedir. Bireysel olarak alınması gereken önlemler kadar
bireylerin oluşturduğu örgütlerin de çevreciliği desteklemesi gerekmektedir. Yeniliklere açık
olan bir örgüt kültürü, yeşil inovasyonun benimsenmesinde ve uygulanmasında önemli bir
role sahiptir. Örgüt kültürünün alt boyutlarından olan esneklik oryantasyonunun örgütler
tarafından kabul edilmesiyle çevreye verilen zarar azaltılacak, örgüt üyelerinin çevresel
farkındalıkları artacak ve örgütsel bağlılık pozitif yönde etkilenecektir. Tüm bu
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uygulamaların sonucunda ise örgütlerin performanslarında artış yaşamaları ve daha fazla
kazanç elde etmeleri kaçınılmaz olacaktır.
Çalışmada yapılan korelasyon analizi sonucunda örgüt kültürü alt boyutlarından olan
esneklik oryantasyonu ve kontrol oryantasyonu ile yeşil inovasyon arasında anlamlı ilişki
olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız ve bağımlı değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı
ilişkilerin belirlenmesinden sonra araştırma hipotezlerinin test edilmesine yönelik doğrusal
regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda aralarında ilişki bulunan
değişkenlere yönelik yapılan regresyon analizi sonucunda araştırmanın H1 ve H2 hipotezleri
kabul edilmiştir.
Bu hipotezlerin doğrulanmasından yola çıkarak, çalışanların örgüt kültürünü
benimsemeleri sonucunda yeşil inovasyona olan algılarının da yükseleceği ifade edilebilir.
Değişime açık olan esneklik oryantasyonuna sahip firmaların da, değişime kapalı olan kontrol
oryantasyonuna sahip firmaların da yeşil inovasyona karşı olumlu bir tutum içinde oldukları
görülmüştür. Ancak buradaki en dikkat çekici bulgu, örgüt kültürünün 2 alt boyutundan
esneklik oryantasyonuna sahip örgüt kültürünün yeşil inovasyonu açıklama değeri, kontrol
oryantasyonlu örgüt kültürünün açıklama değerinden daha yüksek çıkmıştır. Bu bulgu örgüt
kültürünün esnek ve kontrol oryantasyonlu olma özellikleriyle uyumludur. Çünkü esnek
oryantasyonlu örgüt kültürüne sahip firmalar, kontrol oryantasyonuna sahip firmalara oranla
değişime ve yeniliklere daha açık yapıdadırlar. Bu bağlamda, yenilik ve değişimin bir sonucu
olarak gerçekleşmesi muhtemel yeşil inovasyonun, esnek oryantasyonlu örgüt kültürü
tarafından daha yüksek düzeyde açıklanıyor olması doğal bir sonuçtur. Kontrol
oryantasyonuna sahip firma çalışanlarının çevreci inovasyonlar için sahip olduğu yönelim,
ayrı bir araştırma konusu olacak niteliktedir.
Bu çalışmada, gelecek araştırmalarda değinilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur.
Araştırmamızdaki en büyük eksiklik, verilerin tek bir ildeki az sayıda firmada bulunan kısıtlı
sayıda çalışana yapılmasıdır. Bu kısıtlamaların ışığında, gelecek araştırmalar bu çalışmanın
hipotezlerini farklı ekonomik ve kültürel bölgelerde ve örneklem büyüklüğünü genişleterek
test etmelidir. Ayrıca, araştırma daha uzun bir sürece yayılmalı ve kurumların çevreciliği ve
kültürü arasındaki ilişki ve değişim detaylı bir şekilde gözlenmelidir.
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TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ İÇİN DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK İKTİSADİ
KALKINMA STRATEJİLERİ
Öğr. Gör. Murat ŞAHİN
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-8422-1350
Özet
Son yıllarda teknolojide yaşanan devasa gelişmeler bugün için birçok sektörde hızlı
değişimlere neden olmuştur. Hızlı değişimin yaşandığı sektörlerin en başında sağlık sektörü
gelmektedir. Sağlık sektörü, ülke ekonomilerin olmazsa olmazları olduğu gibi toplumlarında
refah ve kalkınma seviyelerinin bir belirteci niteliğindedir. Bu nitelik, ülkelerin kalifiye
işgücü, gelişmiş teknolojik alt yapısı, üst seviyede bilimsel gelişmişlik düzeyi ile ilişkilidir.
Bazı ülkeler bahsi geçen unsurların tamamını kullanamayabilir. Bu durumda dışa bağımlılık
durumu ortaya çıkmaktadır. Dışa bağımlılık zaman zaman bilgi açısından olabildiği gibi tıbbi
cihazların satın alınması ile de olabilir. Bu durum da ortaya kaynakların etkin kullanılması
durumu ve haliyle dışa bağlılığı azaltacak stratejilerin kurgulanması süreci gerekli hale
gelecektir. Günümüzde tıbbi cihazlar ülkelerin ithalat kalemlerinde maliyet açısından büyük
yer tutmaktadır. Cihazların kullanım ömürleri süresince gerekli olan bakım, onarım ve diğer
ekipmanlar da harcanan değerler bakımından ilk başta göze çarpmayıp ilerleyen zamanda
cihazların kullanım ömürlerini uzatmak için gerekli bir başka masraf kalemleri olarak
değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu cihazların toplumun hizmetine sunulmasından ve
hizmetlerin kesintisiz devam etme sürecinden daha gelişmiş teknolojilerin toplumun sağlık
değerlerine sunulması açısından bağımlılığın azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu önemi
kalkınma stratejileri içerisinde değerlendirmek mümkündür. Bu çalışma da tıbbi cihaz
sektörünün ekonomi içindeki yeri değerlendirerek, dışa bağımlılığı azaltacak kalkınma
stratejileri çerçevesinde öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın perspektifi açısından
sunulacak olan öneriler bu alanda çalışma yapan bilim insanlarına büyük fayda sağlayacaktır.
Bilimsel literatürde kalkınma stratejileri ile ilişkilendirilmiş, sağlık sektörü ile ilgili, özellikle
de tıbbi cihaz sektörüne yönelik olarak önemli ölçüde akademik araştırmalarda yer tutacak bu
çalışmanın odak noktası Türkiye olacaktır. Türkiye için tıbbi cihaz sektöründe dışa
bağımlılığı azaltacak iktisadi kalkınma stratejileri etraflıca değerlendirilerek ortaya konacak
problemlerle birlikte çözüm önerilerine yer verilecektir. Türkiye nezdinde ortaya konacak bu
çalışma Dünya’da ki bazı ülkelerle birlikte çeşitli karşılaştırmalarda içerecektir.
Anahtar kelimeler; tıbbi cihaz sektörü, dışa bağımlılığın azaltılması, kalkınma
stratejileri, bölgesel kalkınma, sağlık ekonomisi.
ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES TO REDUCE EXTERNAL DEPENDENCE
FOR THE MEDICAL DEVICE SECTOR
Abstract
Huge developments in technology in recent years have caused rapid changes in many
sectors today. The health sector is at the top of the sectors with rapid change. The health
sector is indispensable for the economies of the country, as well as an indicator of the welfare
and development levels in their societies. This quality is related to the qualified labor force,
advanced technological infrastructure of the countries, and the level of scientific development
at the highest level. Some countries may not be able to use all of the elements mentioned. In
this case, a situation of external dependency arises. External dependency can be from time to
time in terms of information as well as by purchasing medical devices. In this case, the
efficient use of resources and the process of formulating strategies that will reduce external
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dependence will become necessary. Today, medical devices have an important place in the
import items of countries in terms of cost. Maintenance, repair and other equipment required
during the lifetime of the devices are not noticeable at first in terms of the spent values, but
make it necessary to be considered as another expense item to extend the useful life of the
devices in the future. It is of great importance to reduce dependence in terms of offering more
advanced technologies to the health values of the society, from the provision of these devices
to the service of the society and the continuous continuity of services. It is possible to evaluate
this importance in development strategies. This study aims to evaluate the place of the
medical device industry in the economy and offer suggestions within the framework of
development strategies that will reduce external dependency. The suggestions to be presented
in terms of the perspective of the study will greatly benefit the scientists working in this field.
associated with the development strategies in the scientific literature related to the health
sector, in particular the focus of this study hold significant place in academic research for the
medical device industry will be Turkey. economic development strategies to reduce
dependence on foreign sources for Turkey will be included in the medical device industry
with solutions to problems that revealed evaluated in detail. This work will be set out in the
eyes of Turkey will include a variety of comparison with some countries in the world.
Keywords; medical device industry, reduction of foreign dependency, development
strategies, regional development, health economics.
1. GİRİŞ
İnsanlık, sonsuz yaşama arzusunda şifayı ararken ağrısız yaşamanın da yollarını tarih
boyunca keşfetmeye çalışmıştır. Özellikle binlerce yıl öncesine dayanan teşhis, tedavi ve
rehabilitasyon aletlerine ait arkeolojik kalıntılar, Dünya’nın bir çok tarihi kazı bölgesinde
karşımıza çıkmaktadır. Nitekim ilkel çağlarda bıçak şeklindeki cerrahi amaçlı kullanılan taş
aletler, kemikten yapılan iğneler, tendondan yapılan iplikler ve yara kısımları arasına
yerleştirilen ince ağaç kabukları günümüze ulaşan bu tarihi kalıntılar arasında yer almaktadır.
Günümüzde Tıbbi Cihaz sektörü artan nüfus ile birlikte multidisipliner çalışma
alanlarının ortak noktası konumda olmuştur. Bu sebeple sektördeki gelişme birçok sektördeki
dinamikleri olumlu yönde tetiklemektedir. Hatta sağlık alanında ülke politikaların dahi
etkileyen kurumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Örneğin; ABD’de tarımsal
istatistiklerin toplanması ve diğer tarımsal amaçların yürütülmesi için 1839’da kurulan ve
1930 yılında FDA olarak yeniden “The U.S Food and Drug Administration” adlandırılan
kurumun ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bugün Tıbbi Cihaz sektörü, sağlık hizmeti tüketicilerinin bilinç seviyelerinde
değişikliğe sebebiyet veren, dijital sağlık teknolojilerinin ve uygulamalarının gelişmesi ile
kendi kendine sağlık durumunu kontrol ederek hastalığı önleme faaliyetlerinin tüketiciler
nezdinde ileri düzeye taşınmasında insanlık adına önemli rol oynamıştır. Aynı zamanda
sektördeki ticari modellerin değişmesine, arz ve talep arasında farklılaşan pazar stratejilerinin
evrimleşmesine dahası dijital sağlık ekonomilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yeni
ekonomide ve iş modellerinde sağlık tüketicileri artık büyük dataların küçük veri kısımlarını
oluşturmaktadır. Veri girişleri artık hiçbir emeğe gereksinim duyulmaksızın anlık ve güncel
bir şekilde cihazlar tarafından sağlanmaktadır. Sonuçlar ve hastalığa yönelik geliştirilen
stratejiler de sağlıklı bireylerin toplumda yaygınlaşmasına ve bu alandaki teknoloji ile sağlık
hizmetlerin arzının artmasıyla talebin yükselmesine olanak sağlaması mümkün görülmektedir.
Birçok ekonomi tedavisi muhtemel olmayan ve çokta maliyetli kronik hastalıklarla mücadele
etmektedir. Ayrıca kendini güvende hissetmeyi uman sağlık hizmeti tüketicileri, akut tedavi
öncesi ve sonrası sağlık verilerinin analizinde yapay zekâ desteğine de gelecekte daha fazla
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ihtiyaç duyacaktır. Tüm bunlar günümüzde büyük bir ekonomi olan ve gelecekte de
büyümenin artacağı ümit edilen bir sektör olacağını bizlere bugünden göstermektedir.
Tıbbi Cihaz sektörü bugün sağlık endüstrilerindeki dönüşümünün sonucunda önemli
kalkınma dinamiklerini de kendi içinde barındırmaktadır. Bu dinamiklerin sonucunda çocuk
ölümlerinde azalma ve yaşam süresinde artış gerçekleşmiştir. Hatta Tıbbi Cihaz sektöründeki
AR-GE sonucunda ortaya çıkan teknolojik gelişmelerde, endüstride üretime yansıyarak
verimliliği artırmıştır. Buda maliyetlere etki ederek ekonomik açıdan rekabet edilebilirliği
sağlamıştır. Tüm bunlarla birlikte ülkelerin sağlık politikalarını belirleyen sektör konumunda
olduğundan dış ticaret verileri içerisinde ithalat ve ihracat kalemlerinde önemli yer
tutmaktadır. Sonuçta ihracat olumlu etki yaratacakken yine aynı ekonomide ithalatın olumsuz
etki yaratması kaçınılmazdır. Bu açıdan çalışma, Tıbbi Cihaz sektöründe dışa bağımlılığı
azaltacak stratejileri çok yönlü ele alarak bilimsel literatüre katkı sağlamayı amaçlamıştır.
2. TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ
2.1. Kavramsal Açıdan Tıbbi Cihaz
Tıbbi cihazla ilgili çeşitli tanımlar mevcuttur en genel tanımlardan bir tanesi ve
literatürde kabul gören 93/42/EEC numaralı Tıbbi Cihaz Direktifinde tıbbi cihazlar: “İnsanda
kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile
sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve
insan üzerinde; hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi ya da
yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin
giderilmesi ya da anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine
başka bir şey konulması veyahut doğum kontrolü, yaşamı desteklemek veya sürdürmek; tıbbi
cihazların dezenfekte edilmesi; ve insan vücudundan alınan numunelerin in vitro yöntemler
ile analiz edilmesi amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş, tek başına veya birlikte
kullanılabilen, imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak üzere
imal edilmiş ve tıbbi cihazın amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan
yazılımlar da dahil, her türlü araç, alet, teçhizat, aksesuar veya diğer malzemeler…” olarak
ifade edilmektedir (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2020).
FDA’a göre ise “Hastalıkların veya diğer durumların teşhisi ya da tedavi içinde,
hafifletme, tedavi ya da hastalıkların önlenmesi amacıyla insanlarda ya da diğer hayvanlarda
kullanılan insanların ya da diğer hayvanların vücudundaki fonksiyonları ya da yapıya etki
etmeyi amaçlayan ve öncelikli niyet edilen amacı insanın ya da diğer hayvanların vücudunun
üzerinde ya da içinde doğrudan kimyasal olarak etki meydana getirmeyen ve öncelikli niyet
edilen amacı metabolik faaliyetlere bağımlı olmayan her türlü aygıt, aparat, alet, makine,
tertibat, protez, in vitro ayıracı veya parçaların birleşimini ya da aksesuarları içeren benzer
ya da ilişkili nesneler” olarak tanımlanmaktadır (fda.gov).
Tıbbı Cihaz için daha fazla tanım türetilebilir ancak hastalıkların teşhisi ve tedavisi için
gerekli teknolojik araç ve gereçler olarak ifade etmemiz mümkündür. Ancak Tıbbi Cihazı
tanımlarken yukarıda ifade edilen durumların dışında kalan olguları da tıbbi sarf malzemeleri
olarak tanımlayabiliriz. Temel farklılık; ürünün farmakolojik, immünolojik veya metabolik
etkiler sağlaması Tıbbi Cihaz olarak değerlendirilmesini sağlarken bunların dışında kalan
unsurlarda sarf malzemesi olarak değerlendirilmektedir.
2.2. Tarihsel Açıdan Tıbbi Cihaz
Taş devrinden bu yana çeşitli sağlık araç gereçleri tasarlanmış ve bunlar arkeolojik
kazılarla gün yüzüne çıkartılmıştır. Bu kazılardan ortaya çıkarılan insanlığın ilk avcı
toplayıcılık döneminde obsidyenden yapılan cerrahi aletlerden günümüzde kadar ki en önemli
gelişmeler 17. Yüzyıldan itibaren yaşanmıştır. 1816 tarihinde René Théophile Hyacinthe
Laennec tarafından stetoskop’un keşfi ve 1895 yılında Alman Fizik Profesörü Wilhelm
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Conrad Röntgen tarafından keşfedilen X-ışınları en iyi örneklerden yalnızca birkaç tanesidir.
Ancak bu gelişmelerden daha öncesinde de Müslüman alimlerin tıp ve aletleri üzerine
eserlerinin olduğu bilinmektedir. Mesela, Zehrâvî 30 ciltlik “Kitab el-Tasrif” adlı tıp içerikli
kitabıyla çeşitli cerrahi uygulamalar ilişkin ayrıntılı bilgilere kitabında yer vermiştir. Yine
aynı kitapta cerrahi aletler ve kullanımlarına ilişkin detaylı bilgilerde yer almaktadır. Hatta 12.
Yüzyılda, İbn Zuhr bir çubuğun ucuna kesici bir malzeme eklemek suretiyle mesane taşı
ameliyatında kullanılan bir bıçak geliştirmiştir.
2.3. Türkiye’de Tıbbi Cihaz Prosesleri
Türkiye’de üretilen Tıbbi Cihazların mevcut yaşam döngüsü tasarım ile başlar.
Tasarımın ardından sırasıyla belgelendirme, üretim, kayıt ettirme, satış, kullanım ve kullanım
dışı bırakma aşamaları izlenir. Piyasa arz öncesi süreç; tasarım, belgelendirme, üretim den
oluşmaktadır. Piyasa arz sonrası süreç ise satış, kullanım ve kullanım dışı bırakma
adımlarından oluşmaktadır. Kayıt aşamasında ürün takip sistemine ilgili cihazların kayıttı
gerçekleştirilir. Bu aşamalarda Tıbbi Cihazların piyasaya arzında;
1. Aşama: Mevzuat
2. Aşama: Risk Sınıfının Belirlenmesi
3. Aşama: Tıbbi Cihazın Güvenirliliği
4. Aşama: Teknik Verilerin Dosyalaştırılması
5. Aşama: Kalite Yönetim Sistemi ile Üretim Yapma
6. Aşama: Onaylanmış Kuruşların Değerlendirmesi
7. Aşama: “CE” İşaretinin yerleştirilmesi
8. Aşama: Ürün Takip Sistemine Kayıt edilerek satışa sunulmasıdır.
Yine ürün piyasaya sunulduktan sonra teknik servis prosedürleri ve talimatları gibi
detaylı dokümanların hazırlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra test ve kalibrasyonların
ulusal ve uluslararası standartlara göre yapılması gerekmektedir.
2.4. Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörünün Konumu
2020'de yüzde 40 ile en yüksek tıbbi cihaz satışları beklenen Amerika Birleşik
Devletleri dünya genlinde pazara hâkim konumdadır. Türkiye ise yüzde 4 seviyelerinde
pazardaki konumunu korumaktadır.
Şekil 1. 2020’de Dünya Çapında Satışların En Güçlü Büyümeye Sahip Olması
Beklenen Tıbbi Cihaz Şirketlerinin Yüzdesi

Kaynak: Statista, 2020
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2020'de ABD Pazarında Tıbbi Cihaz Üretimi Büyüklüğü 47,1 milyar dolar iken son 5
yılda ortalama yüzde 2,7 büyüme gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. Yine son beş yılda
ABD'de Tıbbi Cihaz İmalatı endüstrisinin pazar büyüklüğü, genel ekonomideki büyümeden
daha hızlı artmıştır. ABD’de sektördeki imalatın genişlemesi ve pazarın artmasının en temel
sebebi yaşam süresinin artması ve tıbbi destekler için hükümetin ayırdığı fonlardır. Nitekim
son tıbbi gelişmeler 65 yaş ve üstü yetişkinlerin daha uzun yaşam beklentisini ve sayısını
artırmıştır. Yaşla birlikte hastalık vakalarının artması da tıbbi tedaviye olan talep
artırmaktadır. Bu durumda sektör için potansiyel bir fırsat sunmaktadır.
Şekil 2. ABD’nin Tıbbi Cihaz Pazarındaki Üretimi 2005-2020

Kaynak: Ibisworld, 2020
Küresel tıbbi cihazlar pazar büyüklüğü 2018'de 425,5 Milyar ABD Doları olarak
gerçekleşmiştir ve 2025 yılına kadar 612,7 Milyar dolarına ulaşması beklenilmektedir.
Şekil 3. Küresel Tıbbi Cihaz Pazarı

Kaynak: Fortune Business Insight, 2020
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TOBB 2016 verilerine göre bölge ve il bazında kapasite raporu kayıtlı olan üretici sayısı
574’tir. Bu kapsamda 2016 yılı itibariyle Marmara Bölgesi’nde 244, İç Anadolu Bölgesi’nde
183, Ege Bölgesi’nde 81, Karadeniz Bölgesi’nde 19, Akdeniz Bölgesi’nde 23, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde 17, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7, kapasite raporuna sahip firma olduğu
görülmüştür (sbb.gov.tr). 2020 Yılı içerisinde ilgili sektördeki firma sayısının 600’ü aştığı
tahmin edilmekle birlikte Tıbbi Cihaz Üretiminin yoğun olduğu iller İstanbul, Ankara ve
İzmir olduğu düşünülmektedir.
Tablo 1. Patent ve Faydalı Model Başvurularının NACE Sınıflandırmasına Göre
Sektörel Dağılımı

Tıbbi ve Cerrahi
Teçhizat İle Ortepedik
Araçların İmalatı

Toplam

Yabancı

Yerel

2018

Toplam

Yabancı

Yerel

Toplam

Yerel

2017

Yabancı

2016

Toplam

Yabancı

Yerel

2015

Toplam

Yabancı

SEKTÖR

Yerel

2014

434 251 685 542 567 1109 563 759 1322 415 740 1155 510 736 1246

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, 2020
Yukarıda yer alan Tablo 1’de ülkemizde “Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik
araçların imalatı” konusunda 2018 yılına doğru patent sayılarının arttığını ve bunların büyük
çoğunluğunun Yabancılar olduğunu söylememiz mümkündür.
Tıbbi Cihaz sektörü ile ilgili son 10 yılda ülkemizde çeşitli araştırmalar gerçekleşmiş ve
kalkınma planlarının gündeminde olan bir duruma dönüşmüştür.
Tablo 2. Tıbbi Cihaz Sektörü Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri
Tıbbi Cihazda İhracatın
İthalatı Karşılama Oranı (%)
Tıbbi Cihaz Üreten Şirket
Sayısı
Klinik Araştırma Sayısı

2013

2014

2015

2016

2017

2018

16,3

17

18

18,5

19

20

1794

1855

1943

2025

2097

2130

29

36

45

56

70

88

Kaynak: T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020
Tablo 2’de yer alan verilerde klinik araştırma sayılarına ilişkin beklentiler yakalanmış
ve bu alanda ülkemizde gelişme gözlemlenmiştir. Yine Onuncu Kalkınma Planında sağlık
alanının üç odağı arasında Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm, Sağlık Turizminin
Geliştirilmesi ve Sağlıklı Yaşam Kültürünün Teşviki konuları yer almıştır. On birinci
kalkınma planında ise ilaç ve tıbbi cihaz sanayine ilişkin . İlaç ve Tıbbi Cihaz sektöründe
küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma
taşımak temel amaç olarak benimsenmiştir. Bu çerçevede oluşturulan çeşitli politika ve
tedbirlerden bazıları şunlardır (sbb.gov.tr);
 İhracat odaklı daha yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesi,
 Sağlık teknoloji geliştirme bölgelerin oluşturulması,
 Yeni nesil sağlık girişimcileri havuzu oluşturulması,
 AR-GE altyapı ve yetkinliklerin geliştirilmesi gibi dışa bağımlılığı azaltacak Politika
ve Tedbirler On Birinci Kalkınma planında yer almıştır.
3. SONUÇ
Ülkemizde yaşam süresinin son yıllarda uzaması TUİK istatistiklerine de yansımıştır.
Nitekim TÜİK "Hayat Tabloları, 2017-2019” verilerine göre ülkemizde 2013-2015'de 78 yıl
iken, 2017-2019'da 78,6 yıla yükselmiştir. Dolayısıyla yaşam süresinin uzaması ve Tıbbi
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Cihazlara bağlı yaşam sürelerini artırmıştır. Bunun sonucunda da yine ilgili sektörde
maliyetler devletlerin, hane halklarının ve özel sağlık hizmeti aracı kuruluşların bütçelerindeki
yükü artırmıştır.
TUİK istatistiklerine göre sağlık harcamaları, 2018 yılında %17,5 oranında artarak 165
milyar 234 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bununla beraber ülkemiz genelinde artan nüfus ile
yükselen sağlık harcamaları dışa bağımlı Tıbbi Cihaz sektörümüz için ithalatı artırıcı
sonuçlara neden olmuştur. Ayrıca ülkemizde sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 70’inden
fazlası devlet bütçesinden karşılanmaktadır. Gelecekte hem hane halkı boyutunda hem de
devlete boyutunda artan maliyetlerin büyük bütçe yükü getirmesi olasıdır.
On birinci kalkınma planında ihracatın artırılmasına yönelik politika ve tedbirlerden
bahsedilmiştir. Bunlar değerlendirildiğinde ve Dünya’daki örnekleri ile karşılaştırıldığında;
 Ar-Ge’nin finansmanının sağlanması ve etkin finansal yönetim araçlarının
kazandırılması,
 Belgelendirme kuruluşlarının işlevlerinin ve yapılarının ekonomimiz içinde üretim
yapan firmalarla entegrasyonlarının geliştirilmesi,
 Üretim aşamasındaki ileri teknolojiye sahip dış kaynakların ülke içine transferinin
sağlanması için yatırım yapılması,
 Üretimde hammaddenin iç kaynaklardan sağlanması için katma değerli ürünlere
dönüştürme ve işleme yatırımlarının teşviklerde yer alması,
 Dünya'da Pazarının ihtiyaçlarının iyi analiz edilerek, katma değeri yüksek yenilikçi
ürünlerin üretilme sürecinin desteklenmesi,
 Dünya genelinde satış ve dağıtım ağlarının geliştirilmesi amacıyla bir çok firmanın
bilgi birikimini aktaracak ortak platformların kurulması,
 Aynı sektörde her türlü üretim yapan firmaların bir araya getirilmesi ve mentor, menti
desteklerinin birbiri içinde verilmesinin sağlanılması,
 Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için meslek liseleri dahil olmak üzere,
üniversitelerin ortaklaşa stratejik alanlarda ilgili bölümler açması veya mevcut bölümlerde
uygulama ağırlıklı derslerin konulması,
 Girişimcilik kültürünün aşılanması ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinin
sağlanması gibi önerileri ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak stratejiler içinde
değerlendirmemiz mümkündür.
Bugün gelişen ve değişen dünyamızda ortaya çıkan her olguda türeyen meslekler gibi
bu sektörde yeni mesleklerin doğumuna ilerleyen zamanda vesile olacaktır. Gelecekte yapay
zekânın sanayileri devralacağı ve işgücü noktasında robotların insan emeğinin yerini alacağını
da düşünürsek en büyük pazarlardan biri olan bu sektörde dışa bağımlılığı azaltarak ihracat
ağırlıklı ürünler üretmemiz, kalkınmayı ve toplumsal refah düzeyini artırmamız için paha
biçilemez fırsat taşıyacaktır.
KAYNAKÇA
fda.gov. (tarih yok). 10 26, 2020 tarihinde U.S. FOOD AND DRUG
ADMINISTRATION: https://www.fda.gov/ adresinden alındı
sbb.gov.tr. (tarih yok). 10 27, 2020 tarihinde sbb.gov.tr: sbb.gov.tr adresinden alındı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. (2020, 10 26). titck.gov.t:
https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/55 adresinden alınmıştır
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BÖLGESEL KALKINMA PERSPEKTİFİNDE İLAÇ VE AŞI GÜVENLİĞİ
Öğr. Gör. Murat ŞAHİN
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-8422-1350
Özet
İlaç, bir mitolojik kavram gibi insanlığın ölümsüzlüğünün temsili bir olgudur. Dahası
insanlık tarih boyunca uzun ve sağlıklı yaşama arayışına girmiştir. Bu durum mitolojik de
olsa, insanlığın sonsuzluk arayışı günümüzde sağlık sektörüne ait çeşitli mesleklerin ortaya
çıkış sebeplerini oluşturmuştur. İnsanlığın yeryüzünde hayat bulduğu ilk günden itibaren
edindiği deneyim ve tecrübeler ancak günümüze yazılı kaynaklarla aktarılabilmiştir. Bunlar
kimi zaman tabletler kimi zaman hiyeroglif ve resim yazı şeklinde nesillerden nesillere
geçmişten günümüze aktarılmıştır. Örneğin; M.Ö. 7. Yüzyıla ait olan ve Sümerler tarafından
oluşturulduğuna inanılan ilaç formülü ve reçetelerin yer aldığı tablet kalıntılarındaki bilgiler
Asurlu hekimler tarafından kullanılmıştır. 19. Yüzyıla doğru da bu alandaki önemli keşif
Alman araştırmacı George Maurice Ebers tarafından 1862 yılında Mısır’da bulunan Ebers
Papirüsleri olmuştur. Bu Papirüs’te ise 700’ü bitkisel, hayvansal ve madensel drog olmak
üzere 800'den fazla reçete yer aldığını keşfetmişlerdir. 20. Yüzyıla geldiğimizde günümüz ilaç
endüstrisinin liderinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğu kabul edilmektedir. Elde
edilen verilere göre Dünya toplam ilaç üretiminin yaklaşık %40.6’lık kısmının ABD’de
gerçekleştiği düşünülmektedir. Nitekim yeni üretilen ilaçların, %65’i önce ABD’de piyasaya
sunulmaktadır. ABD’nin ardından Avrupa’nın ve Asya’nın bazı ülkeleri ilaç piyasasında etkin
konumdadır. Dünyamızın karmaşık hale gelmesi, küreselleşme olgusunun yanı başımıza
taşınması gibi unsurlarla da aşı gerektiren virüslere dayalı hastalıkların sıklıkla yaşanarak
salgınların Dünya genelinde büyük tehdit oluşturması aşı kavramını da parlatarak ilaç ve aşı
güvenliği konularını gündeme taşımıştır. Ülkelerin bu alandaki stratejileri ekonomik gidiş
hatlarını da ortaya koyacak ve kalkınma dinamiklerini etkileyecektir. Kalkınma dinamikleri
çerçevesinde ortaya konacak olan her strateji ilaç ve aşı güvenliği açısından çalışmada
değerlendirilecektir. Bu çalışmada Türkiye’nin ilaç ve aşı güvenliği konusuna, bölgesel
kalkınma stratejileri perspektifinde yaklaşılması hedeflenmiştir. İlaç ve aşı güvenliği
konularında Dünya’daki çeşitli örneklerle karşılaştırılması ve Türkiye için çeşitli modellerin
ortaya konması bu çalışmada amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler; ilaç ve aşı güvenliği, bölgesel kalkınma, sağlık ekonomisi,
kalkınma stratejileri.
DRUG AND VACCINE SAFETY IN THE REGIONAL DEVELOPMENT PERSPECTIVE
Abstract
Medicine, like a mythological concept, is a phenomenon that represents humanity's
immortality. Moreover, humanity has sought a long and healthy life throughout history.
Although this situation is mythological, humanity's quest for eternity has formed the reasons
for the emergence of various professions in the health sector today. The experiences and
experiences that humanity has gained since the first day it came to life on earth have only
been transferred to the present day with written sources. These have been passed down from
past to present from generation to generation, sometimes in the form of tablets, sometimes in
the form of hieroglyphs and pictograms. For example; B.C. The information on the tablet
remains containing the drug formula and prescriptions belonging to the 7th century and
believed to have been created by the Sumerians were used by Assyrian physicians. Towards
the 19th century, the important discovery in this field was the Ebers Papyri found in Egypt in
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1862 by the German researcher George Maurice Ebers. They discovered that this Papyrus
contains more than 800 prescriptions, 700 of which are herbal, animal and mineral drugs. In
the 20th century, it is accepted that the leader of today's pharmaceutical industry is the United
States of America (USA). According to the data obtained, it is thought that approximately
40.6% of the world's total drug production is realized in the USA. As a matter of fact, 65% of
the newly produced drugs are first offered to the market in the USA. Following the USA,
some countries of Europe and Asia are active in the pharmaceutical market. The fact that our
world has become complicated and the phenomenon of globalization is brought to our side, as
well as the fact that diseases based on viruses that require vaccines are frequently
experienced, and epidemics pose a great threat worldwide, the concept of vaccine has also
brought the issues of medicine and vaccine safety to the agenda. The strategies of the
countries in this area will also reveal the economic trajectory and will affect the development
dynamics. Every strategy to be put forward within the framework of development dynamics
will be evaluated in terms of drug and vaccine safety. In this study, Turkey's drug and vaccine
safety issues of regional development strategies aimed to be approached in perspective. The
comparison with several examples of drug and vaccine safety issues for the world and Turkey
aimed to demonstrate the various models in this study. Turkey's medicine and vaccine safety
issues of regional development strategies aimed to be approached in perspective. The
comparison with several examples of drug and vaccine safety issues for the world and Turkey
aimed to demonstrate the various models in this study.
Keywords; drug and vaccine safety, regional development, health economics,
development strategies.
GİRİŞ
Tarih boyunca şifa arayan insanlık, sonsuz hayat ve ağrısız yaşam için doğanın çeşitli
mucizelerine başvurmuştur. Zaman zaman bu mucizeler görünmeyen soyut dini metalardan
meydana gelse de bitkilerden ve çeşitli hayvanların parçalarından da yararlandıkları
bilinmektedir.
Dünyanın en büyük pazarına sahip ilaç sektörünün 2012’de %27’den (261 milyar dolar)
2017 itibari ile %36’ya (421 milyar dolara) ulaşması öngörülmüştür. Medikal teknoloji
satışlarının 2013’de 363,8 milyar dolardan 2020’de 513,5 milyar dolara çıkması beklenmekle
beraber “in-vitro” tanı bilimi listede bir numaradır. Sağlık ekonomisi verilerine göre 20142018 arasında ortalama yıllık sağlık hizmeti harcamalarındaki artış hızı: Batı Avrupa’da %2,4,
Kuzey Amerika’da %4,9, Asya ve Avustralya’da %8,1, Orta Doğu’da ve Afrika’da %8,7
seviyelerindedir. Dünya çapında toplam ilaç harcamalarının yıllık %6,9’luk bir artışla
2014’de 1,23 trilyon dolardan 2018’de 1,61 trilyon dolara çıkması öngörülmüştür. Terapötik
alanlar içinde en büyük katkı sağlayıcının onkoloji olarak kalacağı tahmin edilmektedir.
2014’de global sağlık harcamalarının %77’sini gerçekleştiren gelişmiş pazarlar, sağlık
hizmetlerine en çok para harcayan kesim olarak kalacaktır. Gelişmekte olan pazar paylarının
2014-2020 arası %23’den %32’ye çıkması olasıdır. Dünyadaki diyabet hastalarının sayısı 382
milyondur. Her 4 Çinliden 1’i diyabet hastasıdır. Çin’deki diyabet hastası sayısı, Portekiz ve
Almanya’nın nüfuslarının toplamından daha fazladır. Dahası Türkiye’nin toplam nüfusunun 4
katını aşmaktadır. Ortalama yaşam süresi 1990’dan beri 5 yıllık bir artış göstererek 2012
senesinde OECD ülkelerinde 80 yıl olmuştur. Rekor 84 yıl ile Japonya’dadır. İngiltere’de 81,
Amerika’da 79, Çin’de 75 ve Hindistan’da 66’dır. Türkiye’de ise doğuşta beklenen yaşam
süresi, ortalama 78,6 yıl olarak hesaplanmıştır. 65 yaş üstü nüfus – 2018’e kadar yaklaşık 580
milyona yani dünya nüfusunun %10’una ulaşması muhtemeldir. Her 4 Japon’dan 1’i, her 5
Batı Avrupalı’dan 1’i ve her 10 Çinli’den 1’i2 65 yaş üstü olacaktır. İş bu veriler ışığında
yaşam süresinin uzaması ilaç sektörüne olan talebin artmasına dolayısıyla pazarın büyümesine
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neden olacaktır. Ters etkilerini de değerlendirdiğimizde sağlık hizmeti maliyetlerini, hem
hane halkları için hem de devletler için artıracaktır. Dahası sağlık sigortası hizmeti veren
şirketlerin de bu alandan uzaklaşarak daha kazançlı diğer sigorta ürünlerine yönelmelerini
mümkün kılacaktır. Tüm bunlar ülkelerin bölgesel kalkınma dinamiklerini olumlu ve olumsuz
birçok yönüyle etkiyecektir. Ne zaman ki çağın koşulları ve pazarın ihtiyacına göre ilaç
ürünleri piyasaya sürülür ve ihracatta ciddi seviyelere ulaşılır işte o zaman finansal akış ile
beraber üretimden kaynaklı birçok sektör dinamiği ülke içinde olumlu etkilenir ve kalkınmada
ivme yakalanmış olur. Zaten ekonominin dışında kalan diğer bir unsur olan aşı güvenliği de,
günümüzde birçok ülkenin gündeminde olan bir konudur. Özellikle yaşanan Covid-19
pandemisinin aşı bulma ve güvenli hale getirme çabaları yaşanan örneklerdendir.
Bu çalışma bölgesel kalkınma perspektifinde ilaç ve aşı güvenliği kavramlarını ele
alarak bilimsel literatüre çeşitli strateji ve önerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.
1. BÖLGESEL KALKINMA
Bölge kelimesi, kavramsal olarak “regio” olan Latince kelimesinde türetilerek “region”
yani “bölge” kelimesinden dilimize geçiş sağlamıştır. Bölgeyi ekonomik, coğrafi, politik ve
sosyal açıdan değerlendirmemiz mümkündür. Ancak çalışmanın muhteviyatı gereğince
ekonomi açısından değerlendirdiğimizde iktisadi sınırları olan alanı ifade etmektedir. İktisadi
sınırları olan bölgede kalkınmada ekonomik perspektifte olmalıdır.
Bölgesel kalkınma; iktisadi sınırları olan bölgenin, doğal ve beşeri kaynaklarının etkin
bir şekilde kullanılarak diğer bölgelerden sosyal, politik ve ekonomik açıdan nicel ve nitel
değerlerinin pozitif yönlü refah düzeyindeki artışı olarak tanımlanabilir. Ekonomik kalkınma
ile karıştırılmaması açısından arasındaki temel farkı vurgulamakta fayda vardır. Ekonomik
kalkınmada milli gelirdeki reel artıştan yalnızca söz edilebilir. Buda üretimin genişlemesinden
kaynaklanmaktadır. Ekonomik büyüme bazen sosyal değerlerde artışa vesile olmayabilir. Bu
açıdan Bölgesel Kalkınma sosyal ve kültürel gibi birçok faktöre etki eder. Bölgesel
kalkınmayı yakalayan bölgeler refah ve gelişmişlik düzeyinden dolayı da tercih edildiğinden
genelde göç alan bölgelerdir.
1.1. DIŞA DÖNÜK KALKINMA
Dış ticaretin büyümenin yegâne unsuru olduğunu savunan Smith gibi, Hume ve Ricardo
gibi klasik iktisatçılarda aynı görüştedir. Yine 1950-60 yıllarına gelindiğinde Cairncross,
Marshall, Edgewoth, Viner, Taugssig, Ohlin ve Heckscher gibi neo-klasik iktisatçılarda dış
ticaretin pozitif etkiler yarattığından bahsetmiştir. Bunlara karşın dış ticaretin negatif etki
yaratacağını savunan “Singer Prebisch” tezidir. Bu tez dış ticaretin pozitif etkilerinin, tarım
ürünü ihracatı gerçekleştiren az gelişmiş ülkelerin aleyhine dönüşürken sanayileşmiş ülkelerin
lehine dönüşebileceğini savunur. Sonuçta dışa dönük kalkınmanın yakalanabilmesi için katma
değerli ürün üretmenin önemi büyüktür. Aksi halde olan, sanayileşmiş ülkelere ucuz işgücü
ve hammadde kaynağı sağlayan az gelişmiş ülkelerin ekonomilerine olur.
Katma değerli ürün örneklerini ilaç piyasası üzerinden verebiliriz. Örneğin; ABD’de
gen terapisi özelliği taşıyan bir ilacın değerli 1 milyon doları aşmaktadır. Yine Hollanda
merkezli bir ilaç şirketinin geliştirdiği genetik bozukluğu tek bir doz ile tedavi edebilen ilacın
değeri 1 milyon dolardır. Çocuklarda ve gençlerde kan kanserini gen terapisiyle iyileştiren tek
kullanımlık ilaççın üretim merkezi olan İsviçre’de ilacın değerli 500 bin dolara yakındır. Bu
ulaçların yurtdışında satışının gerçekleştiğini varsayarsak gerçekleşecek dış ticaretin şu
etkileri yaratacağından bahsedebiliriz;
 Piyasanın ve pazarın genişletici etkisi,
 Hammadde, aramalı ve yarı mamul malların temini,
 Ölçek ekonomilerinin ve dışsallıkların yaratılması,
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

183

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
 Teknik bilgi transferidir.
Dolayısıyla sermaye birikimi, rekabet, kalite standartlarının yakalanması ve uzun
dönemde işsizliğin azalması faydalarını sağlayabilir.
1.2. İÇE DÖNÜK KALKINMA
İthal edilmek zorunda kalınan malların yurt içindeki imkânlarla üretilerek dışa
bağımlılıktan kurtulmayı ifade eden politikadır. Ulusal sanayini büyümesini ve sermaye
birikiminin korunmasını sağlamaktadır.
Toplam arz içindeki ithalatın payının azaltılarak yerli üretimin payının artırılması
sürecinde ithal ikamesi uygulanabilir. İlk aşamada ilaç ve aşı sektörü için sarf malzeme
üretimi sonrasında ise ilgili sermaye yoğun malların üretimi gerçekleştirilebilir. Yine ithal
ikamesine dayalı sanayileşme stratejisinin vergiler, kotalar, döviz kuru ve sübvansiyonlar gibi
araçların iyi kurgulanması gerekmektedir. Ülkemizde 1963-80 yılları arasında ithal ikameci
sanayileşme stratejileri uygulanmıştır. Türkiye’de 24 Ocak 1980 programı ile geleneksel ithal
ikamesine dayalı sanayileşme stratejisi terkedilerek ihracata dayalı sanayileşme stratejisi
benimsenmiştir. İlaç ve aşı sanayinde önce ithalatı azaltıcı ardından da ihracatı artırıcı
politikaların Türkiye’de devreye girmesi ivedidir.
2. İLAÇ VE AŞI GÜVENLİĞİ
Güvenlik, çeşitli zarar ve tehditlere karşı tedbirli olma adına önlem alma durumudur.
Güvenlik (Wolfers, 1962);
 Ölümlerin önüne geçebilme durumu,
 Devletlerin ve toplumların bütünlüğünü koruyabilme hali,
 Objektif anlamda güvenlik, kazanılmış değerlere yönelik tehditlerin varlığını ölçer.
Subjektif anlamda güvenlik, bu değerlere saldıracağına dair korkunun olmamasıdır.
 Tehditlerle karşı karşıya kalma ve tehditlere rağmen hayatta kalmadır.
Güvenlik kavramı, 1940’larda başlayan Soğuk Savaş’ın 1980’lerde bitişine kadar
stratejik ve askeri çalışmalarla ilişkilendirilmiştir. Yine benzer bir şekilde Güvenlik kavramı
üzerine kapsamlı çalışmayı yapan Arnold Wolfers’ göre; “kazanılmış değerlere kasteden
tehditlerin ya da tehditlerin varlığına dair korkuların bulunup bulunmaması” olarak ifade
edilmiştir. David Baldwin’e göre ise Güvenliğin yedi ana unsuru vardır. Bunlar; kim ve hangi
değerler için, hangi tehditlere karşı, hangi araçlarla, ne pahasına, ne kadar sürede, ne ölçüde
güvenliktir. Güvenlik, tehditlerin gerçekleşebilme olasılığına karşın savunma ve saldırı
politikalarının bütününü ifade eder. Bu politikaları ve savunma unsurlarını en iyi kurgulayan
devletlerdir. Bu çerçevede güvelik için ortaya konulacak en büyük gücüde devlet sağlar.
Çünkü devletler ancak kolektif bir tepki verebilir. Ancak 1990’larda Kanada’da savunulan
bireyin güvenliğin ana öznesi olma düşüncesi 1994’te BM Kalkınma Raporu çerçevesinde
ortaya çıkmıştır. İnsan güvenliği, silahlarla değil, insan yaşamı ve onuruyla ilgilendiği bu
raporda vurgulanmıştır. Yine Feminist Güvenlik Çalışmaları ve Barış Anlaşmalarının da ana
teması insandır.
Güvenliğin ana teması olan insan için, günümüzde biyolojik anlamda milyonlarca tehdit
bulunmaktadır. Bu tehditlere karşı koyabilmek için silahlar yerine ilaç ve aşı kullanılmaktadır.
Henüz yaşadığımız Covid-19 pandemisinde son rakamlara bakıldığında 2. Dünya savaşında
ölen insan sayısı kadar enfekte hasta mevcuttur. Enfekte olan bu hastaların 2020 Ekim
itibariyle 1 milyona yakını vefat etmiştir. Küresel çaptaki bu felaket tarih boyunca veba gibi
yaygın hastalıklarda yaşanan insan kayıplarını da bizlere hatırlatmaktadır.
Güvenlik kavramı içerisinde artık biyolojik unsurlar da yer almaktadır. Gözle
görülemeyen her türlü organik canlıyla mücadele ciddi önem arz etmiştir. Gerek toplumların
sağlıkları gerekse devletler nezdinde ekonomilerinin güvenliği açısından büyük önem
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taşımaktadır. Biyolojik tehditlerin iki önemli etkisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi
bireylerin sağlıklarını ve yaşamlarını riske etmektedir. İkincisi ise sağlık hizmetlerindeki
maliyetlerin hem hane halkları hem de devlet nezdinde artışa neden olması ile sağlık
hizmetinin bloke edilmesi ve ekonominin olumsuz etkilenmesidir. Eğer sağlık hizmetleri
içerisinde ithal kalemler ağırlıkta ise bu da ülke içindeki sermayenin başka ekonomilere
transferine neden olacaktır. Bu açıdan ilaç ve aşı güvenliğinde hem sağlık hem de ekonomik
açıdan tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirlerle birlikte bölgesel kalkınma
unsurlarının tetiklenmesi ile ekonomik faydanın üst seviyeye çıkartılması önem arz
etmektedir.
2.1. Türkiye’de İlaç ve Aşı Güvenliği
Aşı, insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb.
mikropların hastalık yapma özelliklerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı
toksinlerin etkileri ortadan kaldırılarak geliştirilen biyolojik ürünler olarak tanımlanmaktadır.
Mikroplara karşı savunma geliştirmek adına sağlam ve risk altındaki kişilere
uygulanmaktadır. Aşı, bağışıklığı artırmaktadır ve hastalık etkeni ile karşılaşınca kazanılan
bağışıklık vücudu korumak için devreye girmektedir. Bağışıklamanın olduğu toplumlarda
hastalıklar ve salgınlar görülmemektedir. Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir.
Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedirler. Ayrıca Dünya Sağlık
Örgütü, EMA, FDA gibi dünyaca kabul görmüş otoritelerce ya da ülkemizde TİTCK
tarafından ruhsatlandırılma süreçlerine tabidir. Aşılar, bağışıklık gelişmesini sağlayan ve
antijen olarak isimlendirilen maddeleri, çok az miktarlarda da aşının yapımında, güvenli ve
etkili olmasında rol alan maddeleri içerirler. Aşılar, antijen yanında adjuvan, stabilizatör ve
koruyucu maddeleri de ihtiva etmektedir. Yine aşıların iki tipi bulunmaktadır. Bunlardan
birincisi canlı aşı diğeri ise ölü aşıdır. Canlı aşı, hastalığa neden olan yaban virüsun ya da
bakterinin laboratuvar koşullarında zayıflatılmasıyla üretilerek, hastalık yapıcı özellikleri ise
zayıflatılması ile elde edilir. Ölü aşılar ise, tüm hücreli ölü aşılar kültür ortamında üretilen
mikroorganizmanın ısı ya da kimyasal yöntemler kullanılarak öldürülmesiyle elde edilen
aşılardır (saglik.gov.tr, 2020).
Şekil 1. Türkiye’de Aşının Tarihi Kronolojisi (1885-1947)
1885`te dünyada ilk defa
çiçek aşısı uygulaması için
Osmanlı`da kanun
çıkarılması

1911 Yılında Tifo, 1913
Yılında Kolera, dizanteri ve
veba aşılarının
hazarılanarak ilk kez
uygulanması

1927'de Verem aşısının
üretimi

1885`te dünyada ilk kuduz
aşısı bulunması ve 1887
Ocak ayında SOsmanlıya
getirilerek Mekteb-i
Tıbbiye-i Askeriye-i
Şahane'de üretilmesi

1903'de Kızıl Serumlarının
üretilmesi

1931 yılından itibaren 1996
yılına kadar tetanoz ve
difteri aşıları üretilmiesi

1887`de Kuduz Tedavi
Müessesesi kurulması

1897'de Sığır Vebası
aşısının üretilmesi

1937'de Kudur serumunun
üretilmesi

1892`de ilk çiçek aşısı
üretim evi kurulması

1896'da Difteri aşısının
üretilmesi

1942 yılında tifüs aşısı ve
akrep serumunun
üretilmesi

1947`de Biyolojik Kontrol
Laboratuarı kurullması.

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020
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Ülkemizde aşı faaliyetleri Osmanlı dönemine kadar uzanmakta olup çiçek hastalığı ile
mücadelede uygulanan aşının üretilmesi ve uygulanması en eski örneklerden sadece biridir.
2.1.1. Ekonomik Boyutu
Küresel ilaç sektörünün 2019 yılsonu yaklaşık büyüklüğü 1,3 trilyon dolar seviyesinde.
2018 yılına göre %4 büyüyen sektörün, 2020-2023 döneminde ise ortalama %4,5 oranında
büyüyerek 1,5 trilyon USD seviyesini aşması beklenmektedir (home.kpmg/, 2020).
Şekil 2. Küresel İlaç Pazarı ve Büyüme Tahminleri

Kaynak: KPMG, IQVIA Institute - The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook
to 2023
Türkiye ilaç sektöründe eczane satışları 2018 yılında %25,4 artarken (2017: %20,4)
hastane satışlarındaki artış %30,6 olarak gerçekleşmiştir (2017: %19,0). Satışlar kutu bazında
ise %3,6 artarak (2017: %3,3) 2,3 milyar kutu seviyesine ulaşmıştır (home.kpmg/, 2020).
Şekil 3. Türkiye İlaç Pazarı

Kaynak: KPMG, İEİS 2020
Türkiye ilaç pazarı 2019 yılında değerde 40,7 milyar TL’ye kutu ölçeğinde ise 2,37
milyar TL hacme ulaşmıştır (ieis.org.tr, 2020).
Şekil 4. Türkiye İlaç Pazarı (Üretici Fiyatlarıyla)
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Kaynak: İEİS
İthal ilaç pazarında 2019 yılında değerde 19,5 milyar TL, kutuda ise 0,29 milyar kutu
satış gerçekleşmiştir. Yurt içinde üretilen ilaçlar ise bu dönemde 21,2 milyar TL’ye ve 2,07
milyar kutu satışına ulaşmıştır (ieis.org.tr, 2020).
Şekil 5. Türkiye İlaç Pazarı (Üretici Fiyatlarıyla)

Kaynak: İEİS
Şekil 6. İthal İmal İlaçlar Pazar Payları
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Kaynak: İEİS
Yukarıda yer alan Şekil 6’ya göre son yıllarda imalatın ithal ilaçların yerini aldığı
görülmektedir. Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 169 ülkeye ihracat
gerçekleştiren Türkiye ilaç endüstrisi ihracatı 2019 yılında 1,4 milyar ABD doları seviyesinde
gerçekleşmiştir (ieis.org.tr, 2020). İhracatın ithalatı karşılama oranına bakıldığında ise 2019
yılında yüzde 26 gerçekleştiği gözlemlenmiştir.
Şekil 7. Türkiye İlaç Dış Ticareti

Kaynak: İEİS
3. SONUÇ
Dünya’da sağlık hizmetleri ve sağlık ürünlerine olan talep hızla artmaktadır. Bu talebin
yaratacağı pazar ve ekonomi bölgesel kalkınma açısından avantaj olabilir. Aksi ise artan
sağlık maliyetleri ile devletleri ve hane halklarını olumsuz etkileyebilir.
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Son yıllarda güvenlik algısına yönelik tehditlerde değişmiş olup biyolojik etkenler ön
plana çıkmıştır. Biyolojik etkenlerle mücadelede en önemli silahlar ilaç ve aşılardır.
Toplumun hayatını ve sağlığını tehdit eden organizmalar, virüsler, bakteriler ve diğer canlılar
günümüzde savaşlardan etkilenen insanlardan daha fazla bireyi etkilemektedir. Bunun yanı
sıra ekonomilere de zarar vermektedir. Bu yüzden, bu çalışmada bölgesel kalkınma
perspektifinde ilaç ve aşı güvenliğini ele almıştır. Günümüzde mikropların oluşturduğu tehdit
sadece insan sağlığı açısından değil, ülke ekonomileri açısından da etki yaratmaktadır.
Bugünlerde yaşadığımız Covid-19 pandemisi hem insanlığa hem de ekonomilere verdiği
zararlar zaman içinde daha da belirgin hale gelecektir. Bu da en iyi örnek olarak karşımıza
çıkacaktır.
Türkiye’de ilaç sektörünün büyük kısmı ithalata bağlı yürütülmektedir. Bu durumda
döviz kuruyla ilişkili, sürekli artan sağlık maliyetleri ile ekonomide olumsuz sonuçlar
doğurmaktadır. Bu olumsuz sonuçların en başında sermaye transferi gelmektedir. Bu durum
ilerleyen yıllarda yatırım kaynaklarının yok olmasına neden olmaktadır. Ayrıca uzun
dönemde de istihdamı olumsuz etkilemektedir. Bu kısır döngü ekonomide büyük açığa vesile
olarak enflasyon bulgularını da tetiklemektedir. Bölgesel kalkınma içinde içe dönük kalkınma
ve dışa dönük kalkınma stratejilerinin etkin kurgulanması ile dışa bağımlılığın azaltılarak
ihracata yönelik Dünya pazarındaki payın artırılması olumlu olacak birçok etkeni iktisadi
dinamikler nezdin de tetikleyecektir. İlaç ve aşı güvenliğine ekonomik boyutta bakmak ve
ihracata yönelik çabaları artırmak her zaman bölgesel kalkınma yaklaşımları içinde değer
bulacaktır.
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AİLE İŞLETMELERİNİN COVİD 19 SÜRECİNDE İŞLETMELER ÜZERİNDE
ALDIĞI TEDBİRLER
Dr. Perihan Abay
S.B. KSSE ve Araştırma Hastanesi.
Orcid.org/0000-0002-7493-7723
Özet
Dünya ekonominin sarsıldığı derin bir buhranla karşı karşıya kalmıştır. Üretim, tüketim,
ticaret, günlük yaşam, sosyal ilişkiler, örgütler ve kamusal yapı derinden etkilenmiş, salgın bir
anda dünyanın gidişatını derinden etkilemiştir. Bu çerçevede sürecin tıbbi yönden çok sosyal
ve ekonomik boyutları öne çıkmaya başlamıştır. Çünkü salgının sebep olduğu önemli bir
iktisadî daralma ve sosyal değişim ortaya çıkmıştır.
Dünya genelinde sosyal bilimciler tarafından yaşanan sürece dair çok önemli veriler
paralelinde derin analizler yapılıp halkın bilgilendirilip kamu otoritelerinin yönlendirilmesi
söz konusudur. Farklı ülkelerde üniversiteler, sosyoloji dernekleri çeşitli açılardan konuyu ele
almış, kurullar oluşturarak mikro siteler kurmuş durumdadırlar. Ekonomistlerin sosyal
bilimcilerle birlikte çalışarak çok boyutlu katılımın sağlanması hem salgının yönetimi hem de
salgın sonrası toplumsal ve ekonomik yaşamın düzenlenmesi için çok gerekli görülmektedir.
Türkiye’de ise bir gecikme ile birlikte sorumlu otoritelerin yavaş yavaş meselenin
ekonomik boyutları ile ilgili bilgi ve bakış üretmeye başladıkları görülür. Söz konusu süreçte
araştırma kurumları, üniversiteler, meslek örgütleri genellikle kişisel çaba harcayanların
gerisinde ve yetersiz kalmaktadırlar. Bu bağlamda aile şirketi sahiplerinin çabaları
kapsamında farklı disiplin ve araştırma alanlarından kişilerin katılımı ile veriye dayalı analiz
yazıları yayınlanmalı ve konuya eğilinmelidir. Bu süreçte aile şirketlerinin kriz süreci
yönetimine dair bilgilendirilmesi için uzmanların bilgi ve birikimlerinin “kamusal görev”
olarak paylaşmalarının, sorunların daha sağlıklı aşılması için sürece dahil olmalarının önemli
olduğunu düşünülmektedir.
Bu anlamda ekonomistlerin kendi uzmanlık ve çalışma alanları çerçevesinde ekonomik
sorunlara çözüm sunmalarının oldukça değeri vardır. Herkesin nitelikli bir şekilde katıldığı
kamusal bir bilgi üretimi bu tür süreçlerde sıklıkla yaşanan çözümsüzlüklerin ve bilgi
kirliliğinin önüne geçebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Aile Şirketleri, Covid-19, Çalışma Hayatı
MEASURES TAKEN BY FAMILY BUSINESSES ON BUSINESSES DURING COVID 19
Summary
The world faced a deep depression, which shook the economy. Production,
consumption, trade, daily life, social relations, organizations and public structure have been
profoundly affected, and the epidemic has profoundly affected the course of the world at
once. In this context, the social and economic aspects of the process from the medical point of
view have started to come to the fore. Because of the epidemic caused by a significant
economic contraction and social change has emerged.
In parallel with the very important data about the process experienced by social
scientists around the world, deep analyses are made and the public is informed and the public
authorities are directed. Universities and sociology associations in different countries have
dealt with the subject in various respects and established boards and micro-sites. The
multidimensional participation of economists working with social scientists is seen as
essential for both the management of the epidemic and the regulation of social and economic
life after the epidemic.
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In Turkey, however, with a delay, it is seen that the responsible authorities are slowly
starting to produce information and views on the economic dimensions of the issue. In this
process, research institutions, universities and professional organizations are often left behind
and inadequate for those who make personal efforts. In this context, data-based analysis
articles should be published and addressed with the participation of people from different
disciplines and research fields within the scope of the efforts of family company owners. In
this process, it is thought that it is important for experts to share their knowledge and
knowledge as a “public duty” to inform family companies about crisis process management,
and to be involved in the process in order to overcome the problems more healthily.
In this sense, it is worth a lot for economists to offer solutions to economic problems
within the framework of their own areas of expertise and work. The production of public
information, in which everyone participates in a qualified manner, will prevent the unsolvities
and information pollution that are often experienced in such processes.
Keywords: Family Companies, Covid-19, Working Life
1. GIRIŞ
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün tedavi ve korunma yolları bağlamında
birçok tıbbi çalışmanın aktif sürdürülüyor olmasına karşın, salgının kontrol altına alınması
süreci belirsizliğini korumaktadır. Bununla birlikte virüsün mutasyona uğraması, ikinci bir
dalga halinde yayılımını sürdürmesi riski de devam etmektedir.
Salgın, henüz sona ermeyen kış turizmini baltalamış yaz aylarında gerçekleştirilmesi
planlanan çok sayıda festival ve organizasyon yapılıp yapılmaması konusunda belirsizliğe
mahkum etmiştir. Hemen hemen tüm sektörlerde hizmet ve ürün üretimi, pazarlaması sekteye
uğramıştır. Bu bağlamda zincirleme etkiye sahip tüm sektörlerde önlemler alınması zorunlu
hale gelmiştir.
Aile şirketleri bağlamında da sürdürülebilirliğe yönelik önlemlerin alınması zorunlu
hale gelmiştir. Genel uygulamada aile şirketleri, mümkün mertebe evden çalışma sistemine
geçiş sağlayarak, yurtdışı seyahatlerini askıya alarak, yakın geçmişte seyahat etmiş
çalışanlarına 14 gün ücretli izin kullandırarak, kronik hastalığı bulunan ve 65 yaşından büyük
çalışanlara izin vererek, şirket ve fabrika alanlarında dezenfekte uygulamalarına uyarak,
Korona virüs salgının önlenmesi amacıyla gerek duyulan maske, dezenfektan ve üniforma
gibi gerekli ekipmanlar temin ederek, tüketim mallarında önceliğe sahip olmayan fabrikalarda
üretimi askıya alarak, sektörel bağlamda üretim ya da çalışma sırasında; yoğunluğu azaltarak
şirket bünyesinde çalışan personelin ekonomik bağlamda zarar görmemesi için, çeşitli destek
uygulamalarını devreye sokarak çalışanlarını korumaya çaba göstermişlerdir.
2. SALGIN VE GENEL EKONOMIK VERILER ÜZERINDEKI ETKILERI
Korona virüs bağlamında ekonomideki değişim için en önemli konu, küresel tedarik
zincirlerinin kırılması ve bunun ne zamana dek süreceğine yönelik öngörülerdir.
Küreselleşmeye ve niteliklerine dair tanımları değiştirmesi olası olan bu kırılmanın, daha
önceden başlayan bir sürecin devamı niteliğinde olduğu ifade edilmektedir. Esasen 2008
yılındaki finansal kriz, şiddetli krizlerin küreselleşmeye ve yapısal niteliklerine olumsuz
etkileri olabileceği konusunda görüşleri artırmıştır. Korona salgınının da benzer olumsuz
etkilerinin görülmesi de olasıdır. Finans krizinden önce, güçlü bir küreselleşmeyi ifade eden
küresel değer zinciri yardımıyla küresel katma değerli üretim faaliyetleri yerel katma değerli
üretim faaliyetlerinden oransal olarak daha çok büyümüştür. Ancak finansal krizden sonra
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küresel değer zincirlerine katılımın büyümesi yavaşlamış ve kriz öncesi düzeye de
dönmemiştir.1
Başka bir ifadeye göre “Daha sağlam/güvenilir bir yerel tedarik zincirine dönmek artan
oranda parçalı hale gelmiş küresel tedarik sistemine olan bağımlılığı azaltacaktır. Fakat
insanların ihtiyaç duydukları eşyaları temin etmelerini daha garanti hale getirse de bu yön
değişikliği şirketlerin ve tüketicilerin maliyetlerini artıracaktır.”2
Diğer yandan, özellikle de teknolojik birikim gerektiren ürünlerde sınırlı ülkenin
üretime yetkin olduğu düşünülürse, tedarikte yerli kaynakların tercih edilmesinin ölçekten
önce kapasitenin sebep olduğu bir sınırlamayla karşı karşıya olunduğunu göstermektedir.
Değerli ve yarı değerli madenler, enerji hammaddeleri, kimya ve ilaç sanayiinde kullanılan
endemik bitkiler gibi çoğu kez coğrafi yoğunlaşmaya konu olan girdilerin küresel ve bölgesel
ticaretinin mecburen devam edecek olması, değer zincirinin yerelleştirilmesinin ancak sınırlı
bir düzeyde kalacağına işaret etmektedir. Bu açıdan, yerelleşmeye paralel biçimde
bölgeselleşmenin de hız kazanacağı varsayılabilir.3
Ekonomide durgunluk, işsizliğin artması, iflâsların ve el değiştirmelerin yaşanması,
büyüme hızlarında düşüşler olması, batan ya da takibe düşen kredilerde çoğalma benzeri
ülkeden ülkeye değişiklik gösteren ancak sebebi salgının duraklatıcı etkisi olan sorunların,
salgın sonrası peyderpey çözülmesi veya hafifletilmesi şirketlerin günümüz hedefleri arasına
girmiştir.
Salgın yaygınlaştığı sıralarda ekonomide ortaya çıkan tahribatın bilançosunun günler
içinde ağırlaşması söz konusudur. Hükümetler en azından görev alanlarında oluşan yıkım ve
acının biraz hafifletilmesi adına para, maliye ve finansal destek mekanizmalarını seferber
etmiş destek programlarının üst düzey genişlikte yürürlüğe koymuşlardır. Ülkelerin yapısal
nitelikleri doğrultusunda reel ekonomiye yönelik acil tedbirlere ilişkin açıklamalar, esasen
küresel çapa sahip ve tüm ülkeleri etkileyen iktisadî sorunların boyutunu göstermektedir.
Bilançoları ve nakit akışlarında bozulmalar oluşan şirketlerin, satışları düşen esnaf ve ticaret
erbabının, yarı zamanlı çalışmanın veya işten çıkarmaların sonucunda gelirleri azalan ya da
gelirden mahrum kalan kişilerin desteklenmesine çalışıldığı bu paketler, salgın esnası ve
sonrasında şirketlerin ve çalışanların ayakta kalmalarının sağlanmasına odaklanmıştır.
Dev bir teşvik paketi hazırlayan ABD’nin sağlamayı planladığı ekonomik desteğin
tutarı 2 trilyon Dolar’a yaklaşmaktadır. Küçük işletmelere, işçi çıkarmamaları şartıyla
toplamda 377 milyar Dolar’lık yardım ve kredi imkânı öngörülen pakette, işsizlere yapılan
işsizlik sigortası ödemeleri için 260 milyar Dolar ayrılmıştır. 750 milyar Euro’luk teşvik
paketine onay veren, bunun yanında 56 milyar Euro’luk ek bütçeyi onaylayan Almanya ise;
kiracıları, geliri düşen çocuklu aileleri, küçük ölçekli şirketleri ve serbest çalışanları özellikle
desteklemektedir. İngiltere’nin ilk açıkladığı paketin tutarı 30 milyar Sterlin olarak
belirlenmiştir. Hastalıktan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya bu etkiyi telafi
etmek için 25 milyar Euro, İspanya ise 200 milyar Euro değerinde ekonomik önlem paketi
açıklamıştır. Türkiye’de de en çok etkilenen sektörleri ve kırılgan kesimleri rahatlatmak için
bir teşvik paketi açıklanmıştır.4
Salgının ekonomiler üzerinde derin etkilere yol açtığı ve dengelerin kökünden sarsıldığı
bu ortamda ulusal hükümetler, eş zamanlı şekilde tıbbî buhranla baş etmek ve ekonomiyi de
ayakta tutmak ikilemiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu atmosfer içinde devletlerin ekonomi
Clingendael Spectator; “Three Scenarios for Globalisation in a Post-Korona Virüs World,” 01.04.2020.
Moyo, Dambisa; “Coronavirus Will Change the World Permanently. Here’s How”, Politico, 19.03.2020 .
3
Clingendael, a.g.e.
4
Muradoğlu, Candeğer; “Corona Virüs Nedeniyle Ülkelerin Açıkladığı Önlem Paketleri”, Webrazzi,
30.03.2020.
1
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sahasına aktif biçimde inmesi, kamu yönetimi bağlamında devletin geri dönüşü olarak
değerlendirilmektedir.
Türkiye’nin son birkaç yıl içerisinde kamu politikalarını yoğunlaştırarak teşvik
edilmesinde önem verdiği imalat sanayisinde yerlileşme hedefini, diğer dünya ülkelerinin de
ilke edindikleri görülmektedir. Bu yaklaşımı küreselleşmenin ve tüm sonuçlarının istenen
şekilde sonuçlanmadığı fikrinden hareketle değerlendiren Auberck; “Ulusal kaynaklarımızı,
sanki savaş ya da şiddetli iş kaybının olduğu bir ekonomik darlık (sanki Büyük Buhran)
zamanındaymışız gibi bir anlayışla harekete geçirmeliyiz; devletin önderlik ettiği çok yönlü
faaliyetler, bir başka deyişle tutarlı ulusal sanayi politikalarının canlandırılması…”5
demektedir.
Bu bağlamda kritik önem taşıyan çeşitli ürünlerin yerli tedarik yoluyla edinimi için bir
arayış içine girildiği görülür. Söz konusu arayış, “acil ihtiyaçlar” bağlamında ülkelerin
politikalarını meşru kılmaktadır. Aran’ın konuya ilişkin tespiti konuyu aydınlatmak açısından
yararlı olacaktır. Aran’a göre: “Özellikle tıbbi gereç ve ilaç gereksinimin arttığı salgın
dönemlerinde tedarik zincirinin kesintiye uğramasının ülkeleri farklı arayışlara sevk etmesi
olasıdır. Gerçekten de Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) bu konuda düzenlediği rapor,
ülkelerin tıbbi tedariklerinde başka ülkelerin ürünlerine bağlı olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Rapora göre Almanya, ABD ve İsviçre tıbbi ürünlerin %35’ini sağlamaktadır. En büyük 10
ihracatçı ülke toplam tıbbi ürünlerin %75’ni sağlamaktadır. Aynı şekilde kişisel temizlik
ürünlerinin %40’ı Çin, Almanya ve ABD tarafından ihraç edilmektedir.”6
Yerli üretim ve yerel tedarik zincirine odaklanmanın ulusal hükümetlerin öncelikli
tercihli olması, güvenlik algısıyla ilgili bir durumdur. Her hükümetin halkın ihtiyaç duyacağı
gıda ve temel tüketim malzemelerini anında temin etme kapasitesine sahip olmak istemesi
doğaldır. Ancak bunun kadar önemli bir başka etken, bugüne kadar küreselleşmenin motoru
olmuş çok-uluslu şirketlerin de tedarik zincirinin güvenliği açısından bu tür modifikasyonlara
sıcak bakma ihtimalidir. Salgının, şirketler üzerinde, küresel bir tedarik zincirinin sağladığı
verimliliği yerel tedarik zincirinin sağlamlığı ile karşılaştırma konusunda bir baskı yaratacağı
açıktır.
İmalat sanayiinin bazı dallarında tedarik zincirini yerelleştirmek elbette bir dereceye
kadar mümkündür. Ancak özellikle yüzlerce bileşenden/parçadan oluşan ürünlerde yerel
tedarik esasına bağlı olmak, her şeyden önce ölçek ekonomisinden yararlanma imkânını
azaltacaktır. Küresel entegrasyonun sağladığı bir ölçek ekonomisi avantajı vardır ve buradaki
kayıp, her ülke için ilâve âtıl kapasitelerin yaratılması anlamına gelecektir.
3. COVID 19’UN DÜNYADA EKONOMIK ETKILERI
2019 yılı Aralık ayında ilk olarak Çin’de görüldükten sonra kısa bir sürede dünyayı
etkisi altına alan Korona virüs, 2020 yılı Nisan ayında tüm dünyada 1,6 milyon vaka sayısını
aşmış, hayatını kaybedenlerin sayısı ise yüzbinleri geçmişti. Dünya genelinde, virüsün
yayılma hızının ve sağlık sistemleri üzerinde baskı kurmasının engellenmesi adına çeşitli
önlemler alınmıştır. Bu tedbirler içerisinde yerleşim yerlerinin karantinaya alınması sokağa
çıkma kısıtlamalarının uygulanması yer almış, söz konusu önlemlerin ekonomiler üzerinde de
etkileri hissedilir hale gelmiştir. Dünya birçok ülkesinde vatandaşlar evlerinde kalınca, talep
ve buna bağlı şekilde işletmelerin üretim planlamalarını ve arzları olumsuz etkilenmiştir.
Talebin ve arzın koşullarının hızlı şekilde bozulduğu bir ortamda ekonomilerin “ani duruş”
riskini yaşamaları şirketlerin ve fonların ciddi likidite sorunu yaşamasını beraberinde
Auerback, Marshall; “Korona Virüs Reveals the Cracks in Globalization”, Asia Times, 11.03.2020. 9 Aran,
Bozkurt; “Korona Virüs Salgını ve Küresel Ticaret Düzenine Olası Etkileri”, TEPAV Değerlendirme Notu,
13.04. 2020, s.3.
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getirmiştir. Salgın hastalığın başlangıcını takiben, salgının ekonomik etkilerinin ve ortaya
çıkan likidite sorununun çözülmesi için merkez bankaları tarafından parasal genişleme
paketleri, hükümetlerce ise mali destek paketleri devreye sokulmuştur.
Neredeyse tüm dünyada merkez bankaları faiz indirmiş, varlık alımları yapmış,
hükümetler ise ekonomik büyüklüklerinin %1 ila %20’si oranında mali destek paketleri
hazırlayarak ekonominin desteklenmesi çabasına girmişlerdi. Söz konusu paketler; halkın
harcamalarının neredeyse sıfıra düştüğü ortamda şirketlere destek olunması, şirketlerdeki işçi
çıkarmalar sebebiyle hane halkına yapılan yardımlarla ekonominin “ani duruş” riskinin
önlenebilmesi ortak amacını taşımaktadır.
Tüm dünyada salgının yayılma hızını düşürmek üzere seyahat kısıtlamaları ile başlayan
önlemler, kısmî karantina uygulamalarıyla ve sokağa çıkma yasaklarıyla devam ettiği
görülmektedir. Temasın en aza indirilmesi için restorant, kafe ve alışveriş merkezleri
kapatılınca çok sayıda küçük işletme faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı. Küresel
anlamda talepteki düşüş ve tedarik zincirindeki aksaklıklar da fabrikaların üretime ara vermesi
ve işten çıkarmalarla sonuçlanmıştır. Salgın hastalığın ekonomiyi olumsuz etkilemesi hizmet
PMI endekslerini dünya genelinde oldukça düşük düzeylere gerilemesiyle kendisini
göstermişti. Bu bağlamda hizmet sektörünü salgından en çok etkilenen sektör olduğu, gıda
dışı tüm sektörlerin daralmaya maruz kaldığı görülür. İmalat PMI endeksleri ve özellikle yeni
siparişler ve tedarik göstergeleri ekonomik aktivitenin hızlı bir daralmaya girdiğine işaret
etmektedir7. Özellikle karantina uygulamaları sonucu üretimin kesintiye uğraması ve küresel
talebin aniden yavaşlaması küresel büyüme beklentilerinde revizyonlara neden olmuştur.
4. COVID 19’UN TÜRKIYE’DE EKONOMIK ETKILERI
10 Mart 2020’de ilk korona virüs vakası görüldüğü açıklanan Türkiye, salgının
yayılmasının minimum düzeyde tutulması için seyahat kısıtlamaları, okullarda çevrimiçi
eğitime geçilmesi, sosyal alanlara girişlerin yasaklanması, 20 yaşın altında ve 65 yaşın
üstünde olan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanması ve evden çalışmaya teşvik
edilmesi gibi kimi önlemler alınmıştı. Nisan ayında Türkiye’de vaka sayısı 42 bini aşmış,
ölüm oranı %2,1 seviyesine ulaşmıştır. 18 Mart 2020 tarihinde salgının Türkiye ekonomisini
olumsuz etkilemesini önlemek üzere hükümet tarafından “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”
açıklanmıştı. Hükümet tarafından alınan önlemlerin yanı sıra, Bankacılık Denetleme ve
Düzenleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu da salgına yönelik ilave tedbir paketleri
açıklamıştır.
Bu bağlamda finans sağlayıcılar da bir kısım tespitlerde bulunmuş bu doğrultuda bazı
öneriler açıklamışlardı. Bunlardan bazıları şu şekildedir;
Salgının Türkiye ekonomisi üzerinde, turizm gelirlerindeki ve ihracat hacmindeki
düşüşle, iç talepteki zayıflamayla ve üretimde yaşanan kesinti yoluyla olumsuz etkileri ikinci
çeyrekte belirgin şekilde görülebilir. Türkiye’de 2020 yılına ilişkin ilk üç ay bağlamında
büyümenin devam etmiş, genel büyüme görünümü salgının yayılma ve kontrol altına alınma
hızına görülmüştür. Hükümet tarafından sağlanan teşviklere karşın, sosyal izolasyon ve
karantina uygulamalarının sonucunda faaliyetlerini bir süre durduran sektörlerde işsizliğin
artacağı öngörülmüştür.
Son dönemde döviz kurunun yukarı yönlü seyri ve yakın gelecekte üretici fiyatlarındaki
artışla oluşabilecek baskının enflasyonu yükseltme riskleri de ön plana çıkmaktadır. Buna
karşın petrol fiyatlarında meydana gelen ani düşüşler ve iç talebin zayıflaması enflasyonun
gerilemesinin devam etmesine neden olacak şeklinde değerlendirilmektedir.
http://www.guyad.org/Eklenti/205,kovid---19-salginin-ekonomiye-ve-piyasalara-etkileri-15-.pdf?0, Erişim
7/6/2020
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Salgının en fazla etkilediği sektörlerden olan turizm sektörünün Türkiye’de beklenen
daralmasının, turizm gelirlerini ve dolayısıyla cari dengeyi olumsuz etkileyeceği ancak petrol
fiyatlarının gerilemesinin enerji maliyetlerini azaltması ve küresel talebin zayıf seyredeceği
beklentisi sebebiyle cari dengenin bozulmasını sınırlandırmasının beklediği ifade
edilmektedir.
Çin merkezli Korona Virüs salgınının etki alanı neredeyse tüm dünya ülkeleri olmuştur.
Ülkemizde ilk Korona Virüs vakasının ortaya çıkmasının ardından, salgına karşı bir dizi
önlemin de yürürlüğe konmasıyla sosyal ve ekonomik hayatta olası sorunlar önlenmeye
çalışılmıştır. Öncelikli olarak, ilk, orta, lise ve üniversite eğitimine ara verilerek, kreş ve
çocuk bakım evlerinde faaliyetler durdurulmuştur. Virüs salgınına karşı alınan tedbirler
çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tiyatroları, sinemaları, gösteri merkezlerini, konser salonlarını,
nişan ve düğün salonlarını, müzikli lokantaları ve kafeleri, gazinoları, birahaneleri,
tavernaları, kahvehaneleri, kıraathaneleri, kafeteryaları, kır bahçelerini, nargile salonlarını,
nargile kafeleri, internet salonlarını, internet kafeleri, her türlü oyun salonlarını, her türlü
kapalı çocuk oyun alanlarını, çay bahçelerini, dernek lokallerini, lunaparkları, yüzme
havuzlarını, hamamları, saunaları, kaplıcaları, masaj salonlarını, SPA ve spor merkezlerini
kapatmış ve faaliyetlerini geçici bir süre durdurmuştur. Bu genelgeyle 149 bin 382 iş yeri
faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştır.8 İç İşleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri
kapsamında yayınladığı ikinci bir genelge ile berber, kuaför, güzellik merkezleri de
faaliyetlerini geçici süreliğine durdurmuş ve bu iki genelge kapsamında kapatılan işletme
sayısı 211.670’e ulaşmıştır. Aynı açıklamada, hayatın yüzde 80 oranında durduğu, şehir içi
toplu taşıma yolcu sayısı ile şehirlerarası otobüs yolcu sayılarının yüzde 90 oranında düştüğü
ifade edilmiştir. Faaliyetini durduran yaklaşık 212 bin işyeri ağırlıklı olarak, esnaf, zanaatkar
ve küçük işletmelerden oluşmaktadır. Söz konusu işletmelerde ücret karşılığı çalışanlar da
dikkate alındığında yaklaşık 1,4 milyon çalışanın, bu karardan olumsuz etkilendiği
öngörülmektedir.
Salgının ve onu önlemek adına alınan kararların sonucunda, toplumun pek çok kesimi
işsiz, gelirsiz ve korumasız durumda kalmıştır. Kamu kesimi çalışanları, emekliler ve kamu
çalışanlarının bakmakla yükümlü oldukları kişiler, salgına karşı devlet korumasındadır. Buna
karşın, özel kesim çalışanları, küçük esnaflar ve zanaatkârlar ciddi bir iş ve gelir kaybı
riskiyle karşı karşıyadırlar. Salgından korunmak adına kişisel korunma tedbirleri, pek çok
iktisadî faaliyetin talebini ciddi oranda azaltmıştır. Bununla beraber salgının yayılmasının
sınırlandırılması amacıyla, devletin ciddi ek tedbirler uyguladığı görülmüştür. Bu bağlamda,
65 yaşın üzerindeki vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş, şehir içi ve şehirlerarası
yolcu taşıması sınırlandırılmıştır. 2020 yılı nisan ayı başında ise 20 yaşın altındaki kişilere
sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başlatılmıştır.
Geçici süreyle kimi iktisadi faaliyetlerin durdurulması, sokağa çıkma sınırlamaları ve
ulaşım kısıtlamaları düzenlemeleri, istihdamda ve gelirde kaybı beraberinde getirmiştir. Söz
konusu önlemler, doğrudan ve dolaylı şekilde çoğu mal ve hizmetin talebini ve üretimlerini
önemli ölçüde daraltmıştır. Özellikle, ulaştırma, konaklama, yeme-içme, toptan-perakende
ticaret, eğlence, eğitim faaliyetlerinde gerçekleşen daralmanın yol açtığı istihdamda ve gelirde
oluşan kaybın ciddî boyutlara ulaştığı söylenebilir. Bu doğrudan ve dolaylı kayıpların telafî
edilme şekline ve finansmanına dair, yürütme organı özel bir dizi politika oluşturmaktadır.
Devlet tarafından oluşturulan ekonomik istikrar koruma kalkanı dahilinde bulunan
vatandaşların sayısı ise, yaklaşık 26 milyon kişiyi bulmuştur. Bu kesimin, virüs salgını
kaynaklı istihdam ve gelir kaybından etkilenmemesi esas alınmıştır. Bu bağlamda, devlet
memurları, kamu kesimi çalışanı 4/a statüsü işçileri ve her iki grubun bakmakla yükümlü
8

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/corona-virusu-tedbirleri-kapsaminda-kapatilan-yerler-nereler-icisleribakanligi-acikladi-5682449/
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oldukları kişiler ve emeklilerin tümü koruma altındadır. Geriye kalan yaklaşık 56 milyon kişi,
için mutlak iş ve gelir güvencesi söz konusu değildir. Özel kesimin 4/a kapsamında çalışanları
ile 4/b kapsamında çalışan esnaf ve zanaatkârlar ve onların bakmakla yükümlü oldukları
kişiler toplumun ekonomik bağlamda korumasız kesimini oluşturmaktadır. Bu grupta yaklaşık
43,8 milyon kişi bulunur. Çok düşük gelirli, işsiz veya diğer nedenlerle iş aramayan,
bakmakla yükümlü olunan statüsünden çıkan kişiler ise Genel Sağlık Sigortası kapsamında
tescil edilen kişiler ise toplumun en korumasız ve gelir düzeyi en düşük grubunu
oluşturmaktadır. Bu grupta yer alan 11,5 milyon kişinin 9,1 milyonluk kısmı kendi genel
sağlık sigorta primini ödeme gücünü haiz gelire bile sahip değildir9.
Çalışan ve İşyeri Sayıları ve Salgının Etkileri
Türkiye İstatistik Kurumu İşgücü Anketi bağlamında, salgın öncesi dönemde toplam
istihdam yaklaşık 28 milyon kişidir. Bunun yüzde 34,5’i yani 9,7 milyon kişiyse kayıt dışı
çalışmaktadır. Tarım dışında çalışan sayısı 23 milyon kişi civarındadır. Bu kişilerin 18,7
milyonu ücretli ve yevmiyeli, 2,6 milyon kişisi ise kendi hesabına çalışmaktadır. Korona
Virüsün sebep olduğu kriz özel sektörde ücretli ve kendi hesabına çalışan kişilerin olumsuz
etkilenmesine neden olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistiklerine göre, 2019 Aralık ayı
itibariyle Türkiye genelinde 4/a kapsamında işçi çalıştıran 1.892.000 işletme vardır ve bu
işletmelerde, işçi statüsünde çalışan 14,3 milyon kişi bulunmaktadır. Bu işletmelerin 51 bin
adedi kamuya, 1.841.000 adedi ise özel sektöre aittir. İşletmelerin yüzde 87’sini küçük
işletmeler oluşturmaktadır. Özel sektöre ait 1.841 milyon işyerinde 12,7 milyon işçi
çalışmaktadır. Ayrıca, Türkiye genelinde tarım dışında 2.128.000 esnaf faaliyette
bulunmaktadır. 10
Salgının ve salgına karşı alınan önlemlerin en fazla etkilediği kesim, özel sektör
çalışanları ile esnaf-zanaatkârlar olmuştur. Kimi iktisadî faaliyetlerin geçici de olsa
durdurulması özel sektörün çalışma ve gelir elde etme imkanlarını ortadan kaldırmıştır.
Salgının ilerlemesinin sonucunda alınan tedbirlerin kapsamının genişletilmesi, hava ve
şehirlerarası karayolu ulaşımını büyük ölçüde sınırlandırmıştır. Halkın evlerine kapanmaları,
pek çok mal ve hizmet talebini daraltmıştır. Salgın, hizmet dışı sektörleri ilk aşamada daha az
etkilemiş ancak, izolasyon sürecinin uzaması söz konusu etkinin sarsıcı olmasına zemin
hazırlamıştır. Salgın çerçevesinde alınan önlemlerin uygulanmaya başlandığı Mart ayı
ekonomik göstergeleri ciddî bir bozulmaya işaret etmektedir.
Ekonomik güven endeksinde gerileme gözlenen imalat sanayiinde kapasite kullanım
oranının düştüğü gözlenmiştir. Özellikle hizmet sektörü güven endeksi ile reel kesim güven
endeksinde ciddi oranda gerilemiştir. MÜSİAD’ın açıkladığı SAMEKS endekslerine göre
Şubat 2020 dönemi 51,2 olan SAMEKS sanayi endeksi aynı yıl Mart ayında 42,9’a gerilemiş,
hizmetler endeksi ise 51,4’ten 39,6’ya kadar düşüş sergilemiştir. Benzer eğilimin İSO-PMI
endeksinde de gözlendiği ve 2020 yılı Şubat ayında 52,4 olan PMI endeksinin, aynı yıl Mart
ayında 48,1’e gerilediği belirlenmiştir. PMI raporunda, Korona Virüs’ün üretimde ve yeni
sipariş alımında belirgin bir şekilde yavaşlamaya yol açtığı, ihracat ve tedarik zincirlerinin
olumsuz etkilemesine neden olduğu ifade edilmektedir. İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İmalat
Sanayi İhracat İklimi Endeksi, 2020 yılı Mart ayını sert bir düşüşle gerçekleştirmiştir. Aynı yıl
Şubat ayı, 50,4 düzeyinde belirlenen endeks, Mart 2020 döneminde 35,7’ye kadar
gerilemiştir. İhracat İklim endeksinde hesaplanan gerileme, Küresel Finansal Kriz dönemine
dair daralma oranlarından bile yüksektir. Başta İtalya, Almanya ve Fransa olmak üzere tüm
ihracat pazarlarında Korona Virüs salgını ciddi bir daralmaya yol açmıştır. Mart ayında
Yükseler Zafer, Koronavirüs (Covid-19) Salgınının İstihdam Ve Büyümeye Etkisi- Teknik Rapor · Nisan 2020
DOI: 10.13140/RG.2.2.23619.96802
10
Yükseler a.g.e.
9

Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

197

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
ihracat yüzde 17 oranında gerilemiştir. Mevcut ekonomik gelişmeler, Mart ayında ekonomik
faaliyetlerin bıçak gibi kesildiğine işaret etmektedir. Benzer durum diğer ülkelerde de
gözlenmektedir. Salgının tüm ülkelerde büyük gelir ve iş kaybına yol açtığı anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, salgının neden olduğu iş ve gelir kaybını telafi etmek ve ekonomilerin çöküntüye
girmemesi için, olağanüstü büyüklükte ekonomik destek paketleri açıklanmakta ve tedbirler
yürürlüğe konulmaktadır.11
Salgının İstihdama Etkileri
Salgının yayılmasını sınırlandırmak için Mart ayı ortasından itibaren alınan önlemler,
zaman içinde gittikçe yaygınlaştırılmıştır. SGK verilerine göre 2019 yılı Aralık ayında tarım
dışında 2,1 milyon esnaf bulunmaktadır. Şoför esnafının toplam esnaf ve sanatkâr sayısının
yüzde 16,2’si olduğu dikkate alınırsa, 2020 yılı için şoför esnafı sayısının 345 bin civarında
olduğu tahmin edilmektedir. Bu şoför esnafı ve yanında çalışan muavin, hostes ve yedek şoför
birlikte dikkate alındığında, tahminen 700 bin kişinin önemli bir kısmının eksik çalıştığı, işini
kaybettiği ve gelir kaybına uğradığı tahmin edilmektedir. Ticari taşımacılığın devam etmesi
nedeniyle, bu faaliyet dalında 450 bin kişinin iş ve gelir kaybına uğradığı tahmin
edilmektedir.12
TÜİK işgücü istatistiklerine göre 15-19 yaş grubunda 728 bin kişinin istihdam edildiği
görülmektedir. DİSK-AR verilerine göre ise, 15-20 yaş grubunda 811 bin kişinin çalıştığı
belirtilmektedir. İç İşleri Bakanlığının son genelgesine göre, kamu ve özel işyerlerinde kayıtlı
çalışan 18-20 yaş grubundaki kişiler sokağa çıkma yasağından muaf tutulmuştur. 15-19 yaş
grubunda kayıt dışı çalışan oranının yüzde 66 olduğu dikkate alınırsa, bu muafiyetin etkisinin
sınırlı kalacağı, bu yaş grubunda 500 bin gencin iş kaybı ile karşılaşacağı tahmin
edilmektedir.13
İlköğretim, lise ve üniversite eğitimine ara verilmiş, kreş ve çocuk bakım evlerinin
faaliyetleri durdurulmuştur. Bu kararla, kamu ve özel okullarda çalışan öğretmenler, taşeron
hizmetliler ile kreşlerde çalışan tüm personel iş ve gelir kaybı ile karşılaşmıştır. Salgınla ilgili
tedbirlerden doğrudan istihdam ve gelir kaybına uğrayan sektörlerin yanı sıra, pek çok hizmet
ve imalat sanayi sektörü dolaylı olarak salgından olumsuz etkilenmektedir. Turizm
işletmeleri, oteller, seyahat şirketleri, havayolu şirketleri, gayrimenkul faaliyetleri, otomobil
galerileri, sanatsal faaliyetler vb. en fazla etkilenen hizmet sektörleridir. Özel kesim hizmet
sektöründe çalışanlar ile esnafların toplamı 9,5 milyon kişi civarında bulunmaktadır. Bunların
yaklaşık yüzde 20’ini oluşturan 1,9 milyon çalışanın da iş ve gelir kaybı ile karşılaştığı tahmin
edilmektedir.
Tüketici talebindeki düşüş yanı sıra, doğrudan ve dolaylı etkilenen hizmet sektörlerinin
mal tedarik talebindeki azalış imalat sanayi sektörlerini de olumsuz etkilemektedir. Ayrıca,
sınırların kapatılması, uluslararası mal nakliyesinin gerilemesi, ihracat pazarlarımızda kriz
nedeniyle talebin düşmesi, ihracat imkânlarının ciddi ölçüde daralmasına neden olmaktadır.
Nitekim Mart ayında, İSO-PMI Endeksi ile İhracat İklim Endeksindeki düşüş ve Mart ayı
ihracatındaki yüzde 17 oranındaki gerileme bu eğilimin ilk işaretini vermektedir. İç talep ve
ihracattaki bu düşüşün, imalat sanayi üretim ve istihdamını olumsuz etkilediği tahmin
edilmektedir. 2019 yılı Aralık ayı itibariyle özel kesim imalat sanayisinde çalışan 3,7 milyon

https://www.musiad.org.tr/uploads/yayinlar/sameks/pdf/sameks-nisan-2020.pdf , erişim Haziran 2020
https://bmd.com.tr/upload/files/%C4%B0%C5%9Fsizlik%20ve%20%C4%B0stihdam%20Verileri%20Aral%C
4%B1k%202019.pdf ,erişim haziran 2020
13
https://bmd.com.tr/upload/files/%C4%B0%C5%9Fsizlik%20ve%20%C4%B0stihdam%20Verileri%20Aral%C
4%B1k%202019.pdf , erişim haziran 2020
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kişinin yüzde15’ini oluşturan 550 bin kişinin iş ve gelir kaybına uğradığı tahmin
edilmektedir.14
2019 yılı TÜİK ve SGK verilerinden yararlanarak, 2020 Nisan Haziran döneminde,
Korona Virüs salgınından doğrudan ve dolaylı olarak etkilenebilecek çalışan sayısının 5,6
milyon kişi olabileceğine ilişkin tahmin yer almaktadır. İşgücü istatistiklerine göre, 2019 yılı
genelinde tarım dışı sektörlerde yaklaşık 23 milyon kişi çalışmaktadır. Korona Virüs
salgınından tarım dışı sektörde çalışanların yaklaşık 1/4’ünün etkilendiği tahmin edilmektedir.
Kriz karşısında korumasız olanlar özel kesimde ücretli-yevmiyeli çalışanlar ile kendi hesabına
çalışanlardır. TÜİK verilerine göre özel kesimde tarım dışı sektörlerde çalışan ücretliyevmiyeli ve kendi hesabına çalışan kişi sayısı 16,6 milyon kişidir. Bunların yaklaşık 3,1
milyonunun salgına yönelik tedbirler sonucunda doğrudan, 2,5 milyonunun ise salgından
dolaylı olarak etkilendiği tahmin edilmektedir. 2020 yılı Nisan-Haziran döneminde, 5,6
milyon kişinin iş kaybı, eksik çalışma ve gelir kaybı ile karşılaşması beklenmektedir. Bu sayı
2019 yılında özel kesimde tarım dışı sektörlerde çalışan ücretli ve kendi hesabına çalışanların
1/3’üne karşılık gelmektedir. Nisan-Haziran döneminde özel kesimdeki iş kaybının 5 milyon
adedinin hizmetler sektöründe, 550 bin adedinin ise imalat sanayi sektöründe olduğu tahmin
edilmektedir 15
İş kaybı ve yetersiz çalışma ekonomide gelir kaybını da beraberinde getirmektedir.
Ekonomi genelinde gelir kaybı tahmini için yılın geri kalan dönemi içinde iş kaybı
öngörülerine ihtiyaç bulunmaktadır. Korona Virüs salgınının olumsuz etkilerinin, NisanHaziran dönemine göre, Temmuz-Eylül döneminde yüzde 50, Ekim-Aralık döneminde ise
yüzde 80 oranında azalacağı varsayılmaktadır. Bu varsayım çerçevesinde, istihdam kaybı
yılın 3. çeyreğinde 2,8 milyon kişiye, 4.çeyrekte ise 1,1 milyon kişiye gerileyecektir. Salgına
karşı önlemlerin Mart ayının ikinci yarısından itibaren başlaması nedeniyle, 2020 Ocak-Mart
dönemindeki iş kaybı ise 500 bin kişi olarak tahmin edilmektedir. İş kaybı tahminlerimizin
işgücü istatistiklerine nasıl yansıyacağı konusu belirsizlik taşımaktadır. İş kaybının bir
bölümü işsiz sayısına yansıtırken, bir bölümü de yetersiz-eksik istihdam ile işgücüne dâhil
olmayan gruba (iş bulma ümidi olmayan, iş aramayan) yansıyabilir. Ancak, 2020 yılı ikinci
çeyreğinde istihdamda çok belirgin bir düşüş olurken, işsizlik oranında da hızlı bir yükseliş
söz konusu olacaktır. Benzer bir durum Küresel Finansal Kriz döneminde de yaşanmıştır.
2008 yılı son çeyreğinde başlayan kriz, 2009 yılı ilk çeyreğinde zirve yapmış ve ekonomide
yüzde 14,4 oranında küçülmeye neden olmuştur. 2008 yılı 3.çeyreğinde 22,1 milyon kişi olan
istihdam hacmi, 2009 yılı ilk çeyreğinde 19,8 milyon kişiye gerilemiştir. Bu dönemde
istihdamdaki kayıp 2,3 milyon kişi iken işsiz sayısı 1,3 milyon kişi artmış ve işsizlik oranı
yüzde 16,1’e yükselmiştir. 16
Salgın nedeniyle alınan önlemler ve iç talep ile ihracat talebinde beklenen düşüşler,
yapmış olduğumuz tahminlere göre 2020 yılı genelinde yaklaşık 2,5 milyon kişilik bir
istihdam azalmasına neden olmaktadır. Bu 2019 yılı istihdamına göre yüzde 8,9 oranında bir
düşüşü ifade etmektedir. Küresel finansal krizde olduğu gibi bunun bir bölümünün işgücüne
dâhil olmayanlar grubunda yer alması halinde, işsizlik oranının daha sınırlı artması söz
konusu olacaktır. 2019 yılı genelinde yüzde 13,7 olan işsizlik oranının, 2020 yılı genelinde
yüzde 18 ile yüzde 20 bandı civarında gerçekleşmesi söz konusudur. Bu çalışmada yaptığımız
iş kaybı tahminleri yüksek görülebilir. Ancak salgından etkilenen diğer ülkeler
http://www.iso.org.tr/projeler/iso-turkiye-imalat-pmi/ ,erişim haziran 2020
https://bmd.com.tr/upload/files/%C4%B0%C5%9Fsizlik%20ve%20%C4%B0stihdam%20Verileri%20Aral%C
4%B1k%202019.pdf , erişim haziran 2020
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http://www.sbb.gov.tr/istihdam/ ,erişim haziran 2020
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incelendiğinde, iş kaybı tahminlerimizin oldukça iyimser olduğu görülecektir. Karantina
uygulayan İtalya ve İspanya gibi ülkelerde iş ve gelir kaybı önemli boyutlara ulaşmaktadır.
Daha sınırlı tedbirler uygulanan ABD’de işsizlik maaşı başvuruları Mart ayının ikinci
yarısında 10 milyon kişiye yükselmiştir.
Salgının Neden Olduğu Gelir Kayıpları
İş kaybı, yetersiz ve eksik çalışma ekonomide önemli bir gelir kaybına yol açmaktadır.
Özellikle, özel sektörde çalışan işçi ve işverenler büyük bir riskle karşı karşıya bulunmaktadır.
Salgının yayılmasını kontrol etmek amacıyla sosyal mesafe uygulaması ve bu çerçevede
eğitim, eğlence, yeme-içme ve ulaşım faaliyetlerine sınırlandırmalar getirilmesi hizmetler
sektöründe ciddi bir iş kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle salgının neden olduğu gelir
kaybını tahmin etmek için, çeyrekler itibariyle 2019 yılında hizmetler sektöründe istihdam
edilen kişi başına katma değer tutarları kullanılmıştır. Salgının 2019 verileriyle ve fiyatlarıyla,
neden olduğu gelir kaybı yaklaşık 375 milyar lira olarak tahmin edilmiştir. Bu 2019 yılı
GSYH’sının yüzde 8,8’ine karşılık gelmektedir. Gelir kaybının yarıdan fazlasının NisanHaziran döneminde gerçekleşmesi ve yılın üçüncü çeyreğinden itibaren salgının negatif
etkilerinin önemli ölçüde azalması beklenmektedir.
2020 yılında GSYH büyüme hedefi yüzde 5 olarak hedeflenmiştir. Yılın ilk iki ayında
ekonomide genel bir iyileşme gözlenmiştir. Ancak Mart ayında Korona Virüs salgını
nedeniyle ekonomik göstergelerde olumsuz gelişmeler meydana gelmiştir. Ekonomik güven
endeksi, İSO-PMI ve MÜSİAD-SAMEKS endeksinde Mart ayında ciddi düşüşler
yaşanmıştır. Ayrıca, Mart ayı ihracatında da yüzde 17 gerileme olmuştur. Bu gelişmeler yılın
ilk çeyreğinde GSYH büyüme hızının beklentilerden daha düşük geleceğini göstermektedir.
Korona Virüs salgını en belirgin etkisini Nisan-Haziran döneminde gösterecektir. Bu
dönemde, özel kesimde işçi, işveren, esnaf ve kayıt dışı olarak çalışan 5,6 milyon kişinin işini
kaybedeceği veya yetersiz çalışacağı tahmin edilmektedir. 2020 yılı Nisan-Haziran
döneminde, bu iş kaybının yol açtığı gelir kaybı nedeniyle GSYH’nın, 2019 yılının aynı
dönemine göre, yüzde 15 civarında gerileyeceği tahmin edilmektedir. Yılın kalan döneminde
salgının etkisinin nispeten hafiflemesiyle birlikte, ekonomik faaliyetlerin tekrar sınırlı da olsa
canlanması beklenmektedir.
Sonuçta, 2020 yılı için hedeflenen yüzde 5 oranındaki büyümeye karşılık, ekonominin
yüzde 3,9 oranında daralacağı tahmin edilmektedir. G-20 ülkelerine ilişkin veri ve tahminler
incelendiğinde, bu ülkelerde ciddi bir ekonomik daralma beklendiği görülmektedir. 2020
yılında İtalya’nın yüzde 7, Almanya’nın yüzde 6.8, Fransa’nın yüzde 5 ve ABD’nin yüzde 2,8
oranında daralacağı tahmin edilmektedir.
5. COVID 19 VIRÜSÜNÜN OLUMSUZ ETKILERINE KARŞI ALINACAK
EKONOMIK TEDBIRLER
Bilindiği gibi Korona Virüs salgını bugüne kadar yaşadığımız hiçbir krize
benzememektedir. Salgının küresel boyutta olması, her ülke, sektör ve kişiyi tehdit etmesi ve
nasıl mücadele edileceğinin tam olarak bilinmemesi ciddi sorun yaratmaktadır. Salgının ne
kadar süreceği de belirsizlik göstermektedir. Bu nedenlerle, yaptığımız çalışma oldukça basit
varsayımlara dayanan ve hizmet sektörü ağırlıklı ilk etkileri inceleyen bir çalışmadır. Salgının
özel kesimde, büyük bir iş ve gelir kaybı yaratacağı anlaşılmaktadır. Sosyal mesafe
uygulamaları, sokağa çıkma yasakları, karantinalar ve ulaşım yasaklarının süresi, iş ve gelir
kaybının boyutlarını belirleyici olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 2019 yılı
Aralık ayı itibariyle Türkiye’de 26,4 milyon kişi “devletin koruma kalkanı” altında
bulunmaktadır. Bunlar, kamu kesiminde çalışanlar, bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler
ve tüm emeklilerden oluşmaktadır. Bu grupta yer alan bazı kişilerin gelirleri yetersiz olabilir,
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ancak gelirleri devlet garantisi altındadır ve Korona Virüs salgını nedeniyle gelirsiz kalmaları
söz konusu değildir. Genelde özel kesim çalışanları ile genel sağlık sigortası tescillilerinden
oluşan 55,3 milyon kişi ise “devletin koruma kalkanı dışında” bulunmaktadır. Bu kesim,
salgın nedeniyle ciddi bir iş ve gelir kaybı ile yüz yüzedir. Korona Virüs salgınının, NisanHaziran döneminde bu grupta yer alan 5,6 milyon kişinin daha işsiz ve gelirsiz kalmasına
neden olacağı tahmin edilmektedir.
Devletin Korona Virüs nedeniyle iş ve gelir kaybeden kişilere gelir transferi yapması
gerekir. Birçok ülke, benzer durumdaki kişilere doğrudan gelir aktarılmasına yönelik
düzenlemeler yapmıştır. Türkiye’de yapılan gelir desteği sınırlı kalmış, iş kaybı yaşayanların
bir kısmına kısa süreli çalışma ödeneği verilmesi uygun görülmüştür. Salgının önlenmesine
yönelik günlük yaşam sınırlamaları 6 ay gibi süre uygulanırsa, işsiz ve gelirsiz kalan kısmın
yaşamını kolaylıkla sürdürmeleri mümkün görünmemektedir. İşini ve gelirini kaybeden
kişilere, temel ihtiyaçlarını karşılayacak tutarda doğrudan gelir aktarılması, devletin temel
görevi bilinerek insanların gelirsiz bırakılmaması sağlanmalıdır.
6. AILE ŞIRKETLERINDE CORONA VIRÜSE KARŞI ALINACAK
EKONOMIK TEDBIRLER
Ekonomi uzmanlarının korona virüsün tüm ekonomik faaliyetlere ilişkin yıkıcı etkisi
olacağı tespiti bağlamında onlarca yıl özenle büyütülüp geliştirilen, nesilden nesile çalışır
halde devredilmesi çaba sarf edilen aile şirketlerinin boyutu öngörülemeyen bir tehlikeyle
karşı karşıya olduğu söylenebilir. Üstelik söz konusu tehlike tüm işletmeler için de geçerlidir.
Hatta bu, işletme içi unsurlar olan çalışanları, üst düzey yöneticileri, patronları ve hissedarları
içine alacak bir dalgadır. Burada belirtilmesi gereken önemli bir konu da çemberin
büyüklüğünün, sorumlulukların, risklerin, kaybedilebileceklerin büyüklüğünü belirlemesidir.
Bir yandan müşterilerin memnun edilmesi, kaybetmemeye çalışılması, diğer taraftan
çalışanların elde tutulması ve memnun edilmesi patron olarak ifade edilen işletme sahiplerinin
her zaman ama özellikle de zorunlu ve sorunlu hallerde en büyük sorunlarındandır. İşletme
sahipleri şirketlerini bugün nasıl sürdürebileceğine odaklanırken, geleceğe dair de planlar
yapmak zorunda kalmaktadırlar. Sürdürülebilirliğin sağlanması adına şirketin kaptanı olarak
stratejilerinde, iş modellerinde, organizasyonda, işgücü modellerinde, ekibinde, iş yapma şekil
ve kültüründe, dijital ve teknolojik altyapıda, süreçlerinde, paydaş ilişkilerinde, kurumsal
verilerde, paydaşlarla olan ilişkilerde nelerin acilen, nelerin zaman içerisinde değiştirilmesi
gerektiği detaylı şekilde ele alınmalıdır.
Ülkemiz açısından küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük çoğunluğu aile temelli olup
aile şirketi olarak ifade edilebilir. Yukarıda sıralananların gerçekleştirebilmesi için özellikle
aile şirketleri kurumsallaşmayı gerçekleştirebilmek adına atılacak adımları belirlemek
durumundadır. Sınırlı sermayeli ve yoğun emekle ortaya çıkarılan aile şirketleri öncelikle
kendine ait olanları başta olmak üzere tüm hata ve eksiklerden dersler çıkararak kendine özgü
bir liderlik yöntemini sergilemelidir.
Özellikle alışılmadık dönemler, şirket ve ona sahip olan aile adına daha önce alınması
zor kararların verilmesi, organizasyonel alışkanlıkların değiştirilmesi, değişimin lehine
çevrilerek ve tüm bunların faydalarına erişilebilmesi adına fırsat dönemi olabilir. Ekonomik
yaşamın ve ticaretin bir unsuru olarak; finansal darboğazların, aile işi çatışmaların,
profesyonel kadroların aile ile uyum sorununun, mücbir sebep sayılan çok sayıda olayın
şirketleri etkilediği görülmüştür. Ancak Korona virüs nedeniyle alınan olağanüstü tedbirler,
izolasyonun zorunlu hale gelmesi, çalışma hayatının zorunlu kısmı hariç neredeyse durma
noktasına gelmesi, belirli kurumların özelde yaşadıkları ayrı tutulursa, ölçek ve etki açısından
aile şirketlerini çok olumsuz etkilemiştir.
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Uluslararası sermaye şirketleri ve büyük ölçekli işletmelere göre ölçeği daha küçük ve
sermaye yapısı daha hassas olan aile şirketleri finansal sürdürülebilirlikle iş gücü sağlığını
aynı anda sağlamak zorundadır. Karşı karşıya olunan risklere sakin kalmak, çalışanlara rol
model olmak ve liderlik etmek durumundadır. Aile içi sıkıntılarının çözümünü bile ertelemek
zorunda kalmaktadırlar. Hatta aile şirketi yöneticileri kişisel sorunları dahil tüm problemleri
bu dönem atlatılıncaya kadar askıya alarak işbirliği yapmak durumundadırlar. Zor kararların
zamanlamasının ve danışılacak kişilerin doğru olarak seçilmesi gerekir. Karar alma sürecinde
yetkinlikleri ve kişilikleri güven veren kişilerden oluşan bir üst ekip olmalıdır. Süreç
içerisinde aile şirketi yöneticisi genellikle olayları, malî, hukukî, insanî, idarî, müşteriler ve
tedarik zinciri, ekosistemin gözetilmesi gibi çok farklı boyutlarıyla ve eş zamanlı
değerlendirmek durumunda kalmaktadırlar. Bu nedenle şirket bünyesinde iyi işleyen bir karar
alma ve yetki devri mekanizmasına gereksinim duyulmaktadır.
Yine bu çerçevede iletişim kurulurken çok dikkatli olunması gerekmektedir. Bu
dönemde idarecinin sarf ettiği her şey farklı boyutlarda algılanabilmektedir. Bu nedenle aile
şirketi yöneticileri, daha etraflı araştırıp düşünürken aynı zamanda daha hızlı karar vermek
durumunda kalmaktadırlar ve pek de kolay değildir. Bu bağlamda söz konusu yöneticinin hem
kişisel özellikleri hem kriz yönetme beceri ve eğitimi belirleyici olmaktadır.
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Abstract
Land use patterns tell a story of human activity and environmental evolution and future
settlement patterns are of interest to many. Changes in land use alter the distribution of vegetation,
homes and workplaces, and consequently influence biogenic and on-road mobile emissions, this
study aimed examining the effects of the uncontrolled land use changes on neighborhood quality in
karu local government area of Nasarawa state with the view explore the effect of uncontrolled land
use change and provide lasting solutions to it. Survey research was carried out through the use of a
questionnaire instrument. A total of two hundred and seventeen (217) questionnaires were
administered to the property/land developers, out of which two hundred and five (205) were
retrieved. The sampling random sampling technique was adopted for the study, while data obtained
from the field were analyzed using statistical packages for social sciences the study found out the
nine (9) reason of uncontrolled land use change It shows that the reason behind uncontrolled
change in land use Profit Maximization, follow by Economic Hardship, Personal Choice,
Entrepreneurial Opportunities, Decision of Developers, Loose Legislation, Nature of the Land,
Availability of Technology, and Government Policies, the effects of uncontrolled land use change
on neighborhood quality there result shows that uncontrolled land use change has strong effect on
the neighborhood quality of about 58% very influential to be determined the value of the land
business etc and also found out that the measures to be taken in order curbed the uncontrolled land
used changes in the study and were development control law enforcement conversions, obtaining
of requisite approval, Implantation of Sanctions, The prescription of the Development Control
Manual must be strictly followed, safe, healthy and social uses considerations, and Improvement
in national economy.
Keyword: land use, control quality and neighborhood.
1.0 Introduction
Land use patterns tell a story of human activity and environmental evolution, and future
settlement patterns are of interest to many. Changes in land use alter the distribution of vegetation,
homes and workplaces, and consequently influence biogenic and on-road mobile emissions.
Numerous studies have shown that land use patterns and intensities have a direct impact on
development and even the travel pattern (Berardi, and Geisler, 2019).
Land and its resources
remain the basic element to the sustenance of the universe. The significance of land use in the
physical, socio-political and economic growth in the development of cities cannot be
overemphasized, hence the intrinsic value of land is perceived through the various uses that land is
committed. Generally, land is broadly categorized into two namely rural and urban lands. Rural
land is identified as remnants of land after urban land has been designated; they are predominantly
lands committed to agriculture and extensively governed by local public authority (local
government). On the other hand, urban land is any land which falls within the geographical areas of
an urbanized environment. Land in urban areas is limited in supply, relatively scarce and command
high value. (Oke, Mills, Christen, and Voogt, 2017).
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The forces that drive land use change range from climate to topography, public policies to
highway access, and interact in an intricate way (Kleemann, Baysal, Bulley, and Fürst,2017). Such
factors can be spatially correlated to a large extent, and distance plays a major role. Tobler’s Law
suggests that “everything is related to everything else, but near things are more related than distant
things.” (Tobler 1970 page 236) However, it is not clear how correlations in existing and potential
development diminish with distance
Urban land use is the physical manifestation of socio-economic, cultural, political and
environmental forces shaping the use of land in urban areas (Röder, Pröpper, Stellmes, Schneibel,
and Hill, 2015). Environmental sanity and friendliness in any civilized city/urban center are
guaranteed by an effective land use administration and management. Change in any form and in
any society is inevitable and in fact has become part of an urban growth. For economic reasons,
land and buildings will continue to change in use from a lower order to a higher order status in
order to attain optimal use. Such changes usually result into land being allocated to its highest and
best use culminating in higher economic returns, although it is not all the time these land use
changes result in such positive impacts to economic growth (Grubb, Vrolijk, and Brack, (2018).
The changing land use structure of an urban area has many implications on the land use prospects
of the city, both positive and negative. Land use guidelines normally make provision for due
process for land use change to avoid disastrous land use patterns.
Different neighborhood models can play a significant role in shaping individual travel
behavior. Land use patterns, housing income pattern, street network patterns and density are factors
that differentiate neighborhood models, and can affect movement behavior inside our cities.
Neighborhood patterns impact the type, quality and quantity of mobility facilities that can be used
and accordingly shape residents travel choices of movement behavior (Giles-Corti et al., 2013).
Mode choices depend on residents socioeconomic characteristics like age, gender and
socioeconomic level; at the same time, urban form characteristics.
The problem so identified is the negative effects this act has on the immediate environment
and by extension the economy of the local government and the state at large. The continuation of
this habit has gone unchecked by the responsible planning bodies especially the Development
Control Department of Karu local government area of Nasarawa, to the extent that it has become a
normal occurrence within neighborhoods in the Karu local government area of Nasarawa and also
the original plan itself falling short of key components in the distribution of the land uses
throughout the city
This phenomenon may give rise to lack of complementarities amongst land uses in close
proximity which causes individuals to try to fill in the gap where the plans have fallen short on
their own resulting in this illegal activity which has now constituted a problem of its own as it now
spreads unchecked throughout the city. It is a fact that most of these illegal conversions are
provoked or induced because of the shortage of requisite complementary uses required by many of
the planned neighborhoods to meet the need of a proper home in the case of residential districts and
estates.
Uncontrolled land use change it is also has negative effects to the structure and growth of the
city especially when it is done illegally without proper permission from responsible planning
authorities. Effects such as noise pollution to immediate environment, cause of traffic congestion,
destruction of neighborhood layout, harmony and estate beauty are not uncommon from land use
change.
Illegal land use conversion is one of the many critical factors that determine the poor quality
of the urban environment and by extension, impeding urban growth. This change constitute
nuisance and may gradually hinder effective functions of both human and nonhuman activities in
the neighborhood. The resultant negative consequence tends to have adverse effect on the
immediate environmental quality. The motivation of the land use control agencies and private
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bodies can be triggered through investigation into the causes and impacts of land use conversion
especially in uncoordinated manner in Karu local government area, Nasarawa state which justified
the urgent needs for this study.
There are many previous studies carried out on the issue of land, example Abdullahi, (nd)
examining the impacts of land use change on neighborhood quality, Zhou B and Kara M.K
(2016) neighborhood impacts on land use change: a multinomial logit model of spatial Islam, g
(2017) the impacts of neighborhood land- use patterns on resident's satisfaction To urban
development relationships, Steve, T (1996 ) impacts of changing land use, Nkolika j. P
2018)changing urban land use and Neighbourhood quality, and Wujj (2008) land use changes:
economic, social, and environmental impacts but none of the study has holistically being carried
out on the effect of uncontrolled land use changes on the quality of neighborhood and bridging the
above gap the study will also find out what are the reasons of uncontrolled land use changes in karu
local government area of Nasarawa state of Nigeria, what are the effects of uncontrolled use
change on the neighborhood quality in the study area, and what are the measures to be taken in
order curbed the uncontrolled land used changes in the study area Against the stated background it
call the attention of the researcher to carried out studies on the effect of the uncontrolled land use
on the neighborhood quality in Karu local government area of Nasarawa state.
2. LITERATURE REVIEW
CONCEPT OF LAND USE
Land use is a basic element in human activity. Much of what we do requires land (Young,
1998). According to Dickinson and Shaw (1977), land use is best described by the purpose for
which the land is used and types and sequence of development, conservation and environmental
management activities carried out upon the land. According to Akinmoladun and Oduwaye (2004),
urban land use is the physical manifestation of socio-economic, cultural, political and
environmental forces shaping the use of land in urban areas. Land use management however, refers
to the management and modification of natural environment or wilderness into the built
environment such as settlements and semi-natural habitats such as arable fields, pastures and
managed woods.
Provisions have been made by the National Building Code as to what land uses entail of
which its purpose is to enhance the efficient interrelationship of the three major components of a
human settling namely; living, work and recreational space. Convenience, accessibility, safety and
aesthetics are the guiding principles for set design standards. For ease of reference, each land use
has been addressed for certain items highlighted in the table below.
Table 2.1: Classification of Land Uses as Defined by the Master Plan.
CLASS LAND USE
TYPES OF DEVELOPMENT
 Bungalows
 Duplexes
 Maisonettes
A
Residential
 Flats
 Terrace Housing/Apartments
 Condominiums/Service flats
 Tenement Houses
 Cottages
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B

Recreational

C

Commercial

D

E

F

G

 Discotheques
 Cinemas/Theatres/Opera houses/Concert halls
 Amusement/Children’s park
 Sports complexes/Gymnasia/Fitness centres
 Club houses
 Resorts (Golf courses, Equestrian parks, etc.)
 Mobile/Temporary homes (Caravan)
 Markets
 Shopping Centres/Malls
 Office Complexes
 Showrooms/Garages/Warehouses
 Banks
 Petrol filling stations
 Hotels
 Motels/Guest houses
 Bars/Restaurants, etc.

 Printing Press/Publishing Houses
 Soap Manufacturing
 Dry cleaning
Employment
Area/Light  Rice milling
Industrial
 Watch
repair/Cobblers/Electronic
repairs/Vulcanizers
 Warehouses/Workshops
 Gas refilling centre
 Bakeries
Educational
 Day care/Playground
 Primary schools
 Secondary schools/Colleges
 Tertiary institutions
 Special schools (Handicap, etc.)
 Research institutes
 Training centres
 Vocational centres
 Churches
 Mosques
Religious
 Shrines
 Eid-Grounds
 Crusade Ground
 Secretariat complex
 General hospital/Health centre
 Libraries
 Bus terminals
 Railway stations
Institutional Buildings/
 Airports
Utilities and Services (Public
 River ports
Use)
 Motor parks
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H

Conservation

I

Health Institutions

J

Industrial

K

Agricultural

 Lorry depot
 Truck depot
 Water pumping stations
 Sewage treatment plants
 Transformer substations
 Fire stations
 Telephone exchangers postal services
 Gas depots
 Radio stations
 Satellite earth stations
 T.V Stations/Viewing centres
 Prisons
 Remand homes
 Juvenile centres
 Crèches
 Judicial Courts
 Archives
 Police Station
 Barracks
 Zoos/Wildlife/Nature Areas/Urban forests
 Cemeteries
 Museums
 Arboretum
 Heritage sites
 Archaeological Sites
 Game Reserves
 Old/Listed Buildings
 Wet land
 Teaching Hospitals
 General Hospitals
 Specialist Hospitals
 Clinics
 Laboratories
 Light Industry
 Medium Industry
 Heavy Industry
 Farm house
 Ranches
 Orchards
 Bee farms
 Rabbitary
 Hatcheries
 Poultry
 Fish ponds

Source: Abuja Development Control Manual, 2007
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Land Use and Its Impacts Development
Land use and its various forms of development has become a key determinant of ecosystem
health in the Great Lakes basin and elsewhere. Development, for the purpose of this paper, is
defined as human use of land connected with industrial, commercial, residential, agricultural and
transportation activities that substantially alters the natural landscape or affects the ecosystem.
Development usually conveys progress and prosperity. It is a natural result of economic growth.
Jobs are created, buildings are constructed, and human communities are sustained. However, some
aspects of development merit continual scrutiny because of their implications for society and the
environment. Economic growth-related development should be sustainable. Living “beyond one’s
means” is a prescription for trouble. For example, extreme resource depletion such as the clearcutting of the northern Great Lakes white pine forests and commercial overfishing in the 19th
century jeopardized sustained use of these resource products.
How and where development takes place is another issue. For example, the process of
preparing land and constructing buildings creates site and off-site environmental problems.
Wildlife habitat can be eliminated, and runoff and erosion are usually exacerbated. Mitigation
efforts for those problems may or may not take place. Development is a double-edged process—it
can be both good and bad.
Development in all its forms is a leading stressor of the Great Lakes basin ecosystem and the
near shore area. Agricultural activities usually entail less substantial changes to the natural
landscape compared with more permanent construction projects, but its potential to damage the
environment is also great.
Development involving construction and occupancy generally disrupts natural vegetative
cover and alters the lay of the land. It creates impervious surfaces (roads, rooftops, parking lots,
etc.) that reduce areas of water infiltration, thereby increasing volumes of storm water that drain
directly into the Great Lakes and their tributaries. During storms, nitrogen, phosphorus, carbon,
solids, and trace metals deposited from the atmosphere, plus pet droppings, leaf litter, vehicle
leakage, and urban surface decay are delivered to streams. In urban streams, higher pollutant
loadings translate into water quality problems such as nutrient enrichment, bacterial contamination,
organic matter loadings, toxic compound loadings, trash/debris, and higher temperatures (Schueler
1992). Development also causes soil erosion, which contributes to sediment loading of streams,
which in turn decreases stream water quality.
THEORIES OF URBAN LAND USE
Theories in time past have been developed in order explain the concept of land use and to
further understand its application. These theories of land use have been subject to a number of
criticisms and modifications since the 1920s. Although the many authors that had worked on these
theories recognized the fact that every city has unique components peculiar to itself, experience
and history, thus it is difficult to box all cities into a unified theory of land use pattern of any urban
area. It is however logical that theorizing and modeling urban land use greatly help in simplifying
complex urban systems for easy understanding, interpretation, comprehension and by extension,
management.
The three best known urban land use structure theories include:
 The Concentric Zone Theory
 The Sector Theory
 The Multi-Nuclei Theory
LAND USE PLANNING AND CHANGE AGENTS
The study of land use change referred to as change detection and the growth of urban centers
have gained prominence in recent years. This is partly due to the fact that there is an increasing
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need for proper land use planning to control haphazard developments that characterize the city
systems in most developing countries. In urban centers, the essence of land use planning is to
ensure that urban activities are organized and developed in physical space with due consideration
for the protection of the public interest which include health, safety, convenience, efficiency,
energy conservation, environmental quality, social equity, social choice and amenity (Nnah et al,
2007). Urban centers are also expanding at an uncontrollable rate due to rapid urbanization which
in turn leads to continuous change in land use and this leads to various urban problems such as
slums, obsolescence, traffic congestion, blight and overcrowding.
Planning implications of these land use changes is that environmental problems will be
heightened. These problems range from traffic build up on the road; overstretch of infrastructures
and social amenities, noise pollution, shortage of water, uncontrolled land use, poor waste disposal
and dirtiness of the environment (Olukemi, 2011)
The limited supply of land and the increasing demand for land use for so many different uses
emphasizes the need for proper land use planning. Among the pressures on the use of land by man
are, the need for housing, the importance of fertile land to grow food, land for industry, land for
recreation such as parks, sports fields and nature and game reserves and various other land uses.
SOCIOECONOMIC IMPACTS OF LAND USE CHANGE
Land is one of three major factors of production in classical economics (along with labor and
capital) and an essential input for housing and food production. Thus, land use is the backbone of
agricultural economies and it provides substantial economic and social benefits. Land use change is
necessary and essential for economic development and social progress.
Land use change, however, does not come without costs (see Table 1). Conversion of
farmland and forests to urban development reduces the amount of lands available for food and
timber production. Soil erosion, salinization, desertification, and other soil degradations associated
with intensive agriculture and deforestation reduce the quality of land resources and future
agricultural productivity (Lubowski et al. 2006).
Table 1. Socioeconomic Impacts of Land–Use Changes
 Conversion of farmland and forests to urban development reduces the amount of land
available for food and timber production
 Soil erosion, salinization, desertification, and other soil degradations associated with
agricultural production and deforestation reduce land quality and agricultural productivity
 Conversions of farmland and forests to urban development reduce the amount of open
space and environmental amenities for local residents
 Urban development reduces the “critical mass” of farmland necessary for the
economic survival of local agricultural economies
 Urban development patterns not only affect the lives of individuals, but also the ways
in which society is organized
 Urban development has encroached upon some rural communities to such an extent
that the community’s identify has been lost
 Suburbanization intensifies income segregation and economic disparities among
communities
 Excessive land use control, however, may hinder the function of market forces
 Land use regulations that aim at curbing land development will raise housing prices,
making housing less affordable to middle– and low–income households
 • Land use regulation must strike a balance between private property rights and the
public interest
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Urbanization presents many challenges for farmers on the urban fringe. Conflicts with
nonfarm neighbors and vandalism, such as destruction of crops and damage to farm equipment, are
major concerns of farmers at the urban fringe (Lisansky, 1986). Neighboring farmers often
cooperate in production activities, including equipment sharing, land renting, custom work, and
irrigation system development. These benefits will disappear when neighboring farms are
converted to development. Farmers may no longer be able to benefit from information sharing and
formal and informal business relationships among neighboring farms. Urbanization may also cause
the “impermanence syndrome” (i.e., a lack of confidence in the
stability and long–run
profitability of farming), leading to a reduction in investment in new technology or machinery, or
idling of farmland (Lopez, Adelaja, and Andrews, 1988).
As urbanization intensifies, agricultural and nonagricultural land use conflicts become more
severe. This may lead to an increase in local ordinances designed to force farmers to pay for some
of the negative impacts generated by agriculture. As the nearest input suppliers close because of
insufficient demand for farm inputs, a farmer may have to pay more for inputs or spend more time
to obtain equipment repairs (Lynch and Carpenter, 2003). Competition for labor from
nonagricultural sectors may raise farmers’ labor costs. When the total amount of farmland falls
below a critical mass, the local agricultural economy may collapse as all agricultural supporting
sectors disappear.
Urbanization also presents important opportunities to farmers. The emergence of a new
customer base provides farmers new opportunities for selling higher value crops. For example,
Lopez, Adelaja, and Andrews (1988) found that vegetable producers tend to receive higher prices
in urbanized areas. The explosion of nurseries, vegetable farms, vineyards, and other high–value
crop industries in many suburban areas illustrates how quickly agricultural economies can evolve.
Many farmers have shown remarkable adaptability in adjusting their enterprises to take advantage
of new economic opportunities at the urban fringe. They farm more intensively in areas with high
population density (Lockeretz 1988). More than half the value of total U.S. farm production is
derived from counties facing urbanization pressure (Larson, Findeis, and Smith 2001).
Urbanization has changed rural communities in many places. In some rural areas, urban
sprawl has encroached to such an extent that the community itself has been lost. In other areas, the
lack of opportunities has turned once–viable communities into ghost towns. Urban sprawl intensifies income segregation and economic disparities between urban and suburban communities
(Wu, 2006). Cities tend to gain lower–income residents and lose upper–income population.
Between 1969 and 1998, the share of low–income families in central cities grew from 21.9% to
25.5% compared with a decline from 18.3% to 16.6% for high–income households (U.S.
Department of Housing and Urban Development 2000). The change in income mix led to a smaller
tax base and the need for more social services in urban communities.
Suburbanization brings urban and rural people and problems together. Most land areas are
rural, most watersheds are in rural places, and most of the atmosphere exists above rural space.
Urbanites and agencies have legitimate concerns about the use and condition of rural natural
resources, just as rural populations have legitimate concerns about urban–based pressures on the
natural world. These shared interests in the natural environment have important economic, social,
and political implications, which may profoundly impact society in the future.
In response to the increasing urbanization, many local governments have imposed strict land
use control. Some of the efforts have been quite successful in slowing down development. For
example, Wu and Cho (2007) found that local land use regulations reduced land development by
10% in the five western states between 1982 and 1997, with the largest percent reduction occurring
in Washington (13.0%), followed by Oregon (12.6%), California (9.5%), Idaho (4.7%), and
Nevada (2.8%). A potential consequence of land use regulation is higher housing prices, which
make housing less affordable to middle– and low–income households. There is sufficient evidence
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to support the linkage between land use regulation and housing affordability. Two recent Harvard
University studies found that land use regulation reduces housing affordability in the Greater
Boston Area (Glaeser and Ward 2006; Glaeser and Gyourko 2002). Cho, Wu and Boggess (2003)
analyzed the causes and consequences of land use regulations across counties in five western states
and found that land use regulation increased average housing prices between 1.3 and 4.7%,
depending on the intensity of land use regulations in a county.
Land use control must strike a balance between private property rights and the public interest.
Oregon ballot measures 37 and 49 highlight the difficulty and controversy of the balancing act. In
an attempt to protect private property rights from regulatory taking, Oregon voters passed Measure
37 in 2004. Measure 37 provides that the government must compensate the owner of private real
property when a land use regulation reduces its “fair market value”. In lieu of compensation, the
government may choose to “remove, modify or not apply” the regulation. Measure 37 was ruled
unconstitutional by a lower court, but was upheld by the Oregon State Supreme Court. By October
19, 2007, 6,814 claims had been filed, requesting almost $20 billion in compensation (Oregon
Department of Land Conservation and Development 2007). In an effort to reverse or modify
Measure 37, Oregon voters approved Measure 49 on Nov. 6, 2007 to “ensure that Oregon law
provides just compensation for unfair burdens while retaining Oregon’s protection for farm and
forest land uses and the state’s water resources” (ODLCD, 2008). Measure 49 essentially modifies
Measure 37 by replacing “waivers” of regulations with authorizations to establish a limited number
of home sites.
In sum, land use change provides many economic and social benefits,
but comes at a substantial economic cost to society. Land conservation is a critical element in
achieving long–term economic growth and sustainable development. Land use policy, however,
must strike a balance between private property rights and the public interest.
ENVIRONMENTAL IMPACTS OF LAND USE CHANGE
Land–use change is arguably the most pervasive socioeconomic force driving changes and
degradation of ecosystems. Deforestation, urban development, agriculture, and other human
activities have substantially altered the Earth’s landscape. Such disturbance of the land affects
important ecosystem processes and services, which can have wide–ranging and long–term
consequences (Table 2).
Farmland provides open space and valuable habitat for many wildlife species. However,
intensive agriculture has potentially severe ecosystem consequences. For example, it has long been
recognized that agricultural land use and practices can cause water pollution and the effect is
influenced by government policies. Runoff from agricultural lands is a leading source of water
pollution both in inland and coastal waters. Conversions of wetlands to crop production and irriga
tion water diversions have brought many wildlife species to the verge of extinction.
Forests provide many ecosystem services. They support biodiversity, providing critical
habitat for wildlife, remove carbon dioxide from the atmosphere, intercept precipitation, slow
down surface runoff, and reduce soil erosion and flooding. These important ecosystem services
will be reduced or destroyed when forests are converted to agriculture or urban development. For
example, deforestation, along with urban sprawl, agriculture, and other human activities, has
substantially altered and fragmented the Earth’s vegetative cover. Such disturbance can change the
global atmospheric concentration of carbon dioxide, the principal heat–trapping gas, as well as
affect local, regional, and global climate by changing the energy balance on Earth’s surface
(Marland et al. 2003).
Urban development has been linked to many environmental problems, including air
pollution, water pollution, and loss of wildlife habitat. Urban runoff often contains nutrients,
sediment and toxic contaminants, and can cause not only water pollution but also large variation in
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stream flow and temperatures. Habitat destruction, fragmentation, and alteration associated with
urban development have been identified as the leading causes of biodiversity decline and species
extinctions (Czech, Krausman and Devers 2000; Soulé 1991). Urban development and intensive
agriculture in coastal areas and further inland are a major threat to the health, productivity, and biodiversity of the marine environment throughout the world.
2.4.3 POLICY IMPLICATIONS OF LAND USE CHANGE
Land use provides many economic and social benefits, but often comes at a substantial cost
to the environment. Although most economic costs are figured into land use decisions, most
environmental externalities are not. These environmental “externalities” cause a divergence
between private and social costs for some land uses, leading to an inefficient land allocation. For
example, developers may not bear all the environmental and infrastructural costs generated by their
projects. Farmland produces both agricultural commodities and open space. Although farmers are
paid for the commodities they produce, they may not be compensated for the open space they
provide. Thus, market prices of farmlands may be below their social values.
Such “market failures” provide a justification for private conservation efforts and public land
use planning and regulation. Private trusts and non profit organizations play an important role in
land conservation. For example, the American Farmland Trust claims that it has helped to protect
more than one million acres of America’s best farm and ranch land. The Nature Conservancy has
protected more than 117 million acres of ecologically important lands. However, some have
questioned whether private conservation efforts crowd out or complement public efforts for land
conservation.
Table 2. Environmental Impacts of Land–Use Changes
• Land use and land management practices have a major impact on natural resources
including water, soil, air, nutrients, plants, and animals
• Runoff from agriculture is a leading source of water pollution both in inland and coastal
waters
• Draining wetlands for crop production and irrigation water diversions has had a negative
impact on many wildlife species
• Irrigated agriculture has changed the water cycle and caused groundwater levels to
decline in many parts of the world
• Intensive farming and deforestation may cause soil erosion, salinization, desertification,
and other soil degradations
• Deforestation adds to the greenhouse effect, destroys habitats that support biodiversity,
affects the hydrological cycle and increases soil erosion, runoff, flooding and landslides.
• Urban development causes air pollution, water pollution, and urban runoff and flooding
• Habitat destruction, fragmentation, and alteration associated with urban development are
a leading cause of biodiversity decline and species extinctions
• Urban development and intensive agriculture in coastal areas and further inland is a major
threat to the health, productivity, and biodiversity of the marine environment throughout the
world
Land use regulation can take many different forms. The traditional command and control
approach often involves zoning, density regulation, and other direct land use controls. Although
these policies can be quite effective as regulatory tools, they could lead to substantial social welfare
loss in the form of higher housing prices, smaller houses, and inefficient land use patterns
(Cheshire and Sheppard 2002; Walsh 2007).
Incentive–based policies are increasingly used to influence private land use decisions. These
policies may include development impact fees, purchases of development rights (PDRs),
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preferential property taxation, and direct conservation payments. From 1998 to 2006, voters
approved 1,197 conservation initiatives in local and state referenda in the United States, providing
a total or land and open space preservation (Trust for Public Land 2007). The implementation of
locally based, long–term conservation plans has been touted as a critical element in achieving
“smart growth” (U.S. Environmental Protection Agency 2007).
The incentive–based approach has many advantages over direct land use control. For
example, a development impact fee can be used to achieve both the optimal pace and pattern of
land development, a shortcoming of zoning regulations (Wu and Irwin, 2008). However, zoning
may be preferred from a practical viewpoint as well as in cases where the environmental costs of
land conversion are highly uncertain. In situations where the natural and human systems interact in
complex ways, thresholds and nonlinear dynamics are likely to exist, and the environmental costs
could be very high and sensitive to additional development. In such cases, zoning may be
preferred. The policy challenge, however, is to know when the system is in the neighborhood of
such thresholds.
While federal spending on land–related conservation programs has increased substantially
over the last twenty five years, the federal government has yet to articulate a clear vision of how
land use should be managed (Daniels, 1999). Most land use controls are in the hands of local
governments in the United States, and the level of control varies considerably across counties and
municipalities. Some local governments have few land use controls, while others are actively
involved in land use planning and regulation.
Land use regulation is a contentious issue in many communities, particularly those facing
rapid urbanization. Proponents argue that land use planning protects farmland, forests, water
quality, open space, and wildlife habitat and, at the same time, increases property value and human
health. Conversely, uncontrolled development will destroy the natural environment and long–term
economic growth. Critics of land use regulation call those fears overblown. They argue that urban
development is an orderly market process that allocates land from agriculture to urban use, and that
governments tend to over regulate because they rarely bear the costs of regulation. The stakes are
high in this debate. Any policy measures that aim at curbing urban development will ultimately
affect a key element of the American way of life, that is, the ability to consume a large amount of
living space at affordable prices. Policymakers must resist the temptation to attribute all “irregular”
land use patterns to market failures and impose stringent land use regulations that may hinder the
function of market forces. They should try to identify the sources of market failures that cause
"excessive development" and address problems at their roots. Land use regulation must strike a
balance between private property rights and the public interest.
TRENDS IN LAND
USE URBAN AND RURAL DEVELOPMENT LAND USES
The Great Lakes basin is home to more than 33 million people. In addition many more each
year visit for business or to enjoy its beauty and amenities. Four-fifths of this largely urban
population live in 17 metropolitan areas (11 in the United States and 6 in Canada). The U.S. basin
population declined during the 1980s but has now stabilized. By contrast, the Canadian population,
however, has increased dramatically in Ontario over the past 20 years. Although the built
environment constitutes less than 10 percent of the land area of the basin, most of this development
is situated on or near the shores of the Great Lakes or on major tributaries. The Greater Toronto
Area on Lake Ontario, for example, concentrates more than 40 percent of Ontario’s population on
1 per cent of the province’s land base.
Ontario’s population is projected to increase by about 2 million people (20 percent) over the
next 20 years.
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Growth in Canada’s economic heartland will be in response to the promise of economic
opportunity in
Ontario’s “Golden Horseshoe” and continued immigration into this area, which is known for
its cultural and ethnic diversity. In contrast, the U.S. basin will likely see only limited population
growth. The longterm trend of redistribution of economic activity and population from the older
industrialized regions of the
Great Lakes basin to new and expanding regions elsewhere is moderating. Central city areas
will continue to suffer from under-utilized infrastructure and social problems, whereas coastal
areas will continue to grow.
Traditional urban development that was once characterized by high population densities and
therefore more efficient city services has virtually disappeared. The modern age of the automobile
has facilitated the widespread emergence of urban sprawl over the last half century. Today, urban
sprawl is the predominant pattern of development on both sides of the border. Land-use projections
for the State of Michigan, for example, indicate that a state population increase of less than 12
percent may result in as much as an 87 percent increase in new developed land by the year 2020. A
6 percent population increase in southeastern
Michigan alone is expected to result in a 40 percent increase in land consumption during this
same period.
Although urban sprawl, a principal outcome of the post-war economy, has been the dominant
form of development, interest is growing in returning to higher-density, mixed-use community
planning and redevelopment of under-utilized or brownfields locations that would enhance the
efficiency of municipal services such as transportation. Planning systems and approaches that can
compensate for the fragmentation of municipal decision-making will be fundamental to curbing
urban sprawl.
The high cost and environmental impact of sanitary, stormwater, and combined sewage
systems will be restraining factors to new development and constraints to public use of urban
beaches and other environment amenities. Groundwater availability may serve to limit new growth
in communities not adjacent to the lakes. Those communities will, no doubt, be among those
advocating water conservation and higher water prices to reduce the excessive usage and wastage
that has characterized North American society, but they will likely also advocate increased access
to water from the Great Lakes. Conflicts over water rights and in-basin as well as inter-lake basin
transfers of water will be a challenge for municipalities pursuing high growth strategies.
Transportation continues to become more oriented towards the private automobile and
trucking, as opposed to more efficient public transit and rail goods systems. Continued urban
sprawl will mean heightened awareness of and greater pressure to control urban air pollution from
both smog and greenhouse gases.
Traffic congestion and commuting delays will further promote work-at-home practices; and
the imposition of toll roads by jurisdictions may be needed to assist with the high costs of
maintaining roads and highways.
There has also been a significant trend in the basin towards the extensive construction of
seasonal “second homes” or recreational cottages. This trend is now shifting towards more
permanent, year-round residences in rural areas as the leading edge of the baby boom generation
approaches retirement age. The emerging trend towards multiple careers over one’s lifetime and
more home-based work for the new “information” generation allows greater workplace mobility,
which adds to the desirability of owning these second homes as personal offices, away from home.
Changing demographic and settlement patterns present opportunities to rethink traditional
rural development patterns and to develop innovative, efficient, and pleasing alternatives to rural
estate lot severances. Local government decision makers will need to consider the service needs of
an active but aging population accustomed to the amenities of the city.
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Industrial Land Uses
The Great Lakes basin has been conducive to the development and sustenance of an
industrial economy.
The lakes themselves have provided transportation links as well as water for industrial
processes and opportunities for wastewater release. The close availability of raw materials and
natural resources, from lumber to iron ore, and a growing population gave the basin an unparalleled
advantage for industrial development in North America for most of the last century.
The evolving change to a global economy and to a North American information-based
economy has resulted in a shift away from once-dominant manufacturing activities in the Great
Lakes basin. Road and air transportation have increased dramatically, at the expense of shipping
and rail, making traditional linkages to ports and rail spur lines less important for manufacturing.
Further, many firms faced with modernization are choosing to shut down older and less efficient
operations, many of these located on the nearshore, and to relocate manufacturing activities to
other areas, including outside the basin. The motivation for relocation rather than re-investment
with modern technologies at existing sites can be attributed to a number of factors, including labour
costs, taxation levels, and improved access to transportation.
The restructuring of the basin economy has resulted in a surplus of industrial locations that
require environmental cleanup before they can once again be put to a productive land-use activity.
These
“brownfields” (vacant or inactive industrial or commercial properties with known or
suspected soil or water contamination problems) pose a unique opportunity and challenge for the
development industry, government environmental agencies, and the banking industry, which must
weigh the financial rewards of new development against the increased cost and potential
environmental liability of providing loans to those undertaking redevelopment of these sites.
Mining and forestry activities, on the other hand, which are concentrated in the northern half of the
basin, are likely to remain relatively stable into the future.
The retreat of industry from its traditional location along the nearshore presents new
opportunities for waterfront and harbour redevelopment as communities become involved in grassroot efforts to “take back the waterfront” for public and commercial uses. Redevelopment of these
former industrial sites also presents new opportunities for high-technology manufacturing,
commercial service, residential or leisure or some mix of these activities for tomorrow’s economy.
There are, however, costs and environmental hurdles associated with cleaning up and restoring
these sites that pose difficult challenges to governments and interested communities alike.
Public education, awareness, and opinion have made a clean environment a priority for the
public over the past 20 years. Almost everyone has accepted the interconnectedness of the
environment and the economy and also that sustainable development means discarding the “jobs
versus the environment” paradigm. With elementary school children now routinely taught
environmental basics such as waste recycling and the importance of conservation in the water
cycle, and with widespread public awareness of potential carcinogenic and other public health
effects of industrial processes, tolerance for sources of pollution will continue to be low, even
considering potential employment possibilities.
Higher environmental standards and improved technologies for reduced vehicle and
industrial pollutant releases have been established over the past 20 years. In addition, the adoption
of pollution prevention as he preferred approach to environmental management is resulting in
additional improvement. Voluntary actions are being promoted and utilized to complement
regulatory initiatives. Yet, while the basin’s transportation system is largely mature, urban sprawl
will increase the network of roads and traffic, adversely affecting air quality. Further, the new
“just-in-time” delivery system is reducing the need for the traditional warehouse, but is expected to
contribute to increased traffic congestion and truck traffic generally.
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Current government efforts at fiscal restraint are conflicting with traditional methods of
environmental protection, and alternative delivery systems are being explored to ensure
environmental protection through industry’s meeting or exceeding environmental standards. With
governments financially handicapped by the fiscal realities of high public debt, a greater share of
the challenge for expanded environmental remediation and restoration will fall to the private sector
and local authorities. In general, innovative and more private sector and citizen-based initiatives
will be required if the growing public expectations for a healthy ecosystem are to be met.
Agricultural Land Uses
About a third of the land in the Great Lakes basin is used for agriculture, with usage
concentrated in the southern half of the basin. Nearly three-quarters of the basin’s agricultural land
is on the U.S. side. In parts of the basin, agriculture-related sediment, pesticide, and nutrient
loading of the Great Lakes tributary rivers is a leading cause of non-point source pollution.
There is a trend towards fewer but larger farms with more intensive crop production,
declining livestock numbers, and less land overall in agricultural production. From 1981 to 1992
basin farmland declined by almost 10 percent and cropland by almost 6 percent. The conversion of
agricultural land to urban sprawl development, in addition to other global and continental
competitive pressures, is causing a shift of agricultural activities to areas with less productive soils,
shorter growing seasons, and greater distances to major markets.
An increasing environmental awareness among the public and farmers is resulting in a
growing market for pesticide-free agricultural produce. At the same time, farmers are switching to
environmentally conserving practices such conservation tillage, integrated pest management, and
better manure management techniques. The ramifications of an emerging trend to greater dietary
substitution of vegetables and fruit for animal products, in response to the apparent health risks
associated with meat products, have yet to be felt to any significant extent. One consequence may
be greater truck (produce) farming at the edge of cities as increasingly sophisticated consumers
demand more locally grown and fresher vegetables.
Efforts at controlling nutrient and pesticide pollution of tributaries to the Great Lakes have
been partially successful, although much more effort will be required to meet public expectations
from the agricultural sector. Groundwater contamination, which has been occurring for decades, is
now recognized as a serious environmental problem that requires even greater attention to farm
pesticide and manure management practices. Land-use conflicts, especially the conversion of
farmland to urban sprawl, will continue to be perhaps the greatest threat to the long term-viability
of the agricultural sector. The greatest challenge to planners and municipal decision makers is to
resist pressure for the conversion of viable agricultural land into lots to meet the ongoing demand
for residential and other uses. Adequate protection of farmland from the encroachment of rural and
urban sprawl is not commonplace throughout the basin, although in some places “demonstration”
projects are being implemented. However, the new provincial policy statement on land use (issued
May 1996 under section 3 of the Ontario Planning Act) does permit expansion into prime
agricultural areas “only where: 1) there are no reasonable alternatives which avoid prime
agricultural areas, and 2) there are no reasonable alternatives with lower priority agricultural lands
in the prime agricultural area.”
3. METHODOLOGY
The study adopted the use of descriptive and exploratory design because it uses objective
methods to uncover facts about its background and problems. The study approach considered most
appropriate for this study is quantitative as numerical data are collected and analyzed. Survey
research strategy which uses questionnaire as instrument of data collection was adopted in this
research. Audiences for this study are the property/land owners, and occupier in the study area. The
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sample size is (500) based on sample frame of (217). The study will adopt random sampling
technique, where the study contained 2 descriptive, then 1 inferential statistical analysis was
carried out using, mean ranking, simple regression to explore and show effect of the variables.
4. Results and discussion
The data analyses results and findings for each research question are presented below. The
analyses results were presented in tables and findings were explain in textual forms.
What are the reasons of uncontrolled land use changes in karu local government area of
Nasarawa state of Nigeria?
Descriptive statistics based on mean ranking was carried out to explore the reasons of
uncontrolled land use changes in karu local government area of Nasarawa state of Nigeria. The
results showed the ranking, mean and standard deviation for each Item.
Table 1: Reasons of uncontrolled land use changes in the study area
Reason for land use Mean
Std. Deviation
Ranking
change
Profit Maximization
5.00
.000
1st
Economic Hardship
3.22
1.314
2nd
Personal Choice
3.00
.000
3th
Entrepreneurial
2.72
1.296
4th
Opportunities
Decision
of 2.58
1.295
5th
Developers purposes
Loose Legislation
2.52
1.285
6th
Nature of the Land
2.48
1.279
7th
Availability
of 2.42
1.259
8th
Technology
2.40
1.249
9th
Government Policies
Table 1: shows the reasons of change in land use in Karu local government area Nasarawa
state. It shows most of the reason that change in land take place, based on five point measurement
scale, were Profit Maximization with 5.00 mean ranked 1st, Economic Hardship with 3.22 mean
ranked 2nd, Personal Choice with 3.00 mean ranked 3rd, Entrepreneurial Opportunities with mean
values of 2.72 ranked 4th, Decision of Developers with mean value of 2.58 ranked 5th, Loose
Legislation with mean value of 2.52 ranked 6th, Nature of the Land with mean value 2.48 ranked
the 7th, Availability of Technology with mean of 2.42 ranked the 8th , Government Policies with
mean of 2.40 rank the 9th , in the table above. Therefore, these results are indicating the most
reason for change in land use in the study area.
What are the effects of uncontrolled land use change on the neighborhood quality in the
study area?
REGRESSION: The effects of uncontrolled land use change on the neighborhood quality in
the study area
Regression analysis was carried out, to assess the influence of Uncontrolled Land Use
Change on neighborhood quality The r2 value in table below shows how much of the variance in
the dependent variable neighborhood quality is explained by the independent variable of Mast
Uncontrolled Land Use Change. In this case, the value was r2 = .584, f (1756) = 102.434, p <
.001. This means that the independent variable Uncontrolled Land Use Change explained 58.%
strong effect size in neighborhood quality with significance at p<0.001.
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Model Summary
Model
R
R Square Adjusted R Std. Error of
Square
the Estimate
a
1
.584
.341
.338
.41404
a. Predictors: (Constant), UNCONTROLLED LAND USE
CHANGE
Table 2: ANOVAa
Model
Sum of
df
Mean Square
F
Sig.
Squares
Regression
17.560
1
17.560 102.434
.000b
1
Residual
33.942
198
.171
Total
51.502
199
a. Dependent Variable: NIEGHBORHOOD QUALITY
b. Predictors: (Constant), UNCONTROLLED LAND USE CHANGE
What are the measures to be taken in order curbed the uncontrolled land used changes in
the study area?
Descriptive statistics based on mean ranking was carried out to explore the measures to be
taken in order curbed the uncontrolled land used changes in Bauchi state, Nigeria. The results
showed the ranking, mean and standard deviation for each Item.
Table 3: measures for uncontrolled land use change
Measures
Mean
Std. Deviation
Development control 5.00
.000
law
enforcement
conversions
obtaining of requisite 3.86
.000
approval
Implantation
of 3.66
.000
Sanctions
The prescription of 2.66
1.319
the
Development
Control Manual must
be strictly followed
safe, healthy and 2.44
1.319
social
uses
considerations
Improvement
in 2.32
1.319
national economy

Ranking
1st
2nd
3th
4th

5th
6th

Table 3: shows the measure to take to curb uncontrolled change in land uses in Karu local
government area Nasarawa state. It shows the preferred measures to take to curb uncontrolled
change in land uses, based on five point measurement scale, were development control law
enforcement conversions with 5.00 mean ranked 1st, obtaining of requisite approval with 3.86
mean ranked 2nd, Implantation of Sanctions with 3.66 mean ranked 3rd, The prescription of the
Development Control Manual must be strictly followed with mean values of 2.66 ranked 4th, safe,
healthy and social uses considerations with mean value of 2.44 ranked 5th, Improvement in national
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economy with mean value of 2.32 ranked 6th, Therefore, these results are indicating the suitable
measure to curb uncontrolled land use change in the study area.
5. CONCLUSION
The aim of the study is to examine the effects of the uncontrolled land use changes on
neighborhood quality in karu local government area of Nasarawa state with the view explore the
effect of uncontrolled land use change and provide lasting solutions to it.
The findings from the survey carried out we can conclude that that the factors causing the
uncontrolled land use are Profit Maximization, follow by Economic Hardship, Personal Choice,
Entrepreneurial Opportunities, Decision of Developers, Loose Legislation, Nature of the Land,
Availability of Technology, and Government Policies and the effects of the uncontrolled land use
on neighborhood quality is very strong and also the measures to adopt in reducing the uncontrolled
land use change are development control law enforcement conversions, obtaining of requisite
approval, Implantation of Sanctions, The prescription of the Development Control Manual must be
strictly followed, safe, healthy and social uses considerations, and Improvement in national
economy.
Land use change is the product of urban physical growth and socioeconomic development.
The changing pattern and direction of land use change in Karu local government area of
Nasarawa state is majorly form agricultural and residential land uses to private business, public,
retail, office and residential land uses. The causes such as economic and spatial political factors
were the dominant factors while the significant consequences were arbitrary rental/land value,
landscape distortions, pressure on urban infrastructure among others as indicated by the
respondents.
The study also show the implication of the subject matter of discussion that it lead to
problem of global warming, loss of biodiversity nd many more with today it mind draw of most
international organizations
6. RECOMMENDATIONS
Based on the findings from the respondents living Karu local government of Nasarawa and
information reviewed in literature, it is essential to make some viable recommendations on the way
of improving the implementation of law regarding development control in the study area. Hence,
the following recommendations were also made: The study recommended that policymakers and
private stakeholders should encourage and adhere to land use control measures to strike a balance
between economic development and land administrative system to foster a sustainable urban cities,
Government should also provide loans to other less previlage people to enable them develop their
land according to uses allocated to. And Efforts should be made to constant monitoring of
developments in the study area
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Özet
Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının son ayında meydana gelen Covid-19 salgını
sebebiyle 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir.
Pandemi süresinde özellikle hayatın pek çok alanında kısıtlamalar yapılmıştır. Örneğin; fuar,
kongre, toplantı, vb. organizasyonların iptal edilmesi, seyahat kısıtlamalarının uygulanması,
karantina uygulamalarının yasalaştırılması, sokağa çıkma yasağının getirilmesi, mağaza ve
restoranların kapanması, hammadde gecikmeleri ve iptallerin yaşanması, üretimin durması ve
lojistik faaliyetlerinde kısıtlamalar gibi durumlar ekonomi alanında pek çok zorluğu
beraberinde getirmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin pek çok
sektöre olumsuz etkisinin olduğu açıktır. Birçok ülkede ve ülkemizde alınan çeşitli tedbirler,
kişilerin alışveriş davranışlarının değişmesine sebep olmuştur. Bu duruma bağlı olarak, satın
alma alışkanlıkları yeniden şekillenmeye başlamıştır.
Sokağa çıkma yasaklarının olması, fiziksel mağazaların risk barındırması ile birlikte
gelişen teknoloji ve dijitalleşmenin de etkisiyle kişiler kendilerini dijital ortamın içinde
bulmuştur. Kişiler zaruri ve zaruri olmayan ihtiyaçlarını gidermek için e-ticareti tercih
etmeye başlamış ve böylelikle risk seviyesini en aza indirmeyi arzulamışlardır. Bu sayede,
sadece riskti azaltmak amaçlı değil, fiziksel alışveriş için harcanan zaman ve enerji de
azalmış oldu. E-ticaret uygulamalarına ilişin ise COVİD-19’un etkisi ile e-ticaret sitelerinden
bazıları kapıda ödeme seçeneği gibi çeşitli seçenekleri daha da yaygınlaştırarak müşterilerine
sanal ortamda satın alma hizmetini kolaylaştırmaya başlamışlardır. Kapıda ödeme seçeneği,
özellikle bizim ülkemizde önemli bir seçenek olmakla birlikte aynı zamanda kredi kartını
internette kullanmaya çekinen önemli orandaki müşteri açısından alternatif ve daha güvenilir
bir uygulama olarak açığa çıkmıştır. Bunların yanı sıra, COVİD-19 kaynaklı e-ticaretin
yükselişi, teslimat sektörünü de olumlu yönde etkilemektedir.
Pandemi sürecinde E-Ticaret hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu çalışma
ile COVİD-19 sürecinin işletmelerdeki yansımalarına yönelik tüketici algıları araştırılarak,
etki oranı, hayatımıza getirdiği yenilikler/değişiklikler ve katılımcıların işletmeler hakkında
bu süreçte ne düşündükleri araştırılmak istenmektedir. Bu çalışmanın bir diğer amacı da
ülkemizde etkisi hala devam etmekte olan Covid-19’un işletmeler üzerindeki etkilerini
belirlemek ve pandemiye dayalı yaşamı olumsuz yönde etkileyen sorunlara yönelik çözüm
önerileri geliştirmektir. Covid-19 pandemi süreci tüm Türkiye’yi etkisi altına almıştır bu
sebepten dolayı araştırma verileri Türkiye’de yaşayan her meslek ve yaş grubundan kişilere
anket uygulayarak elde edilmiştir. Anketler online olarak uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, İşletmeler, Kriz, E-Ticaret.
PERCEPTIONS ABOUT REFLECTIONS OF THE COVID-19 PROCESS ON BUSINESS
Abstract
A pandemic was declared by the World Health Organization on 11 March 2020 due to
the Covid-19 outbreak that occurred in the last month of 2019 in Wuhan, China. During the
pandemic period, restrictions have been made especially in many areas of life. For example;
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fair, congress, meeting, etc. The cancellation of organizations, the implementation of travel
restrictions, the enactment of quarantine practices, the imposition of a curfew, the closure of
stores and restaurants, delays and cancellations in raw materials, stopping production and
restrictions in logistics activities have brought many difficulties in the field of economy. It is
clear that the Covid-19 pandemic, which affects the whole world, has a negative impact on
many sectors. Various measures taken in many countries and in our country have caused
people to change their shopping behavior. Depending on this situation, buying habits have
begun to reshape.
With the effect of curfews, physical stores, and developing technology and
digitalization, people have found themselves in the digital environment. People started to
prefer e-commerce in order to meet their essential and non-essential needs, and thus, they
wanted to minimize the risk level. This reduced the time and energy spent not only for risk
reduction, but also for physical shopping. Regarding e-commerce applications, with the effect
of COVID-19, some of the e-commerce sites have started to facilitate online purchasing
services to their customers by expanding various options such as payment at the door option.
While the option of paying at the door is an important option especially in our country, it has
also emerged as an alternative and more reliable application for a significant number of
customers who are afraid to use their credit cards on the internet. In addition, the rise of ecommerce originating from COVID-19 has a positive impact on the delivery industry.
E-Commerce has become an indispensable part of our lives during the pandemic
process. With this study, it is aimed to investigate the consumer perceptions about the
reflections of the COVID-19 process in businesses, the impact rate, the innovations / changes
it brings to our lives and what the participants think about the businesses in this process.
Another purpose of this study is to determine the effects of Covid-19, which is still in effect
in our country, on businesses and to develop solutions for problems that negatively affect
pandemic-based life. Covidien-19 process pandemic was under the influence of all of Turkey
research data have been obtained by applying this reason surveys to people from all
professions and age groups living in Turkey. Surveys were conducted online.
Keywords: Covid-19, Businesses, Crisis, E-Commerce.
GİRİŞ
Sosyo-ekonomik değişimler, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sebebiyle büyük
kargaşa yaşayan toplumlar bazı zamanlar kaos ortamına girmektedirler. Krizler de
işletmelerin yaşamında karşılaşabilecekleri kaotik durumlardır ve kargaşa yaratmaktadır.
Krizi önceden tahmin edebilmek veya oluşması muhtemel krizler için önceden bir strateji
geliştirmek krizin yönetilmesi açısından çok önemlidir. Kriz yönetimi, 1990’lı senelerden
itibaren tüm dünya genelinde önemini giderek arttırmıştır. Kriz yönetimi ve örgütsel
devamlılık gibi konular, kamu sektörünün yanı sıra özel sektör işletmelerindeki yöneticilerin
de dikkatini çekmiştir.
İnsan ve toplum yaşamında görülen sosyal, ekonomik, psikolojik, mali, siyasi, örgütsel
krizlerin yanı sıra tıbbi ve doğal krizler de yaşanabilir. İlk olarak Çin’in Hubei eyaleti Vuhan
kentinde başlayarak kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19
pandemisi küresel düzeyde değişiklikler göstermiş, ekonomik sıkıntılar yaşanmaya
başlamıştır. İnsanların yaşamlarında ve örgütlerin süreçlerinde de büyük değişiklikler
meydana getirmiştir. İnsanlar artık fiziki olarak gidip alışveriş yapmak yerine online alışveriş
sitelerini kullanarak alışveriş yapmayı tercih etmişlerdir. Süreç boyunca insanlar tarafından
en çok tüketilen ürünler gıda, hijyen ve temizlik ürünleri olmuştur. Online alışverişin hiç
beklenmedik bir şekilde bu kadar hızlı bir şekilde artması ile siparişlere yetişemeyen
işletmeler olduğu gibi kargo firmaları için de önemli bir iş yoğunluğu oluşmuştur.
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Bu çalışma kapsamında ilk olarak Covid-19 salgının meydana gelişi ve işletme
faaliyetleri üzerine etkileri incelenmiştir. Ardından araştırmaya katılan katılımcıların Covid19 pandemi süreci ve sonrası üzerine düşüncelerini ortaya koymak üzere yapılan alan
araştırmasından elde edilen bulgular ortaya konulmuştur.
COVİD-19’UN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ
Pandemi, tüm dünyayı etkisi altına alan oldukça büyük bir alanda etkisini gösteren
salgın hastalıklara verilen genel addır. Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre bir hastalığın
pandemi olarak ifade edilebilmesi için yeni bir virüs veya mutasyona uğramış bir etken
olması, kişilere çok çabuk geçebilmesi ile kişiden kişiye kolayca ve devamlı bir biçimde
bulaşması gerekmektedir (TÜBA,2020). Dünya tarihi boyunca insan hayatının değişmesine
sebep olan birçok pandemi olmuştur. Pandemiler, küresel anlamda insan yaşamına etkide
bulunabilecek bir çok değişim potansiyellerini harekete geçiren sağlık olaylarıdır.
Yeni Tip Koronavirüs (SARS-COV-2) kaynaklı COVİD-19 enfeksiyonu, Çin’in Vuhan
kentinde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri gösteren bir hasta grubunda
yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020 yılında tanımlanan bir virüstür. Salgın ilk kez
aynı bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Yüksek
bulaşma özelliği gösteren virüs çok kısa sürede Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı etkisi
altına almıştır (World Health Organization, T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). Koronavirüsler,
hayvanlarda veya insanlarda hastalığa sebep olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda,
birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli
Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu
enfeksiyonlarına sebep olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2
virüsü sebep olmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020)
Salgın hastalıklar, doğal afetler, siyasi istikrarsızlıklar, savaşlar vb., krizler sadece
krizin meydana geldiği ülkeyi değil tüm ülkeleri etkileyebilmekte, krizin küresel boyutlarda
yaşanmasına sebep olabilmektedir (Köşker, 2017:217). Kriz, bir kişi, bir örgüt ya da bir
toplumun yaşamında görülen zor bir anı, bir buhran dönemini ifade eder. Kriz, belirsizlik ve
zarar görme olasılığı ve riski içeren bir kavramdır (Demirtaş, 2000:359). Kriz dönemlerinin
en önemli özelliklerinin birisi çabuk karar verebilme ve hızlı hareket edebilmeyi
gerektirmesidir. Bu sebeple, yöneticiler hangi tür kriz olursa olsun, kriz ortamından en az
zararla çıkabilmek için işletme içi ve dışı etkileşimlerini hızlı ve zamanında yapabilmede kriz
ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanmak durumundadırlar (Baydaş vd., 2015:262).
İşletmelerin, kriz yaşamasında en önemli rolü çevresel etmenler oynamaktadır. Dinamik ve
devamlı olarak değişen çevre, örgütün karşılaşacağı karmaşıklık ve belirsizlik derecesini
etkileyerek yönetsel kararların isabet derecesini azaltmakta ve örgütün kriz durumuna
sürüklenmesine yol açabilmektedir (Baydaş vd., 2015: 264). İşletmeler krizlerde çok hızlı bir
şekilde tedbirler alarak krizi fırsata çevirmenin yollarını bularak kazançlarını maksimum
seviyeye çıkarmayı başarabilirler.
Küresel çaplı hemen her olayda olduğu gibi salgın hastalıklarda da toplumsal yaşam
etkilenmektedir. Bazı sektörlerde üretimin azalmasına hatta durmasına neden olan salgın
nedeniyle birçok firma ve sektör (restoran, kafe, toplantı salonları, turizm, ulaşım vb.) maddi
zarara uğramış veya kapatılmış ve birçok insan işsiz kalmıştır. Diğer yandan bu süreçte bazı
ihtiyaçların (maske, ilaç, sağlık hizmeti, eldiven, dezenfektan vb.) artmasıyla birlikte ilgili
sektörlerde kazanç artmıştır. Olumlu olumsuz yönde etkilenmelerinin dışında ise hizmet
verme şeklinin değişmesine ve dönüşmesine neden olan durumlar da yaşanmıştır.
(Yazıcı,2020:394)
Dünyada ve ülkemizde Covid-19’un kamu sağlığı acil durumu ve salgın olarak ilan
edilme süreçlerinde hastalığın yayılmasını ve bulaşmasını engellemeye yönelik adımlar
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atılmıştır. Bu süreçte; ülke sınırlarının kapatılması, eğitimlere ara verilerek uzak eğitim
modelinin kullanılmaya başlanması, çalışanların uzaktan ya da esnek çalışma prensibine
geçmesi, karantina uygulamaları, sokağa çıkma yasakları Mart ayı itibariyle küresel düzeyde
baş gösteren ve bölgesel olarak devam etmekte olan önlemler insan hayatında önemli
değişimlerin oluşmasına neden olmuştur (Akça ve Küçükoğlu, 2020:72). Covid-19
pandemisi, tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de alışveriş alışkanlıklarını
değiştirmektedir. Bu değişiklikler bazı sektörler için fırsat olarak nitelendirilirken bazı
sektörler için ise daralmaya sebep olmaktadır. Fiziki olarak yapılan alışverişin yerini online
alışverişe bırakmasıyla beraber online perakende sektörü için büyük bir fırsat meydana
gelmiştir. Sağlık, kozmetik ve kırtasiye sektörlerinin cirolarını büyük ölçüde artırmıştır.
Bunun yanı sıra ulaşım sektörünün; konaklama, yiyecek/içecek, akaryakıt ve teknoloji
ürünleri satışı yapan perakendecilerin; giyim ve mücevher kategorisinde faaliyette bulunan
işletmelerin cirolarında ise düşüşe sebep olmuştur (Muradoğlu, 2020).
Ülkelerin sokağa çıkma yasağı ilan etmeleri, karantina ve izolasyon uygulamaları
sebebiyle dünya genelinde online alışveriş uygulamalarında Mart 2020’nin ilk haftasından
itibaren yeni ve aktif kullanıcılarda istikrarlı bir artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Covid-19 salgını
tüketici davranışlarını önemli ölçüde değiştirip sektörü yeniden şekillendirmektedir. Covid19’un birçok ürün üzerindeki etkisi çok yüksek olurken bazı ürünler üzerindeki etkisi daha az
olmuştur (Andrienko,2020). Alınan tedbirler ve müşteri tercihlerinin değişmesi sebebiyle
fiziksel mağazalar olumsuz olarak etkilenirken, online perakendeciler satış hacmini arttırarak
müşteri kazanmışlardır.
İnternetin günlük hayatta kullanılmaya başlaması ve hızlı gelişimiyle beraber ticari
faaliyetlerde şekil değişiklikleri yaşanmaya başlamıştır. Bu şekil değişiklikleri geleneksel
alışveriş yöntemlerinden farklı bir alışveriş sistemi ortaya çıkarmıştır. Alışveriş sisteminde
meydana gelen bu farklılaşma da üreticilerin çoğu alanda faaliyet göstermelerine ve yenilikçi
olmalarına ortam hazırlamıştır (Yılmaz,2010:12). Dahası internet ve mobil araçların
kullanımının artmasıyla farklı ödeme yöntemleri, ürün tesliminde ilerleme ve bilinçli
tüketicilerin sayısında meydana gelen artışlar e-ticareti hızlı bir şekilde büyütmektedir
(Güven,2020:253). Söz konusu teknolojik gelişmelerin yanı sıra yaşanmakta olan pandemi
sürecinin etkisiyle işletme yöneticileri işlerini yürütebilmeleri için sanal marketler kurmaya
yönelmeye başlayacak, git gide zayıflayan geleneksel ticaret uygulamaları bu virüsle daha da
güç kaybedecektir (Yavuz, 2020).
Covid-19 sebebiyle online alışverişlerin miktarı artmıştır. Üstelik bu dönemde sosyal
medya kullanımı da artmıştır (Sarah Davis, 2020).Yapılan bir araştırmaya göre, tüketicilerin
%52’si fiziksel olarak alışveriş yapmaktan ve kalabalık alanlardan kaçınmaktadır. Ayrıca
%36’sı koronavirüs aşısı buluna kadar kapalı mekanda alışveriş yapmaktan kaçınacağını
ifade etmiştir (Bahatti vd., 2020:1450). Önceleri online alışverişe uzak duran insanlar bu
süreçte ana ihtiyaçlarını dahi internetten almaya başlamışlardır. Ülkemizde, Pay TR’nin şubat
ve mart ayı verileri incelendiğinde, market kategorisinde yüzde 186, sağlıkta yüzde 168,
kozmetik kategorisinde yüzde 108, kitap/kırtasiye kategorisinde yüzde 69 oranında bir artış
gözlemlenmiştir (Muradoğlu, 2020).
ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Araştırma Yöntemi
Covid-19 pandemi süreci ile beraber e-ticaret hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
Yapılan çalışma ile COVİD-19 sürecinin işletmelerdeki yansımalarına yönelik tüketici
algıları araştırılarak, etki oranı, hayatımıza getirdiği yenilikler/değişiklikler ve katılımcıların
işletmeler hakkında ne düşündüklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kesitsel olarak planlanan
bu araştırma Haziran 2020- Ağustos 2020 tarihleri arasında internet ortamında uygulanan
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yapılandırılmış bir anket formu ile gerçekleştirilmiştir. Covid-19 pandemi sürecinin tüm
Türkiye’yi etkisi altına almış olmasından dolayı araştırma Türkiye’de yaşayan her meslek ve
yaş grubundan kişilere uygulanmıştır. %95 güvenirlilik düzeyinde 100.000 evren için gerekli
örneklem sayısının 383 olması gerektiği bilinmektedir (Gürbüz ve Şahin,2016:132). Bu
bilgiden hareketle araştırmanın örneklemi bilgisayar destekli internet ortamından gönderilen
ankete erişim sağlayan, çalışmaya katılmaya gönüllü 409 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada
kullanılan anket soruları mevcut literatürden yararlanarak araştırmacılar tarafından türetilmiş
olup, anket formunda açık ve kapalı uçlu soruların yanında Likert tarzı önermelere de yer
verilmiştir.
Araştırma Bulguları
Ankete katılanların cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu demografik değişkenlere
göre durumları Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Çalışanların Demografik Özellikleri
Değişkenler
Gruplar
N
%
Cinsiyet
Kadın
233
57,0
Erkek
176
43,0
Toplam
409
100
Medeni Durum
Evli
158
38,6
Bekâr
241
58,9
Diğer
10
2,4
Toplam
409
100
Eğitim Durumu
Lise ve Öncesi
18
4,4
Ön Lisans
29
7,1
Lisans
169
41,3
Lisansüstü
193
47,2
Toplam
409
100
Araştırma anketi toplamda 233 (%57,0) kadın ve 176 (%43,0) erkek tarafından
yanıtlanmıştır. Katılımcıların 241’i bekâr, 128’i evli seçeneğini işaretlemiştir. Katılımcıların
eğitim durumları hakkında sorulan soruya verdikleri yanıtlara bakıldığında, büyük
çoğunluğunun (%88,5) lisans ve lisansüstü eğitime sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 2. Fiziki Mağaza/Marketlerin İş Hacmindeki Azalmaya Yönelik
Katılımcıların Algıları
Fiziki
mağaza/market
iş hacminde
azalma
Evet
Hayır
Toplam

Sayı

%

Geçerli %

Kümülatif %

278
131
409

68,0
32,0
100,0

68,0
32,0
100,0

68,0
100,0

Fiziki mağaza/marketlerin iş hacimlerinde azalma olup olmadığına yönelik
katılımcıların algılarını ölçmek için sorulan sorunun yanıtlarına bakıldığında, katılımcıların
yarısından fazlasının (%68) iş hacminde bir azalma olacağına yönelik yanıt verdiği
görülmektedir. Bu yanıtlara bağlı olarak da fiziki mağaza/market iş hacminde bir azalma
olmaması için işletme sahiplerinin yenilikleri takip edip sanal mağazacılık işlemlerini
kullanmaları önerilebilir.
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Tablo 3. Tüketim Alanları Bağlamında Fiziki Mağaza/Market İş Hacminde
Azalmaya Yönelik Katılımcıların Algıları
Tüketim
1*
2
3
4
5
A.O
alanları
N
N
N
N
N
s
bağlamında
%
%
%
%
%
iş
hacminde
azalma
Gıda
26
47
107
100
129
3,63
6,4
11,5
26,2
24,4
23,6
1,215
Giyim
41
91
143
64
70
3,07
10,0
22,2
35,0
15,6
17,1
1,209
Eğitim
41
93
133
70
72
3,09
(Kitap vs.)
10,0
22,7
32,5
17,1
17,6
1,224
Elektronik
34
86
133
80
76
3,19
Eşya
8,3
21,0
32,5
19,6
18,6
1,203
Kişisel
34
85
134
80
76
3,19
Bakım
8,3
20,8
32,8
19,6
18,6
1,202
Hijyen ve
38
73
124
75
99
3,03
Temizlik
9,3
17,8
30,3
18,3
24,2
1,270
Ürünleri
Spor
35
94
117
83
80
3,19
Aletleri
8,6
23,0
28,6
20,3
19,6
1,234
Sağlık
34
58
127
90
100
3,40
Ürünleri
8,3
14,2
31,1
22,0
24,4
1,230
Mobilya
37
55
121
106
90
3,38
Ürünleri
9,0
13,4
29,6
25,9
22,0
1,137
Mutfak
40
76
126
87
80
3,22
Araç
9,8
18,6
30,8
21,3
19,6
1,235
Gereçleri
Diğer Ev
40
73
128
87
81
3,23
Eşyaları
9,8
17,8
31,3
21,3
19,8
1,234
*1=%100 oranında bir azalma olmuştur. 2=%75 oranında bir azalma olmuştur. 3=%50
oranında bir azalma olmuştur. 4=%25 oranında bir azalma olmuştur. 5= Hiç azalma
olmamıştır.
Fiziki mağazadan alışveriş yapılmasının koronavirüs kapma riskini arttırdığını düşünen
kişiler gıda ürünleri de dahil olmak üzere tüm alışveriş alanlarında online alışverişi tercih
etmeye başladıkları görülmektedir. Yapılan araştırmada 107 katılımcı, fiziki mağazadan
alınan gıda ürünlerinde azalmanın %50 oranında olduğunu ifade ederken, 129 katılımcı hiç
azalma olmadığını ifade etmiştir. Giyim sektörü salgın sırasında negatif etkilenen sektörlerin
başında gelmektedir. İnsanlar evden çıkmadığı için giyim alışverişi için yaptıkları harcamayı
azaltmışlardır. Araştırma sonuçları da bunu destekler niteliktedir. 409 katılımcıdan yalnızca
70’i giyim alışverişinde hiç azalma olmadığı yönünde yanıt vermiştir. Kişilerin işlerinde ve
okullarından uzaklaşmaları sebebiyle evde geçirdikleri süre artmıştır. Bu da kişilerin kendi
yeteneklerinin farkına varmasına ya da hobilerine zaman ayırmasına sebep olmaktadır.
Covid-19 pandemisiyle başa çıkabilmek için sosyal medya ve TV kanallarında uzmanlar
tarafından temizliğin önemi sürekli olarak vurgulanmış bu da el sabunu, dezenfektan ve
hijyen ürünlerinin satışında bir yükselme meydana getirmiştir. Artan ürün ihtiyacının büyük
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bir kısmı sanal ortamdan alınmıştır. 124 katılımcı, hijyen ve temizlik ürünlerinin fiziksel
mağazalardan alımının %50 oranında bir azalma olduğunu ifade etmiştir. Bu ürünlerin
talebinde oluşan artış e-ticaret stoklarını zorlamaya başlamıştır. Bu durumun meydana
gelmesinde medyanın payı çok büyüktür. Özellikle sabun, dezenfektan ve kolonya üzerine
haberler yapılması bu ürünlerin satışlarının artmasına yol açmıştır (Meral, 2020).
Tablo 4. Katılımcıların İstihdamda Meydana Gelecek Azalmaya Yönelik Algıları
Normal işletmelerin (örneğin AVM’lerdeki
Sayı
%
Geçerli Kümülatif
mağazaların) cirolarının azalmasına bağlı olarak
%
%
COVİD-19 sonrasında istihdamda
Evet, Covid sonrası birçok işletme işten
105
25,7
25,7
25,7
çıkartmalar yapacak
Evet, Covid sonrası işletmelerin önemli bir kısmı
79
19,3
19,3
45,0
işten çıkartmalar
Evet, Covid sonrası bazı işletmeler işten
131
32,0
32,0
77,0
çıkartmalar yapacak
Hayır, Covid sonrası işten çıkarmaların olacağını
69
16,9
16,9
93,9
düşünmüyorum
Hayır, Covid sonrası işten çıkarmalar değil yeni
25
6,1
6,1
100,0
işe alımlar olacağını düşünüyorum
Total
409
100,0
100,0
Normal işletmelerin cirolarının azalmasına bağlı olarak Covid-19 sonrasında
istihdamda azalma olup olmayacağına yönelik katılımcılara sorulan sorunun yanıtları
incelendiğinde, katılımcıların %25,7’si “birçok işletmede”, %19,3’ü “işletmelerin önemli bir
kısmında ve %32’si ise “bazı işletmelerde” olmak üzere toplamda katılımcıların %77’si (315
katılımcı) istihdamda azalma olacağına yönelik yanıt vermiştir.
Tablo 5. Katılımcıların Genel İstihdamda Beklediği Azalma Oranları
Cevabınız evet ise Genel İstihdamda

Sayı

%

%50-21 oranında bir azalma olur
%20-15 oranında bir azalma olur
%14-10 oranında bir azalma olur
%9-5 oranında bir azalma olur
%4-3 oranında bir azalma olur
%2-1 oranında bir azalma olur
Hiç azalma olmaz
Total

70
113
66
53
27
22
58
409

17,1
27,6
16,1
13,0
6,6
5,4
14,2
100,0

Geçerli
%
17,1
27,6
16,1
13,0
6,6
5,4
14,2
100,0

Kümülatif
%
17,1
44,7
60,9
73,8
80,4
85,8
100,0

Tablo 5’de yer alan yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %17,1’nin genel istihdamda
%50-21 oranında bir azalma olacağına yönelik cevap verdiği, %27,6’sının %20-15 oranında
bir azalma beklediği görülürken %14,2’si hiç azalma olmayacağını düşündüğü
anlaşılmaktadır.
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Tablo 6.Katılımcıların Covid Sonrasında Online İşletme Sayısında Beklediği Artış
Oranları
COVİD döneminde tüketicilerin online alışveriş
alışkanlıkları artacağından dolayı, COVİD sonrası
Online işletme sayısında
Çok büyük bir artış olacağını düşünüyorum
Artış olacağını düşünüyorum
COVİD dönemi ile ilişkisi yok, her zamanki oranda
bir artış olacağını düşünüyorum.
Düşük düzeyde bir artış olacağını düşünüyorum
Hiç artış olmayacak
Total

Sayı

%

Geçerli Kümülatif
%
%

87
192
71

21,3
46,9
17,4

21,3
46,9
17,4

21,3
68,2
85,6

44
15
409

10,8
3,7
100,0

10,8
3,7
100,0

96,3
100,0

Tablo 6 incelendiğinde 87 katılımcı online işletme sayısında çok büyük bir artış olacağı
yanıtını verirken 192 katılımcı online işleme sayısında artış olacağını ifade etmektedir.
Online işletme sayısında hiç artış olmayacağını söyleyen katılımcı sayısı ise yalnızca 15’dir.
SONUÇ
Covid-19 pandemisiyle beraber dijital eğitim, dijital çalışma, dijital toplantı, dijital
sağlık vb. kavramlar çok fazla duyulmaya başlandı ve bu süreçte her alanı her işi dijital
platformda oluşturma, dijital dünyada yer bulma çabasının hızlandığı görülmektedir. İnternet
teknolojisinin sürekli olarak değişmesi ve gelişmesi kişilerin tüketim alışkanlıklarını
değiştirmektedir. Covid-19 pandemi öncesinde alışveriş denilince akla çoğunlukla fiziksel
mağazalar gelirken şimdilerde online alışverişler de önemli bir yer tutmaya başlamıştır.
Kişiler online alışveriş yaparken almak istediği ürün hakkında birden fazla sitede fiyat bilgisi,
kalite, kargo süresi gibi bilgileri görebilmekte ve başka ürünlerle kıyaslama
yapabilmektedirler. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olması, fiziksel mağazaların risk
barındırması sebebiyle pandemi döneminde e-ticaret sitelerinde bir yoğunluk yaşanmıştır.
Bu çalışmada salgın bir hastalık olan Covid-19 sürecinin işletmelerdeki yansımalarına
yönelik tüketici algıları araştırılarak, etki oranı, hayatımıza getirdiği yenilikler ve
katılımcıların işletmeler hakkında ne düşündüklerinin açığa çıkartılması amaçlanmıştır.
Çalışma sonucunda, katılımcıların büyük çoğunluğunun online işletme sayısında bir artış
olacağını düşündüğü bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca pandemi sürecinde fiziksel mağazalardan
yapılan her türlü alışverişte bir azalma olduğu, online alışverişlerde artış olduğu ve buna bağlı
olarak da genel istihdam sayısında azalma olacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Bu bilgilerden hareketle fiziksel mağazalara; Covid-19 salgını ve bunun gibi
oluşabilecek herhangi bir salgına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği, sadece fiziki mağaza
olarak kalmayıp mağazalarını online alışverişe taşımaları gerektiği ve teknolojik gelişmeleri
yakından takip ederek çağın gerisinde kalmamalarının önemli olduğu gibi önerilerde
bulunulabilir. Online alışveriş sitelerinin ise, tüketici geribildirimlerini doğru
değerlendirmeleri, online alışverişten müşteri beklentilerinin neler olduğunu tespit ederek bu
beklentileri karşılayacak düzenlemeler gitmeleri önerilmektedir.
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Özet
Küreselleşmeyle birlikte ülkeler arası ekonomik rekabet önemli ve değerli bir konu
haline gelmiştir. Rekabet yoğunluğunun gün geçtikçe artması sonucunda firmaların
faaliyetlerine devam edebilmeleri için değişime ayak uydurmaları gerekir. Firmaların
değişime ayak uydurabilmeleri, inovasyon yapabilmeleri ve kendilerini yenileyip
geliştirmeleri konusunda literatürde elmas modeli olarak adlandırılan modelde yer alan tüm
faktörler önemli etkilere sahiptirler. Elmas modeli, firmaların ve sektörlerin rekabet avantajı
elde etmesinde hangi unsurların rol oynadığına ilişkin bilgiler sunması açısından önemli bir
modeldir. Rekabet avantajı elde edebilmek için firmaların ürün tasarımı, üretim süreçleri,
pazarlama yaklaşımları, hizmet içi eğitim gibi alanlarda rakiplerinden daha hızlı yenilik
faaliyetleri geliştirmesi gerekmektedir. Elmas modelinde yer alan tüm faktörler, ellerinde
mevcut bulunan kaynaklarını hangi alanlarda nasıl kullanmaları gerektiği hususunda
firmalara yol gösterir. Böylece elmas modeli firmalar için bir sistem ortaya çıkarmaktadır. Bu
sebeple firmanın yapısal sistemi içerisinde bulunan ana değişkenler ayrı ayrı değil, birlikte
rekabet avantajlarını belirlemektedir. Buna bağlı olarak, sistem dinamik bir yapı
kazanmaktadır. Kahramanmaraş ilinde yarattığı iş gücü ve ekonomisindeki yeri, yurt dışına
gönderilen ürünlerdeki payı ve ilerleyen yıllarda öneminin daha çok artacak olması sebebiyle
metal mutfak eşyası sektörü rekabetçilik analizinin yapılabileceği önemli bir sektör olarak
ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir sektörün rekabet gücünü anlamak ve bu ortama göre rekabet
stratejileri tanımlamak/uygulamak, o sektörde faaliyette bulunan firmaların gereksinim
duyduğu önemli noktalardan birisidir. Dolayısıyla, metal mutfak eşyası sektöründeki
firmaların rekabetçilik pozisyonunu ortaya çıkarmak ve sektörün uluslararası rekabetçilik
gücünü arttırabilmek için neler yapılması gerektiğini tespit etmek araştırmanın temel
amacıdır. Araştırma amacına ulaşabilmek için birincil veri toplama yöntemlerinden birisi
olan anket tekniğinden yararlanılmıştır. İlgili literatürden türetilerek hazırlanan anketler metal
mutfak eşyası sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışan kişilere uygulanmış olup, elde
edilen 250 adet anket verisi elmas modeli baz alınarak SPSS programı aracılığıyla analiz
edilip, sonuçlar elmas modeline göre değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda,
Kahramanmaraş metal mutfak eşyası sektörünün rekabetçilik gücünün önemli düzeyde
olduğu, sektörün rekabetçilik seviyesini daha da artıracak faaliyetlerde bulunması gerekliliği
ortaya konulmuştur. Yapılan çalışma ile mevcut konu hakkındaki araştırma eksikliğinin
giderilmesine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Strateji, Stratejik Yönetim, Rekabet, Rekabet Stratejileri,
Porter’ın Elmas Modeli.
*Bu çalışma, ikinci yazarın birinci yazar danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans
tezinden üretilmiştir. Yüksek lisans tezindeki veriler BAP desteği kullanılarak elde edilmiştir.
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COMPETITIVENESS ANALYSIS: THE CASE OF METAL KITCHENWARE
INDUSTRY
Abstract
With globalization, economic competition between countries has become an important
and valuable issue. As the intensity of competition increases day by day, companies have to
adapt to change in order to continue their activities. All factors in the model named as
diamond model in the literature have important effects on companies' adaptation to change,
innovation and self-renewal and development. The diamond model is vital in providing
information on what factors play a role in firms and industries gaining competitive advantage.
In order to gain competitive advantage, companies need to develop innovation activities
faster than their competitors in areas such as product design, production processes, marketing
approaches, and in-service training. All the factors in the diamond model guide companies in
how and in which areas they should use their available resources. Thus, the diamond model
creates a system for companies, so the main variables in the firm's structural system
determine their competitive advantages together, not separately. Accordingly, the system is
gaining a dynamic structure. The metal kitchenware sector emerges as an important sector
where competitiveness analysis can be made due to the labor force it creates in the province
of Kahramanmaraş and its place in the economy, its share in the products sent abroad and its
importance will increase in the following years. Understanding the competitive power of any
sector and defining / applying competitive strategies according to this environment is one of
the important points required by the companies operating in that sector. Due to such reasons,
the main purpose of the research is to reveal the competitive position of the companies in the
sector and to determine what should be done in order to increase the international
competitiveness of the sector. Questionnaire technique, one of the primary data collection
methods, was used to achieve the research purpose. The questionnaires prepared by deriving
from the relevant literature were applied to the people working in the companies operating in
the metal kitchenware industry, 250 survey data obtained were analyzed using the diamond
model based on the diamond model, and the results were evaluated according to the diamond
model. As a result of the study, it was revealed that the competitiveness of the
Kahramanmaraş metal kitchenware sector is at a significant level and the sector should
engage in activities that will further increase the level of competitiveness. With this study, it
has been tried to contribute to the elimination of the lack of research on the current subject.
Keywords: Strategy, Strategic Management, Competition, Competition Strategies,
Porter's Diamond Model.
GİRİŞ
Son zamanlarda yaşanan hızlı değişim sebebiyle, firmalar devamlı olarak kendilerini
yenilemek, kendilerine bir yön, bir amaç belirlemek ve böylece pek çok rakiplerin bulunduğu
rekabet ortamında varlıklarını sürdürmek durumunda kalmaktadırlar. Firmaların küresel
rekabet ortamında başarılı olmaları ve varlıklarını sürdürebilmeleri, faaliyette bulundukları
sektörde ve çevrede yalnızca bugün meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarına değil,
aynı zamanda gelecekte de ortaya çıkabilecek değişiklik ve gelişmeleri önceden
görebilmelerine bağlıdır.
Rekabet, devamlılık arz eden bir olgudur. Rekabet ortamında faaliyet gösteren her
firma belirli bir rekabet gücüne sahiptir. Yaşanan dönüşümler neticesinde rekabet gücü son
derece aktif içerikli bir kavram olmuştur. Bu durumun iki sebebi vardır. İlki, teknolojik
inovasyonların uygulanması ile ulusların rekabet güçlerinde önemli değişimler kısa sürelerde
meydana gelebilmektedir. İkincisi ise, rekabet gücünü saptayan unsurlarda görülen sürekli
yenilenmedir (Ecevit, 2002: 50).
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

233

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University

Rekabet avantajı elde edebilmek için firmaların, ürün tasarımı, üretim süreçleri,
pazarlama yaklaşımları, hizmet içi eğitim gibi alanlarda rakiplerinden daha çabuk yenilik
faaliyetleri geliştirmesi gerekmektedir. Yenilikler çoğu zaman var olan ancak kendisine
yeterince değer verilmemiş fikirlerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkmaktadır. Rekabet
baskısı yeniliği tetiklemekte ve bundan dolayı devamlı olarak bir arayış ve bilgiye yatırımı
gerektirmektedir (Uzunkaya, 2013: 10-11).
Herhangi bir sektörün rekabet gücünü anlamak ve bu ortama göre rekabet stratejileri
uygulamak, o sektörde faaliyette bulunan firmaların gereksinim duyduğu mühim noktalardan
birisidir. Bu bağlamda, Porter’ın elmas modeli kullanılarak Kahramanmaraş ili metal mutfak
eşyası sektörünün rekabet gücünün analiz edilmesi amaçlanmıştır.
REKABET VE STRATEJİK REKABET ARACI OLARAK PORTER’IN
ELMAS MODELİ
Rekabet ve Rekabet Gücü
Rekabet, ürünlerin kimler tarafından, ne miktarda üretileceği ve hangi ticari koşullarda
ne kadara pazarlanacağının piyasa koşullarında belirlenmesini sağlamaya yönelik olmak
üzere, her bir birimin finansal kararlarını bağımsız bir şekilde alabilmeleri olgusunu içeren
ekonomik yarış olarak tanımlanabilir. Türk Dil Kurumunun açıklamasına göre rekabet, “bir
etkinlik alanında ayrı ayrı ya da aynı ortak amacı güden gruplar arasında sürdürülen üstün
olma mücadelesi” şeklinde ifade edilmiştir (19.10.2020, sozluk.gov.tr/). Rekabet, bir firmanın
başarısının veya başarısızlığının temelini oluşturur. Ayrıca rekabetin niteliği, rakiplerin
atakları ve tüketicilerin beklentilerine bağlı olarak zamanla farklılık gösterebilir
(Kandampully ve Duddy, 1999: 1).
Rekabet gücü, bir sektörün diğer ülkelerin aynı sektörlerine oranla daha yüksek gelir ve
istihdam yaratma gücü olarak adlandırılabilir. Rekabet gücü, bir ülkenin küresel düzeydeki
yapılanma sürecinden kaynaklanan tüm koşullara üretim ve ticari yapısının kısa vadede ve
etkin bir biçimde bütün teknolojik inovasyonları göz ardı etmeden uyarlanması ve kararlı bir
şekilde sürdürebilmesi yeteneğidir (Gürpınar ve Sandıkçı, 2008: 106).
Aktan ve Vural (2004)’a göre rekabet, teknolojik gelişme, inovasyon, kaynakların etkin
ve verimli kullanılması açısından destekleyici güç olarak tanımlanabilir, rekabet gücü
kazanma gayretinin, hem sektörel ve hem de makroekonomik etkinliğin arttırılmasında
önemli bir kaldıraç görevi üstlendiği ileri sürülebilir. Firmaların rekabet gücünü ortaya
çıkaran çok sayıda unsur bulunmaktadır. Özellikle ürün maliyetleri, fiyat, kalite ve yenilik
yapma gücü, firmalar arasında rekabet gücünü belirleyici etkenler arasında sayılmaktadır.
Firmalar sürekli olarak gelişen rekabet ortamında rekabetçi özelliklerini her geçen gün
arttırmak zorundadırlar. Firmaların gelişiminde daha önce örnek olarak gösterilen ancak
zaman içerisinde durağan bir yapıya dönüşen firmalar rekabet yarışında geride kalacaklardır.
Mevcut rekabet gücünü geliştirmeyen firmalar, rekabet avantajlarını sürekli olarak geliştiren
rakipleri ile mücadele edemez konuma gerileyeceklerdir (Bakan, 2016: 157).
İşletmelerde Rekabet Stratejileri
Firmaların rekabetçi üstünlük elde edebilmek için rakiplerine kıyasla daha kuvvetli ve
işlek yöntemler gerçekleştirmesine ihtiyaç vardır (Çetinkaya, 2006: 57). Bir sektörde rekabet
eden her firmanın, açık bir şekilde belirtilmiş olsun veya olmasın, bir rekabet yöntemi
mevcuttur. Bir rekabet stratejisi yaratmak, ilk başta bir firmanın hangi şekilde rekabette
bulunacağı, hangi hedeflere gerek duyduğu ve bu hedeflere ulaşmak için hangi tutumlar
içerisinde bulunması konularında genel bir yöntem yaratması anlamına gelmektedir.
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Micheal Porter’ın Elmas Modeli
Porter’in 1990 yılında yazmış olduğu “Ulusların Rekabet Üstünlüğü” isimli
çalışmasında, “Neden bazı ülkeler diğerlerine göre daha başarılı?” ya da “Neden bir ülke,
belirli endüstrilerde başarılı diğerlerinde başarısız?” gibi sorulara cevap bulmak için ABD,
Almanya, Danimarka, Güney Kore, İngiltere, İtalya, İsveç, İsviçre, Japonya ve Singapur’daki
100’ün üzerinde sektörü incelemiş ve rekabet avantajına sahip sektörleri ortaya çıkarmıştır.
Bu sektörleri belirledikten sonra daha detaylı bir çalışma yaparak sektörlerin rekabet gücünü
belirleyen dört faktör olduğunu ve bu dört faktör arasında ne kadar fazla etkileşim olursa
rekabet gücünün o kadar yüksek olduğunu bulmuştur (Porter, 1990). Model, bir firmanın
ulusal yapısının uluslararası rekabet gücü elde etmede önemli bir role sahip olduğu tezine
dayanmaktadır. Porter bu kavramsal yaklaşımda ulusların rekabet üstünlüğüne sahip oldukları
pazarlarındaki belirleyici unsurları, elmasın değerinden yola çıkarak, elmas terimi ile
bağdaştırmıştır.
Porter’ın elmas modeli incelendiğinde ülkelerin rekabet gücü ile becerisinin
belirlenmesinde elmas modelinin dört ana faktörden oluştuğu görülmektedir. Bu ana faktörler
dışında iki dolaylı faktörün de dikkate alınması gerektiğine vurgu yapılır. Bu modelde ülke
üstünlüğünün belirleyicileri; (1) faktör koşulları, (2) talep koşulları, (3) ilgili ve destek
endüstriler ve (4) firma stratejisi şeklinde sıralanmaktadır. Ayrıca, rekabet avantajlarının,
elmasta yer alan dört belirleyicilerine ek olarak “elmas”a etki eden ve dolayısıyla da ulusal
rekabet avantajlarının değişiminde etkili olan iki de dolaylı belirleyici söz konusudur. Bunlar;
(5) devletin rolü ve (6) şans’tır. Bu iki unsurun da eklenmesiyle “Elmas Modeli”, dört içsel
ve iki dışsal belirleyenden oluşan bir sistem ortaya çıkarmaktadır (Köksoy, 2018: 48).
Elmas modelini oluşturan belirleyici unsurlar Şekil 1’de gösterilmiştir.

Firma Stratejisi, Yapı, Rekabet
Faktör Koşulları

Talep Koşulları

Hükümet

İlgili ve Destek Endüstrileri

Şekil 1. Elmas Modeli (Porter,1990:127; Akt. Bakan ve Doğan,2012:443).
Elmas modeli, hangi firma ve endüstrilerin rekabet avantajına sahip olduğunu
belirlemede kullanılmış olup ilgili ve destekleyici endüstrilerin önemi, kümelenmelere olan
ilgiyi teşvik etmiştir (Porter, 1990).
ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Araştırma Yöntemi
Sektördeki firmaları etkileyen temel ve alt değişkenlerin rekabetçilik pozisyonunu
ortaya çıkarmak ve sektörün rekabetçilik gücünü artırabilmek adına neler yapılması gerektiği
yönünde önerilerde bulunmak çalışmanın temel amacını oluşturmuştur. Türkiye’de Porter’ın
Elmas modelini kullanarak sektörlerin rekabetini analiz etmeyi konu edinen çalışmaların
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

235

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
sayısı azdır. Bu araştırma, Kahramanmaraş metal mutfak eşyası sektörünün rekabet gücünün
araştırılmasını ve bu konu hakkında mevcuttaki araştırma eksikliğinin giderilmesine katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır.
Kahramanmaraş’ın ana sektörlerinden biri olan metal mutfak eşyası sektörünün rekabet
gücünü ölçmek amacıyla Porter’ın “Elmas Modeli”nin kullanıldığı bu çalışmada bilimsel
araştırma yöntemi olarak hem birincil hem de ikincil veri toplama tekniklerinden
faydalanılmıştır. Verilerin sağlıklı olması için ankette, katılan birey ve firmalara ait, onları
tanımlayacak hiçbir özel bilgi istenmemiştir. Anket soruları, ilgili literatürden türetilmiş olup,
anket formunda açık ve kapalı uçlu soruların yanında likert tarzı önermelere yer verilmiştir.
İlk önce Kahramanmaraş’ta metal mutfak eşyası sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve
çalışanların sayısı tespit edilmiştir. Kahramanmaraş’ta 41 tane kayıtlı üretici olup, 14
mühendis, 44 teknisyen, 140 usta, 2450 işçi, 142 idari personel ile toplam da 2790 kişi
istihdam edilmektedir (Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Verileri, 2018). Bu
bilgilerden hareketle 2790 kişilik evrende %5 kabul edilebilir hata düzeyi ile örneklem
hesaplaması yapıldığında 380 kişiyle anket çalışması yapılması gerekliliği açığa çıkmaktadır.
Anket, bütçe imkânları doğrultusunda Kahramanmaraş metal mutfak eşyası sektöründe
çalışan üst, orta ve alt kademe yöneticilerden tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 250
çalışana uygulanmıştır. Mevcut durum açısından sektörün rekabet edebilirliğini ölçmek için
53 önerme oluşturulmuş ve her bir önerme “1 Büyük Dezavantajı var”, “2 Dezavantajı var”,
“3 Nötr”, “4 Avantajı var”, “5 Büyük avantajı var” ifadelerinden oluşan 5 aşamalı Likert
ölçeği ile değerlendirilmiştir.
Araştırmada kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü anketi
dolduran kişinin demografik (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, çalıştığı süre,
firmadaki statünüz) özelliklerine ait bilgileri kapsamaktadır. Anketin takip eden diğer
bölümünde sektörün rekabet edebilirliği ve son bölümde firmanın genel performans düzeyini
ölçmek amacıyla oluşturulan soruları içermektedir. Anket soruları oluşturulurken, Doğan’ın
yüksek lisans tezinde danışman hocası Prof. Dr. İsmail BAKAN ile geliştirmiş oldukları
sektörlerin rekabet edebilirlik ölçeği kullanılmıştır.
Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren Metal Mutfak Eşyası Sektöründe çalışan
yöneticilere (üst, orta ve alt kademe) yapılan 250 adet ankete ait verilerin girişi SPSS
programında yapılmıştır. Elde edilen verilen SPSS statistics adlı program ile analiz edilmiştir.
İlk önce anketler güvenilirlik testine tabi tutulmuş ve her ölçeğin Cronbach’s Alfa
güvenilirlik katsayısı bulunmuştur. Değişkenlerin ortalamaları ve standart sapmaları
hesaplanarak tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Veriler arasındaki ilişkiler incelendikten
sonra elde edilen bulgular, literatür verileri de kullanılarak yorumlanmış ve araştırmanın
bulguları sunulmuştur.
Araştırmanın Güvenilirliği
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliliği Cronbach’s Alfa değeri ile test
edilmiştir. Özdamar (1999) güvenirlik katsayısına ilişkin ölçüt değerleri 0,41< <0,60 olduğu
zaman ölçek düşük güvenilir, 0,61<<0,80 olduğu zaman ölçek orta düzeyde güvenilir,
0,81<<1,00 olduğu zaman ölçek yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ileri sürmüştür (Akt.,
Yaşar, 2014: 63). Tablo 1’de mevcut anlamda değişkenlerin güvenilirlik düzeyleri sektörlerin
rekabet edebilirliği yüksek düzeyde güvenilir, faktör koşulları, talep koşulları, ilgili ve destek
endüstriler ve hükümet değişkenleri orta düzeyde güvenilir bulunurken firma stratejisi, yapı
ve rekabet değişkeni düşük güvenilir bulunmuştur.
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Tablo 1. Mevcut Anlamda Firmaların Rekabet Edebilirliği Değişkenlerin Güvenilirlik
Düzeyleri
Değişkenler
Cronbach Alfa Değeri
Önerme Sayısı
Sektörlerin Rekabet
,825
53
Edebilirliği
Faktör Koşulları
,656
14
Talep Koşulları
,694
5*
İlgili Ve Destek Endüstriler
,657
14
Firma Stratejisi, Yapı ve
,568
5**
Rekabet
Hükümet
,712
8
*Güvenilirlik katsayısı düşük çıktığı için 4 önerme çıkarılmıştır.
** Güvenilirlik katsayısı düşük çıktığı için 3 önerme çıkarılmıştır.
Kişilerin Demografik Özelliklerine İlişkin İstatistikler
Demografik değişkenlere göre elde edilen sonuçlar tablolar halinde sunulmaktadır.
Katılımcıların %27,2’ si kadınlardan, %72,8’i ise erkeklerden oluşmaktadır. Bu bulgular
metal mutfak eşyası sektöründe ağırlıklı olarak erkek personelin istihdam edildiğini
göstermektedir (Tablo 2).
Tablo 2. Mevcut Anlamda Firmaların Rekabet Edebilirliği Değişkenlerin Güvenilirlik
Düzeyleri
Cinsiyet
Sayı
%
Geçerli %
Kümülatif %
Erkek
182
72,8
72,8
72,8
Kadın
68
27,2
27,2
100
Toplam
250
100
100
Araştırmaya katılan bireylerin yaş dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 3
incelendiğinde ankete katılanların %27,6’sı 19-29, %42,4’ü 30-40, %24,4’ü 41-50, %5,6’sı
51 ve üstü yaş aralığında yer almaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun 30-40 yaş
aralığında olduğu görülmüştür.
Tablo 3. Katılımcıların Yaş Değişkenine Göre Dağılımı
Yaş
Sayı
%
Geçerli %
Kümülatif %
19-29
69
27,6
27,6
27,6
30-40
106
42,4
42,4
70,0
41-50
61
24,4
24,4
94,4
51 ve üstü
14
5,6
5,6
100,0
Toplam
250
100,0
100,0
Araştırmaya katılan bireylerin medeni durumları Tablo 4’te verilmiştir. Ankete
katılanların %56’sının bekar, %41,6’sının evli ve %2,4’nün diğer grubunda yer aldığı
görülmektedir.
Tablo 4. Katılımcıların Medeni Durum Değişkenine Göre Dağılımı
Medeni
Evli
Bekar
Diğer
Toplam
Full Texts Book

Sayı
104
140
6
250

%
41,6
56,0
2,4
100
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41,6
56,0
2,4
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Kümülatif %
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Tablo 5. “Faktör Koşullarının” Metal Mutfak Eşya Sektörünün Rekabet Edebilirliği
Açısından Avantaj Durumu
Faktör
1*
2
3
4
5
A.O
Koşulları
N
N
N
N
N
s
%
%
%
%
%
15
32
53
91
59
3,59
Personel
6,0
12,8
21,2
36,4
23,6
1,156
Sayısı
Personel
15
32
55
85
63
3,60
Yetenekleri
6,0
12,8
22,0
34,0
25,2
1,169
75
56
73
23
23
2,45
Personel
30,0
22,4
29,2
9,2
9,2
1,261
Maliyetleri
Hammadde
76
49
80
24
21
2,46
Bulunabilirliği
30,4
19,6
32,0
9,6
8,4
1,248
101
69
60
9
11
2,04
Hammadde
40,4
27,6
24,0
3,6
4,4
1,090
Kalitesi
Hammadde
98
73
40
21
18
2,15
Maliyetleri
39,2
29,2
16,0
8,4
7,2
1,232
15
32
54
91
58
3,58
Coğrafi
6,0
12,8
21,6
36,4
23,2
1,153
Konum
Ürün ve
5
8
4
17
216
4,72
Hizmetlere
2,0
3,2
1,6
6,8
86,4
,816
İlişkin
Bilimsel ve
Teknik Bilgi
15
32
56
94
53
3,55
Toplam
6,0
12,8
22,4
37,6
21,2
1,137
Sermaye
Stoku
Kapasite
14
35
43
158
4,38
Kullanımı
5,6
14,0
17,2
63,2
,925
3
9
108
130
4,41
Teknoloji
1,2
3,6
43,2
52,0
,778
İletişim
9
66
2
46
127
3,86
Altyapısı
3,6
26,4
,8
18,4
50,8
1,373
8
10
15
68
149
4,36
Lojistik
3,2
4,0
6,0
27,2
59,6
,989
Enerji
7
15
19
74
135
4,26
2,8
6,0
7,6
29,6
54,0
1,022
1*= Büyük Dezavantajı Var, 2= Dezavantajı Var, 3= Nötr, 4= Avantajı Var, 5= Büyük
Avantajı Var
Mevcut anlamda düşünüldüğünde Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşya sektörünün
rekabet edebilirliği açısından faktör koşullarını oluşturan alt değişkenlerin önem derecelerine
bakıldığında “Ürün ve Hizmetlere İlişkin Bilimsel ve Teknik Bilgi”nin %86,4’lik bir
katılımcı çoğunluğu tarafından büyük avantaj olarak algılandığı görülmektedir.
“Teknoloji”nin ise katılımcılar tarafından yaklaşık olarak benzer derecede avantajlı olarak
algılandığı görülmektedir. Hammadde Kalitesi açısından aynı durum söz konusu değildir. Bu
değişkenle ilgili cevap verenlerin büyük çoğunluğu “Büyük Dezavantajı Var” seçeneğini
işaretlemişlerdir. Kapasite kullanımı değişkeni için hiçbir katılımcı “Büyük Dezavantajı Var”
seçeneğini seçmemiştir.
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Tablo 5. “Talep Koşullarının” Metal Mutfak Eşya Sektörünün Rekabet Edebilirliği
Açısından Avantaj Durumu
Talep
1*
2
3
4
5
A.O
Koşulları
N
N
N
N
N
s
%
%
%
%
%
12
14
39
79
106
4,01
Yurtiçi
4,8
5,6
15,6
31,6
42,4
1,114
Müşterilerin
Ürünler
Hakkındaki
Bilgi Düzeyi
Yurt İçi Talep
3
26
38
84
99
4,00
Yapısı
1,2
10,4
15,2
33,6
39,6
1,037
15
32
53
87
63
3,60
Yurtiçi Talep
6,0
12,8
21,2
34,8
25,2
1,168
Büyüklüğü
Yurtiçi Talep
15
32
53
90
60
3,59
Yeterlilik
6,0
12,8
21,2
36,0
24,0
1,159
Düzeyi
17
10
22
201
4,52
Yurtiçi
6,8
4,0
8,8
80,4
1,145
Talebin
Sektörünüzün
Ürünlerini
Menşe ve
Marka
açısından
Tercih düzeyi
Yurtdışı
18
6
8
115
103
4,12
Müşterilerin
7,2
2,4
3,2
46,0
41,2
1,086
Ürünler
Hakkındaki
Bilgi Düzeyi
10
6
25
88
121
4,22
Yerel Talebin
4,0
2,4
10,0
35,2
48,4
1,105
Uluslararası
Talep Haline
Gelebilme
Düzeyi
Yurtdışı
13
7
37
65
128
4,15
Talepte
5,2
2,8
14,8
26,0
51,2
1,105
Komşu
Ülkelerin Payı
13
115
122
4,33
Kültürel
5,2
46,0
48,8
,922
Farklılıkların
Ürünler
Üzerindeki
Etki Düzeyi
1*= Büyük Dezavantajı Var, 2= Dezavantajı Var, 3= Nötr, 4= Avantajı Var, 5= Büyük
Avantajı Var
Elmas modelini oluşturan talep koşullarına ait değişkenlerin metal mutfak eşyası
sektöründeki rekabet açısından avantaj derecelerini yansıtan bilgiler Tablo 5’de verilmiştir.
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Değişkenlerle ilgili iki değişken hariç ortalamaların 4’ün üzerinde olduğu görülmektedir. Bu
durumda katılımcıların, talep koşullarını rekabet etmede bir avantaj olarak gördükleri
söylenebilir. Metal mutfak eşyası sektörünün rekabet üstünlüğü kazanmasına etkili olan ve
katılımcılar tarafından büyük avantaj olarak görülen değişkenlerin başında “Yurtiçi Talebin
Sektörünüzün Ürünlerini Menşe ve Marka Açısından Tercih Düzeyi” (A.O=4,52)
gelmektedir. Bu değişkenin ardından “Kültürel Farklılıkların Ürünler Üzerindeki Etki
Düzeyi” (A.O=4,33), “Yerel Talebin Uluslararası Talep Haline Gelebilme Düzeyi”
(A.O=4,22) ve “Yurtdışı Talepte Komşu Ülkelerin Payı” (A.O=4,15) değişkeni gelmektedir.
“Yurtiçi Talep Büyüklüğü” (A.O=3,60) ve “Yurtiçi Talep Yeterlilik Düzeyi” (A.O=3,59)
diğer değişkenlere göre daha az avantajlı bulunmuştur.
Tablo 6. “İlgili ve Destek Endüstriler Koşullarının” Metal Mutfak Eşya Sektörünün
Rekabet Edebilirliği Açısından Avantaj Durumu
İlgili ve Destek
1*
2
3
4
5
A.O
Endüstriler
N
N
N
N
N
s
%
%
%
%
%
13
124
113
4,30
Tedarikçilerin
5,2
49,6
45,2
,914
Yeterliliği
Tedarikçilerin
8
13
13
90
126
4,25
Gelişmişliği
3,2
5,2
5,2
36,0
50,4
,996
17
34
53
85
61
3,56
Tedarikçilerin
6,8
13,6
21,2
34,0
24,4
1,192
Rekabet
Edebilirliği
Kamu Kurum ve
15
32
53
86
64
3,61
Kuruluşları ile
6,0
12,8
21,2
34,4
25,6
1,171
İlişkiler
78
172
4,69
Sivil Toplum
31,2
68,8
,464
Kuruluşları (STK)
ile İlişkiler
Kendi Sivil Toplum 1
72
177
4,70
Kuruluşlarını
,4
28,8
70,8
,466
Oluşturma Düzeyi
10
63
177
4,67
İlgili Sivil Toplum
4,0
25,2
70,8
,550
Kuruluşlarının
Sektörün Gelişimi
İçin Aktif Çalışma
Düzeyi
Üniversite İle
1
9
56
184
4,69
İlişkiler
,4
3,6
22,4
73,6
,557
1
1
21
71
156
4,52
Araştırma,4
,4
8,4
28,4
62,4
,701
Geliştirme
Kuruluşları İle
İlişkiler
Sektördeki Diğer
6
5
27
86
126
4,28
Firmalarla Ortak
2,4
2,0
10,8
34,4
50,4
,911
Ürün Geliştirme
Düzeyi
7
7
38
62
136
4,25
Sektördeki Diğer
2,8
2,8
15,2
24,8
54,4
1,000
Firmalarla Ortak
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Pazarlama
Çalışmaları Düzeyi
Sektördeki Diğer
15
32
53
86
64
3,61
Firmalarla Ortak
6,0
12,8
21,2
34,4
25,6
1,171
İşgücü Geliştirme
Düzeyi
15
32
53
89
61
3,60
Sektördeki Diğer
6,0
12,8
21,2
35,6
24,4
1,162
Firmalarla Ortak
Satın Alma Düzeyi
Sektörün Ulusal ve
9
6
15
89
131
4,31
Uluslararası Fuar
3,6
2,4
6,0
35,6
52,4
,955
Düzenleme
Düzeyinin Lider
Ülkelerle
Karşılaştırıldığındaki
Yeterliliği
1*= Büyük Dezavantajı Var, 2= Dezavantajı Var, 3= Nötr, 4= Avantajı Var, 5= Büyük
Avantajı Var
Mevcut anlamda düşünüldüğünde metal mutfak eşyası sektöründeki ilgili ve destek
endüstrilere ilişkin elmas modeli alt değişkenlerinin rekabet edebilirlik açısından avantajlı
sayıldıkları görülmektedir. Değişkenlerle ilgili aritmetik ortalamalar 3,56 ile 4,70 arasında
değerler almaktadır. En yüksek aritmetik ortalamaya sahip değişkenler sırayla “Kendi Sivil
Toplum Kuruluşlarını Oluşturma Düzeyi” (A.O=4,70) ile “Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
ile İlişkiler”, “Üniversite İle İlişkiler” (A.O=4,69)’dir. En düşük aritmetik ortalamaya sahip
ilgili ve destek endüstri alt değişkenleri ise 3,56 ortalama ile “Tedarikçilerin Rekabet
Edebilirliği” ve “Sektördeki Diğer Firmalarla Ortak Satın Alma Düzeyi” (A. O=3,60) dir.
Tablo 7. “Firma Stratejisi, Yapı ve Rekabet Koşullarının” Metal Mutfak Eşya
Sektörünün Rekabet Edebilirliği Açısından Avantaj Durumu
Firma Stratejisi,
1*
2
3
4
5
A.O
Yapı ve Rekabet
N
N
N
N
N
s
%
%
%
%
%
4
15
19
98
114
4,21
Firmanızın
1,6
6,0
7,6
39,2
45,6
,935
Kurumsallaşma
Düzeyi
Uygulanan
1
7
42
83
117
4,23
Stratejiler
,4
2,8
16,8
33,2
46,8
,856
12
13
29
65
131
4,16
Sektörünüz
4,8
5,2
11,6
26,0
52,4
1,122
Açısından Yerel
Rakipler Arasında
Rekabetin Düzeyi
Firma İmajı
10
14
7
77
142
4,31
4,0
5,6
2,8
30,8
56,8
1,044
7
4
9
104
126
4,35
Sektörünüzdeki
2,8
1,6
3,6
41,6
50,4
,857
Firmaların Varsa
Sertifika(ISO;TSE
vs.) ve
Belgelendirme
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Düzeyi
Yenilikçilik Yapma
38
33
21
158
3,91
Düzeyi
15,2
13,2
8,4
63,2
1,591
5
1
79
165
4,59
KOBİ
2,0
,4
31,6
66,0
,752
Yapılanması
Satış sonrası
15
32
53
88
62
3,60
Hizmet Etkinlik
6,0
12,8
21,2
35,2
24,8
1,165
Düzeyi
1*= Büyük Dezavantajı Var, 2= Dezavantajı Var, 3= Nötr, 4= Avantajı Var, 5= Büyük
Avantajı Var
Firma stratejisi, yapı ve rekabeti oluşturan alt değişkenler rekabet açısından ele
alındığında, tüm değişkenlerin rekabet edebilmek için avantajlı görüldüğü ancak bazılarının
diğerlerine göre daha avantajlı görüldüğü söylenebilir. Bu açıdan diğerlerine göre daha
avantajlı görülen değişken “KOBİ Yapılanması” değişkenidir. Bu değişkeni sırayla
“Sektörünüzdeki Firmaların Varsa Sertifika (ISO;TSE vs.) ve Belgelendirme Düzeyi”,
“Firma İmajı” ve “Uygulanan Stratejiler” değişkenleri takip etmektedir. Bu değişkenlere göre
nötr görülen değişken ise “Satış sonrası Hizmet Etkinlik Düzeyi” değişkeni olmuştur.
Tablo 8. “Hükümet Koşullarının” Metal Mutfak Eşya Sektörünün Rekabet Edebilirliği
Açısından Avantaj Durumu
Hükümet
1*
2
3
4
5
A.O
N
N
N
N
N
s
%
%
%
%
%
15
32
56
86
61
3,58
Firmalar
6,0
12,8
22,4
34,4
24,4
1,163
Arası İlişkileri
Etkileyen
Formel Ve
İnformel
Kurallar (İş
Etiği, İş
Ahlakı,
Karşılıklı
Güven Vb.)
Sosyal
3
3
21
215
8
3,89
Güvenlik
1,2
1,2
8,4
86,0
3,2
,510
Ödemeleri
1
5
17
215
12
3,93
Kurumlar
,4
2,0
6,8
86,0
4,8
,477
Vergisi
Oranları Vergiler
(KDV Dışı)
KDV
1
3
14
213
19
3,98
,4
1,2
5,6
85,2
7,6
,465
3
105
116
24
2
2,67
Teşvikler
1,2
42,0
46,4
9,6
,8
,698
Yasal
3
4
12
159
72
4,17
Düzenlemeler
1,2
1,6
4,8
63,6
28,8
,693
(Mevzuat,
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Bürokrasi Ve
Denetim)
3
6
27
156
58
4,04
Kayıtdışılık
1,2
2,4
10,8
62,4
23,2
,738
(Kayıtdışı
Ekonomi)
Sektörünüzdeki
3
5
26
148
68
4,09
Firmaların
1,2
2,0
10,4
59,2
27,2
,747
Hükümetin Dış
İlişkilerinden
(Siyasi ve
Ticari)
Etkilenme
Düzeyi
1*= Büyük Dezavantajı Var, 2= Dezavantajı Var, 3= Nötr, 4= Avantajı Var, 5= Büyük
Avantajı Var
Rekabet ederken firmalara üstünlük sağlayan, onlara ayrıcalık kazandıran bazı
değişkenler vardır. Bunları Porter, elmas modeli olarak adlandırdığı bir modelde
tanımlamıştır. Hükümet de bu modelde yer alan temel değişkenlerden bir tanesidir ve alt
değişkenlerden oluşur. Alt değişkenler kapsamında incelenen hükümetin metal mutfak eşyası
sektörünün rekabet edebilirliği açısından ne kadar önemli olduğunu Tablo 8’de yer alan
bilgiler göstermektedir. Bu tabloya göre “Yasal Düzenlemeler (Mevzuat, Bürokrasi Ve
Denetim)” (A.O=4,17) sektör rekabetçiliği için avantaj olarak değerlendirebilir. Bu
değişkenden sonra avantaj olarak sayılabilecek “Sektörünüzdeki Firmaların Hükümetin Dış
İlişkilerinden (Siyasi ve Ticari) Etkilenme Düzeyi” (A.O=4,09) dir. Diğer değişkenlerin
avantaj dereceleri bu iki değişkene kıyasla daha düşüktür. Hükümet değişkenin alt değişkeni
olan “teşvik”(A.O=2,67) katılımcılar tarafından nötr ya da dezavantajı olan değişken olarak
tanımlanmıştır.
Sektörün Rekabet Edebilirlik Düzeyi
Elmas modelini oluşturan alt değişkenler SPSS programında yer alan “compute mean”
seçeneği ile birleştirilmiş ve beş ana değişkene dönüştürülmüştür. Buna göre; Faktör
koşulları=F, Talep Koşulları=T, İlgili ve Destek Endüstriler=D, Firma Stratejisi, Yapı ve
Rekabet=S, Hükümet=H olmak üzere tekrardan adlandırılmıştır.
M.= 4,17
FİRMA STRATEJİSİ,
YAPI VE REKABET
(S)
FAKTÖR
KOŞULLARI
(F) M.=3,53

M.=4,21

Full Texts Book

M.=4,06
TALEP KOŞULLARI
(T)

İLGİLİ VE DESTEK
M.=3,79
ENDÜSTRİLER
(D)

23-24 October 2020

HÜKÜMET
(H)

www.icssca.org

243

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
Şekil 2. Metal Mutfak Eşyası Sektörünün Mevcut Duruma Göre Rekabet Edebilirlik
Düzeyi
Elde edilen veriler ışığında sektörün mevcut durum açısından rekabet edebilirliklerinin
hangi düzeyde olduğu aşağıda yer alan tabloda özetlenmiştir.
Tablo 9. Sektörün Mevcut Durum Açısından Rekabet Edebilirlik Düzeyi
Mevcut Durumda Rekabet Edebilirlik
Sektör
Düzeyi
Metal Mutfak Eşyası Sektörü Toplam
19,76
A.O
Ort. A.O
3,95
Tabloda ilk olarak, araştırmanın yapıldığı sektörün mevcut durumu bakımından sahip
olduğu aritmetik ortalama değerlerine yer verilmiştir. Bu değerlerin toplamı alınarak
aritmetik ortalama değeri bulunmuştur. Sonra, bu elde edilen değerden ortalama değer elde
edilmiştir. Mevcut anlamda rekabet edebilirlik düzeyinin ortalama değerinin “19,76” olduğu
görülmüştür. Buna göre tabloda yer alan bilgiler mevcut anlamda incelendiğinde metal
mutfak eşyası sektörünün rekabetçilik analizi sonucunda çok yüksek olmamakla birlikte
“yüksek” seviyede (maksimum aritmetik ortalama 5 iken, sektörün rekabetçilik düzeyini
ifade eden ortalama 3,95 çıkmıştır) rekabetçilik gücüne sahip olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ
Elmas modelinden yararlanılarak Kahramanmaraş ili metal mutfak eşyası sektörünün
rekabetçilik pozisyonlarını belirlemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Sektörün rekabet
edebilirliği, sektör çalışanlarıyla gerçekleştirilen anket çalışmasıyla ortaya konulmuştur. 94
üst düzey yönetici, 98 orta düzey yönetici, 58 alt düzey yöneticiden olmak üzere toplamda
250 anket elde edilmiştir. Elde edilen anket verileri ilk olarak güvenilirlik analizine tabi
tutulmuş ve rekabet üstünlüğünün dört temel belirleyici değişkeni ile hükümet değişkenine
bağlı olarak sektörün rekabet edebilirliği yapılan analizler sonucunda tespit edilmiştir.
Elmas modelini oluşturan beş koşuldan biri olan “faktör koşulları” açısından
kapasitelerini ve toplam sermaye stokunu daha etkin ve verimli kullanmaları ve gün geçtikçe
artan rekabetten dolayı firmaların teknolojik yenilikleri sürekli olarak takip etmesinin
gerektiği görülmüştür. “Talep koşulları” açısından ele alındığında sektörün ve firmaların
yurtiçi talebin sektör ürünlerini menşe ve marka açısından tercih düzeyi ile kültürel
farklılıkların ürünler üzerindeki etki düzeyinin rekabetçilikte önemli konular arasında
bulunduğu görülmüştür. “İlgili ve destek endüstriler” bakımından sektörlerin sivil toplum
kuruluşları ile ilişkilerini geliştirmesinin ve bu kuruluşlarla olan iletişimlerini daha etkin hale
getirmesinin önemi ortaya konulmuştur ve üniversiteler ile yakın ilişkiler kurulması
önerilebilir. “Firma stratejisi, yapı ve rekabet” değişkeni içerisinde yer alan firma imajı,
KOBİ yapılanması, firmaların sertifika ve belgelendirme düzeyinin rekabet avantajı için
önemli olduğu tespit edilmiştir. Önemli görülen bu değişkenlere ek olarak yenilik yapmanın
da rekabet edebilirliği etkilediği görülmüştür. Dört temel değişken üzerinde dıştan etkili olan
ve dört temel değişkenle sürekli olarak etkileşim halinde olan “hükümet” değişkeninin
firmaların hükümetin uygulamış olduğu dış ilişkilerden etkilenme düzeyi, sosyal güvenlik
ödemeleri, vergiler ve yasal düzenlemeler sektörün rekabetçilik düzeyinin azalmasında etkisi
olduğu bulunmuştur.
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1845 NÜFUS SAYIMLARINA GÖRE ERZURUM VİLAYETİ OVA KARYESİ
NÜFUSU
Öğr. Gör. Nurullah Nehir
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi
ORCID NO: 0000-0002-3091-5901
Özet
Devletler, hükmettiği bölgelerin idari, iktisadi, sosyal ve askeri yapısını düzenlemek ya
da mevcut düzeni daha işlevli bir hale getirmek gayesiyle halkın nüfus miktarını ve bu
nüfusun özelliklerini tespit etme ihtiyacı duyar ve bu sebeple nüfus sayım çalışmaları
yaparlar. Buna bağlı olarak Osmanlı idarecileri de klasik diye adlandırılan dönemden itibaren
reayanın durumunu tespit etmek, devletin mali ve askeri ihtiyaçlarını karşılamak ve buradan
yola çıkarak halkın ekonomik düzeyini ve askerliğe elverişli kişi miktarını belirlemek için
çeşitli nüfus ve mal sayımı çalışmaları yaptılar. Klasik dönem diye adlandırdığımız dönem de
bu bilgileri tahrir sayımları sonucu elde edilmiştir.
19. yüzyıl başlarında ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma ve çöküş döneminde
devleti kurtarma çabalarının bir sonucu olarak arazi ve mal mülk sayımı ile birlikte nüfus
sayımları önem kazanmıştır. II. Mahmud döneminde yapılan yeni düzenlemelerle, Yeniçeri
Ocağı’nın kaldırılmasından hemen sonra yerine kurulan yeni ordunun asker ihtiyacını
karşılamak amacıyla ülke genelinde genel bir nüfus sayımı yapılması kararlaştırılmıştır. 1831
yılında yapılan ilk nüfus sayımından sonra belli aralıklarla Nüfus sayımları devam etmiştir.
Erzurum vilayetinde de farklı dönemlerde nüfus sayımları yapıldığı görülmektedir. Bu
çalışmamızda Erzurum vilayeti Ova karyeleri nüfusları 1845 tarihli nüfus sayımları esas
olarak ele alınacak ve bu bilgiden hareketle bölgenin sosyal yapısı ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelime: Nüfus sayımı, Erzurum, Ova karyesi.
THE VİLLAGE POPULATİON OF ERZURUM PROVİNCE ACCORDİNG TO THE 1845
CENSUS
Abstract
States need to determine the population size of the population and the characteristics of
this population with the aim of organizing the administrative, economic, social and military
structure of the regions it rules when appropriate or to make the existing order more
functional and therefore, census studies are conducted. Accordingly, the Ottoman
administrators carried out various population and property census studies to determine the
state of the citizen, to meet the financial and military needs of the state, and to determine the
economic level of the people and the amount of people eligible for military service, starting
from the classical period. The period that we called as the classical period was also obtained
as a result of the counts of this information. In the early 19th century, As a result of the
efforts to save the state during the disintegration and collapse of the Ottoman Empire,
censuses gained importance with the land and property census. With the new regulations
made in the period of Mahmud of second, It was decided to conduct a general population
census throughout the country in order to meet the soldiers' needs of the new army
established in its place immediately after the removal of the Janissaries. After the first census
in 1831, population census continued at certain intervals. It is seen that censuses were made
in different periods in Erzurum province as well. In this study, the populations of the plain
villages of Erzurum province, the census of 1845, will be dealt with as a basis and based on
this information, the social structure of the region will be revealed.
Keywords: Census, Erzurum, lowland villages.
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Giriş
Osmanlı Devleti, hüküm sürdüğü coğrafyada vergi ve asker toplamak amacıyla arazi,
nüfus ve mal tahriri gibi sayımlar yapmıştır. İlk etapta nüfus sayımından ziyade toprak tesbiti
tarzında yapılan bu sayımlar devletin önemli bir gelir kaynağı olan vergilerin sağlıklı
toplanabilmesi amacını gütmüştür.1 Klasik döneme ait olan bu uygulama 19.yy’da farklı bir
versiyona bürünmüştür. Sultan II.Mahmud zamanında başlayan devletin her aşamadaki
değişim ve dönüşüm çabası, coğrafya üzerinde yaşayan tebaayı da etkilemiştir. Devletin
kendi beşeri gücünü belirlemek amacıyla yaptığı ilk nüfus sayımı yine bu dönemde
olmuştur.2 Osmanlı Devleti’nin 19.yy ortalarında başladığı nüfus sayımı dünyada ise daha
erken zamanlarda yapılmaya başlanmıştır. Dünyada modern anlamda ilk nüfus sayımları
XVIII. yüzyıl ortalarından itibaren yapılmaya başlanmıştır. İsveç’te 1748, Danimarka’da
1769, İspanya’da 1787, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1790, İngiltere ve Fransa’da 1801
yılında ilk nüfus sayımları yapılmıştır.3
1831 yılında yapılan ve sadece erkeklerin sayıldığı söz konusu sayım arazi tahrirlerine
göre farklıdır. İnsan odaklı yapılan bu sayımlar tüm cinsiyet ve yaş gruplarını kapsamaması
bakımından eksik olarak değerlendirilse de, nüfusun belirlenmesi için yapılacak çalışmaların
başlangıcı olması açısından mühimdir.
Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki önemli vilayetlerinden birisi olan Erzurum’da da ilk
nüfus sayımı hakkında Cevdet Küçük 1836 yılını işaret etmektedir. 4 Küçük’e göre söz
konusu sayım için Erzurum eski kadısı Halil Sıdkı Efendi memur edilmiş, Halil Sıdkı Efendi
bu sayımı yapabilmek için Erzurum’da bir yıl kalmıştır. Erzurum’daki sayımı başarıyla
tamamlayan Halil Sıdkı Efendi İstanbul’a azimetinden önce Van vilayetinin sayımını da
yapmış ve nüfus kayıtlarını içeren defterleri İstanbul’a göndermiştir. Bu sayımdan hâsıl olan
defterlerden Van ile ilgili olanların bulunduğunu, Erzurum için hazırlanan defterlerin ise
kayıp olduğunu ifade eden Cevdet Küçük’e göre şehrin nüfusuna ait verilere bu sebepten
dolayı ulaşmak mümkün olmamıştır. Ancak Cumhurbaşkanlığı Arşiv Başkanlığı tarafından
sürdürülen nüfus defterlerinin tasnifi çalışmaları sonucu bu bilgi geçerliliğini yitirmiştir. Zira
Osmanlı arşivi nüfus fonlarında 19 Eylül 1834 tarihli Erzurum vilayeti İspir kazası reaya
defteri kayıtlı olarak bulunmaktadır.5 Osmanlı Arşivlerinde sürmekte olan tasnif faaliyetleri
sonucunda araştırmaya açılan yeni vesikalar bizlere literatür bilgilerini revize etme imkanı
vermektedir.
Bu çalışmamızda mevcut literatür bilgilerine ek olarak 1845 yılında Erzurum vilayeti
Ova kuralarında gayri müslim nüfusun tetkikine yönelik yapılan sayımın sonuçları hakkında
değerlendirmede bulunacağız.
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Başkanlığı Başkanlığına bağlı Osmanlı Arşivi fonlarından
olan Nüfus fonunda (BOA.NFS.d…) 3822 numarayla kayıtlı olan defter, 18x51 cm ebadlı ve
toplamda 12 sayfadan ibarettir. Toplamda 34 köyün gayri müslim nüfusunun kayıtlı olduğu
defterde söz konusu köyler ahalisi hakkındaki genel veriler aşağıdaki tabloda belirtildiği
gibidir:

Ömer Lütfü Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devri Nüfus ve Arazi Tahrirleri” İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi Mecmuası, sayı 1, İstanbul 1941, s.26.
2
Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı, T.C. Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları,
Ankara 1997, s.10
3
Nebi Bozkurt, “Nüfus”, TDVİA, C.33, Ankara 2007, s.293-294.
4
Cevdet Küçük, “Tanzimat Dönemi Erzurum’un Nüfus Durumu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Enstitüsü Dergisi (1976-1977), İstanbul 1977, sayı 7-8, s.186.
5
BOA.NFS.s…2737 (19 Eylül 1834)
1
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Köyün Adı Âlâ Evsâd Ednâ Âmelmânde
Müdürge
5
3
Tufanç
1
2
Hınzik
1
Umudum
3
Sitavuk
1
Kevahor
1
Kırniç
1
Tivnik
1
Gırcıngos
2
Badışin
2
1
Öznü
7
Karaarz
4
Komk
2
Iğdasor
3
Terküni
3
Erginis
1
Salasor
1
Norşin
2
Ebulhindi
1
İrgemansur 1
Karahasan
4
Cinis
1
Topal
1
Çavuş
Pulur
1
Ilıca
1
Arşuni
2
Gez
5
Çiftlik
6
1
Kan
3
30
4
Şeyh
4
Hins
8
Hins
Millet-i
2
Katolikân
Sitavuk
18
Soğuk
1
Çermik
Toplam
67
70
4
Nüfus memurları tarafından yapılan sayımlara göre Erzurum Ova karyelerindeki 34
köyde toplamda 137 gayrimüslim vergi veren erkek nüfus bulunmaktadır. Söz konusu
nüfusun yaklaşık yarısının âlâ diğer yarısının da evsâd sınıfında bulunduğu nüfusta çok küçük
bir kısım da hastalık ve yaşlılıklarından dolayı vergi dışı sayılmıştır.
Âla düzeyinde vergi veren mükellefin en fazla olduğu köy Öznü köyüdür. Öznü köyünü
6 mükellefle Çiftlik, 5 mükellefle Müdürge köyü izlemektedir.
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Evsât düzeyinde verilen vergi ise en çok 30 kişi ile Kân köyünde görülmektedir. Kân
köyünü 18 nüfusla Sitavuk köyü ve 8 nüfusla Hins köyü takip etmiştir.
Tablodan görüleceği üzere sayılan nüfusun önemli bir kısmının gelir düzeyi üst ve orta
düzeydedir.
Sonuç
Osmanlı Devleti klasik dönemde egemen olduğu coğrafyanın yer altı ve yer üstü
kaynaklarını belirlemek için tahrir çalışmaları yapmış ve bu çalışmaları tahrir defterlerine
kaydetmiştir. 19.yy itibariyle devletlerin globalleşmeye başlamasıyla beraber kendi halkını
ve coğrafyasını daha detaylı tanıma çabaları görülmüştür. Bu çabaların sonucu olarak nüfus
sayımları yapılmıştır. Osmanlı Devleti de bu değişim dönüşüm çabasına bigane kalmamış
1831 yılında ilk nüfus sayımını yaptırmıştır. 1831 yılında yapılan bu nüfus sayımı Osmanlı
Devleti’nin elbetteki tek nüfus sayımı değildir. Tarihi sureç içerisinde Osmanlı Devleti 18381845, 1882- 1893 ve 1905-1907 yıllarında genel nüfus sayımları yaptırmıştır. Bu sayımlarda
1882 yılına kadar, sadece erkek nüfus sayılmıştır.
Bu çalışmamızda Erzurum merkez Ova karyeleri olarak bilinen 34 köye ait
gayrimüslim nüfus bilgileri paylaşılmıştır. Gayrimüslim nüfusun genel anlamda üretici, üst ve
orta dereceden vergi veren bir sınıfta olması ayrıca dikkat çeken bir husustur.

Kaynakça:
A) Arşiv Belgeleri
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Başkanlığı (BOA)
BOA, NFS.d 2737
BOA, NFS.d 3822
B) Diğer Kaynaklar
BARKAN Ömer Lütfü, “Türkiye’de İmparatorluk Devri Nüfus ve Arazi Tahrirleri”
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, sayı 1, İstanbul 1941
BOZKURT Nebi, “Nüfus”, TDVİA, C.33, Ankara 2007, s.293-294.
KARAL Enver Ziya , Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı, T.C. Devlet
İstatistik Enstitüsü Yayınları, Ankara 1997,
KÜÇÜK Cevdet, “Tanzimat Dönemi Erzurum’un Nüfus Durumu”, İstanbul
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1847 NÜFUS SAYIMLARINA GÖRE ERZURUM VİLAYETİ’NDEKİ HAN VE
DÜKKANLARDA BULUNAN RUM NÜFUS
Öğr. Gör. Nurullah Nehir
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi
ORCID NO: 0000-0002-3091-5901
Özet
Devletler, hükmettiği bölgelerin idari, iktisadi, sosyal ve askeri yapısını düzenlemek ya
da mevcut düzeni daha işlevli bir hale getirmek gayesiyle halkın nüfus miktarını ve bu
nüfusun özelliklerini tespit etme ihtiyacı duyar ve bu sebeple nüfus sayım çalışmaları yürütür.
Buna bağlı olarak Osmanlı idarecileri de klasik diye adlandırılan dönemden itibaren reayanın
durumunu tespit etmek, devletin mali ve askeri ihtiyaçlarını karşılamak ve buradan yola
çıkarak halkın ekonomik düzeyini ve askerliğe elverişli kişi miktarını belirlemek için çeşitli
nüfus ve mal sayımı çalışmaları yaptılar. Klasik dönem diye adlandırdığımız dönem de bu
bilgileri tahrir sayımları sonucu elde edilmiştir.
19. yüzyıl başlarında ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma ve çöküş döneminde
devleti kurtarma çabalarının bir sonucu olarak arazi ve mal mülk sayımı ile birlikte nüfus
sayımları önem kazanmıştır. II. Mahmud döneminde yapılan yeni düzenlemelerle, Yeniçeri
Ocağı’nın kaldırılmasından hemen sonra yerine kurulan yeni ordunun asker ihtiyacını
karşılamak amacıyla ülke genelinde genel bir nüfus sayımı yapılması kararlaştırılmıştır. 1831
yılında yapılan ilk nüfus sayımından sonra belli aralıklarla Nüfus sayımları devam etmiştir.
Erzurum vilayetinde de farklı dönemlerde nüfus sayımları yapıldığı görülmektedir. Bu
çalışmamızda Erzurum vilayeti’ndeki dükkan ve hanlarda bulunan ancak farklı kazalarda
ikamet eden Rumlara ait 1847 tarihli nüfus sayımları ele alınarak bölgenin sosyal yapısı
ortaya konulacaktır.
Anahtar kelime: Nüfus sayımı, Erzurum.Rum
ACCORDING TO THE 1847 CENSUS, GREEK POPULATION IN INNS AND SHOPS IN
ERZURUM PROVINCE
Abstract
When necessary, states need to determine the population size of the people and the
characteristics of this population in order to regulate the administrative, economic, social and
military structure of the regions they govern or to make the existing order more functional and
therefore it conducts census studies. Accordingly, the Ottoman rulers carried out various
population and property census studies to determine the status of the citizen, to meet the
financial and military needs of the state, and to determine the economic level of the people
and the amount of people eligible for military service, starting from the classical period. The
period that we called as the classical period has also been obtained as a result of the counts of
this information. At the beginning of the 19th century, as a result of the efforts to save the
state during the collapse and collapse of the Ottoman Empire, censuses gained importance
with the census of land and property. With the new regulations made in the period of Mahmut
of second, It was decided to conduct a general population census throughout the country in
order to meet the soldiers' needs of the new army established in its place immediately after the
removal of the Janissaries. After the first census in 1831, population census continued at
certain intervals. It is seen that censuses were made in different periods in Erzurum province
as well. In this study, the social structure of the region will be revealed by taking into
consideration the census dated 1847 of the Greeks in the shops and inns in Erzurum province
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but residing in different districts.
Key words: Census, Erzurum, Greek
Giriş
Nüfus sayımı, sınırları belli bir yerdeki nüfusun belli bir zaman diliminde sayılması
işidir. Sayımlar nüfusun niceliğini ve niteliğini, diğer bir deyişle büyüklüğünü ve özelliklerini
tanımayı sağlar. Nüfus sayımları, bir toplumu meydana getiren fertlerin sayı, cinsiyet, yaş,
meslek, dil, din ve öğrenim durumlarını ortaya koyduğundan toplumların sosyolojik,
ekonomik ve tarihî yönlerini araştırmak, sosyal tarihlerini yazmak için çalışma yapacak
olanlar açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda dünyada modern anlamda ilk nüfus
sayımları XVIII. yüzyıl ortalarından itibaren yapılmaya başlanmıştır. İsveç’te 1748,
Danimarka’da 1769, İspanya’da 1787, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1790, İngiltere ve
Fransa’da 1801 yılında ilk nüfus sayımları yapılmıştır.1
Osmanlı Devleti’nde başlangıçta nüfus sayımı olarak adlandırılabilecek bir tasnif
yapılmamıştır. Klasik dönemde yapılan tahrir ve avarızlar genel olarak hane halkının
ödeyeceği vergi miktarını belirlediği için beşeri anlamda detaylı bilgiler barındırmamaktadır. 2
Sultan II.Mahmut zamanında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla beraber ortaya çıkan asker
ihtiyacının karşılanması amacıyla 1831 yılında ilk nüfus sayımı yapılmıştır.3 Osmanlı
Devleti’nin profesyonel anlamda yapacağı bu ilk nüfus sayımında ilk etapta usül ve esasların
ne olacağı, sayımın hangi kriterler dahilinde yapılacağı konusunda bazı ikilemler arasında
kalınmışsa da, uygulanacak usül bizzat Sultan II.Mahmud tarafından belirlenmiştir. Padişah
sayım esnasında sayımın eski yöntemlere göre (usul-i sabıka) yapılmasını istemiştir. Usul-i
sabıka olarak adlandırılan bu sistem nüfusun genelinin sayıldığı demografik bir veriden
ziyade askerlik ve vergi mükellefliği konularına yoğunlaşmış bir usulü işaret etmiştir.4 Belirli
kıstas ve kriterler ölçüsünde 1831 yılında yapılmaya başlanan ilk nüfus sayımının ardından
Osmanlı Devleti belirli aralıklarla bu işlemi devam ettirmiştir. Osmanlı Devleti 1844,
1859/1860, 1881/1882 ve 1906/1907 yıllarında olmak üzere toplamda 4 sayımı daha
yapmıştır.5
Bu çalışmamızda 1847 yılında Erzurum vilayeti dahilinde bulunan han ve dükkanlarda
konaklayan Gayrimüslim tüccarların sayımına yönelik kayıtların bulunduğu nüfus defterini
inceleyeceğiz.
Çalışmamızda Cumhurbaşkanlığı Arşiv Başkanlığı bünyesindeki Osmanlı Arşivi alt
fonlarından olan BOA.NFS.d…fonu 2730 numaralı defter değerlendirilmiştir.
Söz konusu defter 19x54 cm boyutlarında ve toplamda 4 sayfadır. Erzurum’daki han ve
dükkanlarda konaklayan gayrimüslim ahaliye ait bilgiler tabloda belirtildiği üzeredir:
Kaza-i âher reayasından olub Erzurum’un han ve dekâkin vesairesinde bulunan yabancı
Rum milletinin tahrir defteridir.
Fi 19 Şevval sene 1263[30 Eylül 1847]

Nebi Bozkurt, “Nüfus”, TDVİA, C.33, Ankara 2007, s.293-294.
Mehmet Güneş, ”Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları ve Bu Sayımları İçeren Kayıtların Tahlili” Akademik
Bakış, Cilt 8, Sayı 15, Kış 2014, s. 2.
3
Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1831, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistîstik
Enstitüsü Matbaası, Ankara 1997, s. 6.
4
Mahir Aydın, ‘’Sultan II. Mahmud Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri’’, Sultan II. Mahmud
ve Reformları Semineri, 28-30 Haziran 1989, İstanbul 1990, s. 81-84.
5
Kadir Temurçin, “Hamidabat Kazasında Nüfus (1831-1917)” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt,
17, Sayı 1, 2007, s. 68.
1
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Mansuroğlu Hanı:
(Aba ticaretiyle
Gümüşhane’den
gelmiştir.)
Orta boylu-kumral
bıyıklı Abacı Bani
veledi Tanas
Sin: 18

(Demir ticaretiyle
Trabzon’dan
gelmiştir.)
Orta boylu-kara
bıyıklı İstepan
veledi Yorgi
Sin:38

(Ticaret ile
Gümüşhane’den
gelmiştir.)
Orta boylu-kır
sakallı Bezzaz
Yanni veledi Simon
Sin: 18

(Budahi)
Ortaboylu-kara
bıyıklı Bezzaz
Yakob veledi
İstepan
Sin:28

(Budahi)
Ortaboylu Sarı
sakallı Bezzaz
Nazar veledi Tanas
Sin:38

Kilise Hanı:
(Ticaret için
Gümüşhane’den
gelmiştir.)
Orta boylu
kumral bıyıklı
Bezzaz Yorgi
veledi Kavril
Sin:27

(Budahi)
Oğlu
Uzunboylu
Şabb-ı emred
…Gavril
Sin:47

(Budahi)
Diğer oğlu
Vasil
Sin:53

(Budahi)
Karındaşı
Ortaboylu
kumral bıyıklı
Bezzaz Yakob
veledi İstepan
Sin:28

(Budahi)
Ortaboylu Sarı
sakallı Bezzaz
Nazar veledi
Tanas
Sin:38

Zorluoğlu Hanı:
(Ticaret için Sürmene kazasından
gelmiştir.)
Orta boylu kara bıyıklı Abacı
Bareşgûh veledi Lefter
Sin:13

(Budahi)
Karındaşı ortaboylu kumral bıyıklı
Abacı Nikola
Sin:23

Orta boylu kara bıyıklı Abacı
Nikola veledi Panika
Sin:18

Ali Paşa mahallesi dahilinde Rum kilisesi kurbinde bulundukları:
(Ticaret ile Gümüşhane’den gelmiştir.)
(Budahi)
Orta boylu kumral bıyıklı Abacı Gorgor
Ter bıyıklı Abacı Konstantin
veledi Oramya
Sin:43
Sin:1(?)
Küçük Han:
(Ticaret için Gümüşhane kazasından
gelmiştir.)
Orta boylu kumral bıyıklı Abacı Nikola
veledi Lazar
Sin: 38

(Budahi)
Orta boylu Ter bıyıklı Duhancı Mihail veledi
Petro
Sin: 41

Tabloda görüldüğü üzere Erzurum’daki hanlarda geçici olarak ikamet eden nüfus gayri
müslim Rum tüccarlardır. Bu tüccarlar Erzurum’da bulunan Mansuroğlu, Kilise, Zorluoğlu ve
Küçük isimli hanlarda konaklamışlardır. Bu hanlara ek olarak Erzurum merkez Ali Paşa
Mahallesi’nde bulunan Rum kilisesinin yanında bir mahalde de yine konaklayan iki tüccar
dikkat çekmektedir. Nüfus defterinde kayıtlı olan tüccarlar Trabzon, Gümüşhane ve
Sürmene’den Erzurum’a gelmişlerdir. Bu tüccarlar Demir ve Aba ticareti başta olmak üzere
Bezzazlık denen manifaturacılık gibi ticari faaliyetlerle iştigal etmişlerdir.
Sonuç
Erzurum Anadolu’nun stratejik bir noktası olarak tarihi boyunca büyük önem taşımıştır.
Hem askeri bir garnizon hem de ticaret şehri olan Erzurum 19.yy ikinci yarısından itibaren
ticari hacmini artırmıştır. Trabzon’dan gelen malların Asya içlerine kadar taşındığı bir süreçte
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Erzurum’un gümrük gelirleri oldukça artmıştır. Ticaretin kuzey-güney istikametinde bu
derece güçlü cereyan etmesi üzerine Osmanlı Devleti Trabzon-Erzurum yolunu yaparak
ticaretin sağlıklı ve kesintisiz yapılmasını amaçlamıştır.6 Söz konusu yol 1869-1871 yılları
arasında inşa edilmiş olsa da, bu yolun inşasına sebep olan ticari sirkülasyonun bir kısmını
incelediğimiz defterde tetkik etmekteyiz. Erzurum’da konaklayan tüccarların gayrimüslim
Rum olmaları diğer bir dikkat çekici noktadır. Bölgede farklı gayrimüslim unsurlar olmasına
ragmen Rumların ticari faaliyetlerdeki ağırlığı önemlidir.
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Özet
Eğitim tarihi çerçevesinde Osmanlı Devleti yenileşme dönemi incelendiği zaman,
yenilenen devlet birimlerine farklı uzmanlık alanlarında yetişen kişilerin yetişmesi amacıyla
çeşitli eğitim kurumlarının tesis edildiği görülür. Aynı şekilde sosyal, idari, iktisadi, zirai
alanlarda olduğu gibi daha öncelikle de askeri alanda da çeşitli mektepler açılmıştır. Bu
amaçla ilk anda kurulan Hendeshane(1734), Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun (1775),
Mühendishane-i Berr-i Hümayun (1795) örnek verilebilir. Bu eğitim kurumlarına bakıldığı
zaman, hem askeri hem teknik ağırlıklı olduğu görülür. Bu kapsamda mühendisler yetiştirilir
iken mühendislere yardımcı olmak üzere teknik sınıfın da yetişmesi için zaman içerisinde
çalışmalar yapılıyordu. Bununla ilgili olarak açılan mekteplerden biri de Kondüktör
Mektebi’dir.
Kondüktör Mektebi hem mühendislere yardımcı olacak gençlerin yetişmesi hem de
inşaat ve diğer çalışmaların yürütülmesi esnasında proje ve keşif yapılabilmesi maksadıyla
tesis edilmiştir. İlk örneği İstanbul’da 1911 senesinde görülen kondüktör mektebinin birkaç
yıl sonra Konya’da da açılması için hazırlıklar yapılmıştır. Bu konuya ilişkin ayrıntılara bu
çalışmada yer verilecektir.
Anahtar Kavramlar: Konya, Kondüktör Mektebi, Tekniker
KONYA CONDUCTOR SCHOOL
Abstract
Within the framework of the history of education especially Renewal Period of Ottoman
State, we could see, establish various educational institutions in order to training of people
who are trained in different specialties for renewed state units. İn the same way schools have
been opened priority in the military field as well as in the social, administrative, economic and
agricultural area.. This first established schools; Hendeshane (1734), Mühendishane-i Bahr-ı
Hümayun (1775), Mühendishane-i Berr-i Hümayun (1795) can be given as examples. When
looking at this training, it is seen that it is both military and technical. In this context, while
the engineers were being trained, time was written to help the engineers to train the technical
class. One of the schools opened in this regard is the Conductor School.
The Conductor School was established to raise young people to assist engineers, and to
carry out construction and other works, projects and explorations. The first example was made
in Istanbul in 1911, preparations were made to open the conductor school in Konya a few
years later. This subject will be included the details about Konya Conductor School.
Keywords: Konya, Conductor School, Technician
Giriş
Osmanlı Devleti gerileme süreci aslında eğitimde bir dönüşümün ve gayretin üst
seviyede gerçekleştirilmeye çalışıldığı bir dönemdir. Sosyal ve ekonomik koşullar ile devletin
idari alanda karşılaştığı güçlüklere rağmen çok çeşitli alanlarda farklı eğitim kurumlarının
açılmasına gayret edilmiştir. Bunlardan biri örneğin Çiftçilik Mektebi idi. Çiftçilik Mektebi
ziraat alanında tarımda daha modern usullerle başarı elde etmeye yönelik bir girişimdi.
Balıkesir’de ve birkaç örnekte bu okulların izi sürülebilir. Bunun yanında Antalya’da da tesis
edilmek istenmiştir (bkz. Taşer-2019) Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Yeterli koşullar
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olmasa dahi bu noktada gerçekleşen hamleler dahi eğitime yönelik olumlu gayretleri bize
yansıtmaktadır. Kondüktör mektebini de bu bağlamda değerlendirmek mümkündür.
Kondüktör mektebinin bir örneği İstanbul’da görülmektedir. Kondüktör Mektebi
İstanbul’da Mühendislere yardımcı unsurlar yetiştirmek üzere Nafia Nezareti tarafından 9
Mayıs 1327 (22 Ağustos 1911) tarihinde tesis edilmişti. Okul binası bir zaman Sanayi Nefise
Mektebine de hizmet vermiş,
Divanyolu’nda Hıfzısıhha Müzesi binasında
idi(Ergin,1977,1516). Kondüktör mektebi 22 Ağustos 1911 tarihinde kurulmuş, mühendislere
yardımcı elemanlar yetiştirilmek istenmiştir. Nafia nezaretine bağlı okula beş senelik idadi
mezunları alınmıştı (Koçer,1987,214).
Anadolu’da veya Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyıl başlarında hâkim olduğu
coğrafyalarda çeşitli eğitim kurumları açılmakta idi. Bu noktada Konya’da öncelikli olarak
değerlendirilmiştir, denilebilir. Konya’da zaten bir darülmuallimin ve darülmuallimat yani
erkek ve kız öğretmen okulları eğitim vermekte idi. Bunun yanı sıra hukuk mektebi de II.
Abdülhamid zamanında açılmıştı (Taşer,2014). Diğer taraftan Konya’da idadi mektebi de
ortaöğretim kapsamında eğitim faaliyetlerini sürdürmekteydi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken
son dönemde teknik anlamda da mektep tesis edilmek istendiği anlaşılır.
Osmanlı Devleti yenileşme döneminde öncelikli olarak askeri alanda eğitim kurumları
açmıştı. Fakat bu eğitim kurumları aynı zamanda teknik alanla da ilgili idi. Hendeshane,
Mühendishane gibi eğitim kurumları XVIII. yüzyılda açılmıştı. Bu mektepler hem askeri hem
teknik anlamda öne çıkıyordu. Diğer taraftan sanayileşme ve teknolojiye yönelik gelişmeler
bilhassa Batı’da gerçekleşmeye başlayınca Osmanlı Devleti de bu alandaki gayretlerini artırdı.
Örneğin Turuk ve Maabir diye ifade edilen bir mektep vardı. Mühendisliğe ilişkin çeşitli
alanlarda mektepler açılmakta iken, bir de Kondüktör Mektebi adıyla bu alanda tesis edilmek
istenen eğitim kurumu ortaya çıkmıştır. Bu mektebin örneği Osmanlı Devleti’nde çok sayıda
değildir. Bunlardan birinin Konya’da açılması ise Konya’nın eğitim ve kültür açısından tarihi
değerini göstermesi bakımından önem taşır.
Konya Kondüktör Mektebi
Konya Kondüktör Mektebi ile ilgili bilgilere kaynağından ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu
mekteple ilgili düstur veya kavanin mecmuası gibi kaynaklarda veya belgelerde de muhakkak
değinilmiştir. Fakat bu çalışmada daha çok dönemin Konya’da öne çıkan gazetesi olan
Babalık’a bakılmıştır. Babalık’ta Konya Kondüktör Mektebi’nin ayrıntılarına değinilmiş
olduğu görülür. Bu nedenle gazetede konuyla ilgili değinilen hususlara bu çalışmada yer
verilmiştir. Bu hususlar resmi kayıtların gazeteye yansıtılması suretiyle şekillenmiştir.
Öncelikle Kondüktör mektebine neden ihtiyaç hissedilmiştir veya bu mektebin kurulma
amaçları nelerdir buna şu şekilde değiniliyor olduğu görülür.
“Memalik-i Osmaniyede memurin-i fenniyeye olan ihtiyaç yalnız mühendis sıfatıyla
tehvin edilemeyeceğinden hem mühendislere muavenet etmek ve hem de inşaat ve ameliyatın
takrir eden proje ve keşfiyatı mucibince tatbik icrasına memur olmak üzere memalik-i saire-i
mütemeddinede olduğu gibi vukuf ve malumat-ı fenniye sahibi kondüktörler istihdamı nazar-ı
imana alınarak nezaret-i celilece bir kondüktör mektebi tesisi hakkındaki teklif mecalis-i
aliyece karin kabul olduğundan istihbarımıza nazaran minel kerim bu sene eylül mahı
zarfında mekteb-i mezkurun tesisiyle tedrisata mübaderet kılınacaktır. İşbu mektebe leyli
mekatib-iidadiye mezunlarından bilaimtihan veyahud bu derece malumat-ı haiz oldukları
imtihan olanlardan yetmiş kişi kayıt ve kabul olunup em-i tedrisin talebece daha ziyade
mucib-i istifade olacak surette ceryanını tesisen beher sınıf iki şubeye tefrik olunacaktır.
Müddet-i tahsil iki sene olup esnay-ı tedriste bihak say ve gayret edenler ayrıca mükafat-ı
nakdiye ile taltif ve teşvik olunacaklardır. Talebenin emr-i tedriste rusuh ve mümareselerini
temin ve malumat-ı nazariyelerini tevsi etmek için sene-i tedrisiye zamanında ameliyat ile
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iştigal ettirileceği gibi beher sene eyyam-ı tadiliyede masarif taraf-ı hükümetten tesviye
olunmak üzere derdest inşa bulunan yollar da ki ameliyat-ı mühime mevkilerine izamı
mukarrer bulunmuştur. Mezuninin temin-i istikballeri bahsine gelince …. Neşet edenler
evvela dördüncü sınıf kondüktörlüğe tayin edilecekleri gibi, erbab-ı iktidardan kondüktörler
yetiştikçe nezaret-i celilece memurin-i fenniye kadrosunun tevsien tertibiyle maşatın
peyderpey hadd-ı lazımına iblağı ve atiyen ameli mühendislik nesleğine ithal veyahut ba
imtihan mezkur mühendisliğe irtifa ettirilmesi suretiyle atileri taht-ı temine alınmış olacaktır.
mekteb-i mezkure şerait-i duhulü bir veche zir derc eder ve memurin-i fenniyenin kıymeti
günden güne artmakta olduğundan mütemenna intisab suretiyle bir meslek-i mahsus sahibi
olmalarını bütün gençlere tavsiye eyleriz”(Babalık, 29 cemaziyelahir 1329-13 haziran 1327,
s.1).
Yazıda, Osmanlı Memleketinde fenni memur ihtiyacının yalnız mühendisle sınırlı
olmadığına yer verilmiştir. Hem mühendislere yardımcı olmak, hem de inşaatların yapılması,
proje ve keşif uygulamalarını gerçekleştirilebilmesi için kondüktör veya teknikerlerin
istihdam edilmesi gereğine işaret edilmiştir. Bu hususlar dikkate alınmak suretiyle bir
kondüktör mektebi tesisi için teklif hazırlanmış meclis-i ali tarafından kabul edilmiştir. Bu
sene Eylül ayı itibariyle de eğitim öğretimin bu mektepte başlayacağına değinilmiştir. Bu
kapsamda mektebe kimlerin yazılabileceğine de yer verilmiştir. İdadi mektebi mezunlarından
imtihan yapılmadan veya sınav olanlardan yetmiş öğrencinin bu mektepte eğitime başlayacağı
anlaşılmıştır. Bu yetmiş öğrencinin de iki şubeye ayrılması planlanmıştır. Bu mektepte tahsil
süresi iki yıl olarak kararlaştırılmıştır. Başarılı öğrencilerin de ayrıca taltif edilmeleri ve teşvik
edilmeleri söz konusu olmuştur. Talebenin daya iyi yetişmesi için uygulamaya önem
verileceği görülmüştür. Hatta tatil dönemlerinde yapılmakta olan inşaat veya yol hizmetlerine
katılabilecekleri vurgulanmıştır. Mezun olanların nasıl istihdam edilecekleri de belirlenmiştir.
Mezun olan bir talebe öncelikle dördüncü sınıf kondüktörlüğüne veya teknikerliğe tayin
edileceklerdir. Zamanla sınavla veya sınavsız belli bir süre görev yapanların mühendisliğe
geçmesi konusu üzerinde de durulmuştur. Dolayısıyla mezunların aldıkları ücretle ilgili
sıkıntı duyma ihtimali veya maaşın peyderpey artması gerektiği düşüncesine istinaden
mühendisliğe geçişten söz edilmiştir. Böylece kapsamlı bir açıklama veya planlama
yapılmıştır, denilebilir.
Gazete aynı haberin devamında Kondüktör Mektebi’ne kayıt ve kabul şartlarını da
ifade etmiştir. Buna göre 1911-1912 eğitim öğretim yılı 15 Eylül tarihi itibariyle
başlayacaktır. Kayıt işlemleri için son tarih olarak 1 Eylül belirlenmiştir. Mektebe kayıt ve
kabul şartları şöyledir(Babalık Gazetesi):
1- On yedi yaşından aşağı ve yirmi dört yaşından büyük olmamak. Kötü ahlaklı olarak
bilinmeme. Herhangi bir suç veya cinayetle mahkum olmamak. Tahsile mani bir hastalığın
olmaması ve sağlıklı olmak gerekmektedir. Bunlarla ilgili resmi evraklarını hazırlamış olması
gerekmektedir. İki aded fotoğraf ile aşı şehadetnamesi de yine istenilen evraklar arasındadır.
2- “Mektebe bilaimtihan kabul olunabilmek için yedi senenin mekatib-i idadiyeden
veya buna muadil olduğu maarif nezaretinden tasdik edilmiş mekatibten mezun olmak
şarttır”. Sadeleştirilmiş şekli:
Mektebe imtihansız olarak kaydolabilmek için yedi senelik idadi mektebinden veya
buna muadil olduğu maarif nezaretinden onaylanmış bir mektepten mezun olmak şarttır.
3- “Bilahire beyan olunan mekteplerden şehadetname veya tasdiknameyi haiz
olmayanlar atideki derslerden icra kılınacak istihatta ihraz-ı muvaffakiyet etmek şartıyla kabul
olunacaklardır”. Sadeleştirilmiş şekli:
İfade edilen mekteplerden şehadetnamesi veya tasdiknamesi olmayanlar ise aşağıda
belirtilen derslerden yapılacak bir sınavda başarılı olması suretiyle mektebe kabul
olunabileceklerdir.
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Hesap, cebir, müsellesat, hendese-i satıh ve cisim, hikmet, kimya, coğrafya, tarih,
umumi Osmani, lisan-ı Osmani ve Fransızca
4- “1327-1328 sene-i tedisiyelerinde kabul olunabilecek talebenin adedi yetmişi tecavüz
eylediği takdirde umum talebenin meyanında muharrer derslerden müsabaka icra edilecektir.
İndel müsabaka tayin edilecek sıraya nazaran birinciden yetmişinciye kadar olanlar mektebe
kabul olunacaktır”. Sadeleştirilmiş şekli:
1911-1912 eğitim öğretim döneminde mektebe kabul edilecek öğrenci sayısının yetmişi
geçmesi halinde talebelerin genelinde yazılı derslerden bir sınav düzenlenecektir. Yapılacak
sınav sonucuna göre talebeler sırayla belirlenecek yetmişinci olan talebeye kadar talebeler
alınacaktır.
5- “Mazeret-i makbuleye mebni muayyen olan kayıt ve kabul ve müsabaka zamanında
müracaat edememiş olanların teşrin-i evvelin birinci gününden sonra vuku bulacak
müracaatları nazar-ı itibara alamayacağı gibi bir veche bila adedi muharrer talebe kabul
edildiği takdirde herhangi bir sebebden naşi vaktinde müracaat etmeyenlere cevab red
verilecektir”. Sadeleştirilmiş şekli:
Geçerli bir mazereti olduğu için kayıt, kabul ve müsabaka veya sınav zamanında
müracaat edemeyen öğrencilerin Ekim ayının birinci gününden sonra gerçekleşecek
müracaatları dikkate alınmayacaktır. Bu vakte kadar müracaat etmeyenlere red cevabı
verilecektir.
6- “Mektebe yetmişten dün talebe kabul edildiği takdirde yetmişe baliğ oluncaya kadar
tebaa-i ecnebiyeden olup balada muharrer kayıt ve kabul şeraitini haiz bulunanlar da kabul
edilecektir. İşbu kayıt ve kabul şeraiti ile hususat ve teferruat-ı sair hakkında izahat-ı
mütemma almak isteyenler mektep müdiriyetine müracaat edebilirler”. Sadeleştirilmiş şekli:
Mektebe yetmişten aşağı talebe kabul edildiği takdirde yetmişe ulaşıncaya kadar
yabancı talebeden yukarıda belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşıyanlar mektebe kabul
edilebilecektir.
Kondüktör Mektebine beş senelik idadi mezunları kabul edilmekte idi. 1924 senesinde
yatılı hale gelen okulun adı Nafia Fen Mektebine çevrilmiştir. Okuldaki eğitim süresi 1926’da
iki buçuk sene daha sonra üç sene olarak belirlendi. 1930 senesinde Mühendis Mektebinin
Topoğrafya ve Ressam şubeleri bu mektebe verilmişti. Daha sonra ise, Teknik Okula
çevrilerek, Mühendis ve Fen Memuru yetiştirmek üzere ikiye ayrıldı ve her iki kısımda inşaat
ve makine bölümleri açıldı. İlk mühendis mezunlarını 1939’da fen mezunlarını ise 1938
senesinde verdi.
Kondüktör Mektebi ile ilgili mektebin açılış tarihi ve okula öğrenci kabulü ile ilgili
koşullardan bahsedildikten sonra bu eğitim kurumunun müfredatına değinilebilir. Fakat
bununla ilgili İstanbul’daki Kondüktör Mektebi’nin programı da fikir verecektir.
Kondüktör Mektebinin Programında, Paris’teki Ecole de conducteur mektebi örnek
alınmıştı. Programda yer alan dersler şöyle idi(Ergin, 1977,1516):
İnşaat-ı Meyahiye, Usul-ı Umumi-i İnşaat, Turuk-i Adiye ve Demiryolları, Topoğrafya,
Hendese-i Tersimiye ve Malzeme-i İnşaiye, Mimari ve Resim, Resmi Hatti, Usul-ü Mesaha,
Kitabet, Köprücülük, Mihanik, Hesap, Cebir, Müsellesat.
Sonuç
Kondüktör Mektebi’nin İstanbul’un yanı sıra Konya’da da tesis edilmiş olması Osmanlı
Devleti’nin bu tarihlerdeki topraklarının genişliği nazar-ı dikkate alındığı zaman şehre
öncelikli değer verildiğini göstermesi adına önemlidir. Bu minvalde çeşitli alanlarda farklı
ihtiyaçların tezahür etmesiyle kurulan mektepler bilhassa İstanbul’da görülmektedir. Bunun
yanı sıra Konya’nın da gerek Kondüktör Mektebi ve gerekse Hukuk mektebi gibi mektepler
başta olmak üzere mektep çeşitliliğinin olduğu görülür.
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

257

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
Kondüktör Mektebinin programı incelediğimiz zaman bu mektebi günümüz
mühendislik ve mimarlık fakültesine benzetmek mümkündür. Daha çok inşaat mühendisliği
ve mimarlık dallarına ait derslerin okutulduğu anlaşılmaktadır.
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Koçer, Hasan Ali (1987) Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu, Uzman Yay., Ankara.
Osman Ergin (1977), Türk Maarif Tarihi, cilt:3-4, Eser Matbaası, İstanbul.
Taşer, Seyit (2014), Taşra Hukuk Mektepleri,Konya.
Taşer Seyit (2019), Teke Çiftçilik Mektebi Kurma Çalışmaları, Antalya Kitabı, Palet
Yay.

Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

258

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
BİLGİ ÜZERİNE DERİN DÜŞÜNCEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME
Doç.Dr.Seyit TAŞER
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Özet
Bilgi salt haliyle de değerli olmakla birlikte, elde edilen bilgi üzerinde değerlendirme
yapmak bilgiyi daha işlevsel kılacaktır. Sistematik, derinlemesine bir düşünce süreci bir
anlamda felsefe, bilginin bilgisidir. Bilgi üzerine düşünme, yorumlama, kafa yorma, eleştirel
bir bakış açısı elde edebilme öğrenmenin daha üst seviyede gelişmesine yardımcı olacaktır.
Uzak tarihten günümüze doğru gelindiğinde bilgi üzerine düşünme davranımının orantısal
olarak aşağı yönlü bir eğilim gösterdiği söylenebilir.
Günümüzde bilgi üzerine derin düşünme ile oluşan çalışmaların sınırlı kaldığı görülür.
Tarihte hem çağına hem de çağının ötesine etki eden klasik eserler ve ilim adamlarına ilişkin
çok sayıda örnek verilebilir. Bu çalışmada günümüzde derin düşünmeyi olumsuz yönde
etkileyen başta teknolojik gelişmeler olmak üzere sosyal, ekonomik ve güncel sebepleri ayrı
ayrı incelemek suretiyle, bu konuda bir duyarlılık ve farkındalık oluşturularak çeşitli
boyutlarıyla mesele incelenecektir.
Anahtar Kavramlar: Felsefe, Düşünce, Bilim, Bilgi.
AN EVALUATION ON FACTORS AFFECTING DEEP THOUGHT ON KNOWLEDGE
Abstract
Although information is valuable in its pure form, evaluating the information obtained
will make the information more functional. A systematic, in-depth thought process is, in a
sense, the knowledge of philosophy. Being able to reflect on, interpret and gain a critical
perspective will help the development of learning at a higher level. It can be said that, from
the distant history to the present, the behavior of thinking about information has a
proportional downward trend.
Nowadays, it is seen that studies that are formed by reflecting on knowledge are limited.
A large number of examples can be given about classical works and scholars who have
influenced both their age and beyond. In this study, the issue will be examined in various
dimensions. The social, economic and current reasons, especially the technological
developments, which negatively affect deep thought today, This examination aims to creating
a sensitivity and awareness on this issue.
Keywords: Philosophy, Thought, Science, Knowledge
Giriş
Bilgi birikimsel olma özelliği ile geçmişten günümüze artarak gelişme göstermektedir.
Her bir alanda önceki dönemlerde geliştirilen içeriğe bakarak bunlar üzerinde bir gelişme
sağlanması söz konusudur. Bunun yanında bazen bu sürekliliği etkileyen doğal afetler,
savaşlar, istilalar, işgaller vb. olumsuz gelişmeler bilgilerin geçmişten günümüze aktarımında
kopuklukların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Örneğin Skolastik dönemde Avrupa
bilgiyi klise kontrolünde düzenlediği için Eskiçağ’da gelişen bilimsel birikim bu dönemde
hem baskı altına alınmak hem de silinmek istenmiştir. Fakat doğu medeniyeti bu eserlere ve
bilgilere ulaşarak ve aynı zamanda kendinden de özgün katkılar sağlayarak bilimsel gelişmeyi
sürdürmüştür. Dolayısıyla İslam medeniyeti bu kaynakların silinip gitmesini önlemiştir.
Böylece bilimsel birikim yine de sağlanmıştır. Diğer taraftan tarihin çeşitli dönemlerinde inşa
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edilen veya gerçekleşen bir yapı veya anıtın ise halen nasıl inşa edildiği veya gerçekleştiğine
dair soru işaretleri olabilmektedir. Mısır piramitleri buna örnek verilebilir.
Bilgi günümüzde bir araştırmacı açısından daha kolay ulaşılan bir değerdir. İnternetten
kütüphanelere veya arşive ulaşmak suretiyle araştırılmak istenen bilgi ve belgelere veya
eserlere ulaşılabilmektedir. Bilgi ulaşılabilir bir durumda olmakla birlikte yine de eğitimde
yaşanan gelişmeler, rekabet, öğrenci sayısı vb. faktörler göz önünde tutulduğu zaman
öğrencilerin başarılı olabilmeleri için belli bir bilgi birikimine sahip olmaları beklenmektedir.
Diğer yandan çeşitli seviyelerde ve sınıflarda gerçekleşen sınavların içeriği de öğrencilerin
bilgi hâkimiyetinin ölçülmesine yöneliktir.
Bilgi konusu üzerinde gelişen bir başka durum ise uzmanlaşma ile her bir disipline ait
bilgi birikiminin kendi içerisinde değerlendirilmesidir. Bunun XX. yüzyılın başlarından
itibaren gelişme kaydettiği bilinmektedir. Önceki dönemlerde hem fen hem matematik hem de
sosyal bilimler de uzmanlık söz konusu olabilmekteydi. Bununla birlikte bilgi açısından
genel veya yüzeysel bir durum yoktu. Zira çeşitli kademedeki öğrencilerin o alan veya sınıfa
tekabül eden temel eserlere hâkim olması beklenmekteydi. Dolayısıyla geçmişte çok da sathi
sayılmayacak şekilde bilgi sahibi olmak önem taşımakla birlikte, günümüzde özellikle
başarının sağlanabilmesi için kapsamlı bir bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Peki günümüz ve
geçmişte bilgiyle ilgili bu ortak özelliklerin yanı sıra farklı olan neydi? Bundan söz edilebilir.
Geçmişte40 tabi ki istisnalar olmakla birlikte bilinenler üzerine derin düşünmenin günümüze
göre daha gelişmiş olduğu söylenebilir. Buradaki genellemeyi tarihten günümüze yazılan
eserlerin içeriğinden yola çıkarak değerlendirmek mümkündür. Ayrıca günümüz olarak ifade
edilen tarihin XX. yüzyılın başlarından ve hatta daha öncesinden itibaren ele alınabilecek bir
süreç olduğunu vurgulamak gerekir. Dolayısıyla derin düşünme konusu ile ilgili eleştirel
bakış açısının kısa süreli değil, belki de birkaç yüzyıllık bir durum olduğu söylenebilir. Zira
Mehmet Akif de bu konudaki serzenişini XX. başlarında “Medreseler artık Gazaliler
yetiştirmiyor” diyerek ortaya koymuştur.
Bilinenler üzerinde derin düşünmeyle ilgili tespitlerin kaynağı eski tarihlere dayanmakla
birlikte daha önemli olan husus derin düşünceyi olumsuz etkileyen etmenler neler olmuştur?
bunlar üzerinde değerlendirme yapabilmektir. Tabi bu değerlendirmeleri yaparken objektif bir
bakış açısıyla meseleler ele alınmalıdır. Aynı zamanda düşünmeyi etkin hale getirebilmek
yeniden mümkün olabilir mi? şeklinde de meseleye yaklaşılabilir.
Derin Düşünmeyi Etkileyen Faktörler
Derin düşünme veya bilginin bilgisi bir anlamda felsefe; bilginin işlenmesi adına
önemli bir faaliyettir. Farklı bakış açıları ortaya koyabilme, yeni yaklaşımlar sunabilme
konusunda özellikle bilim adamları ilk dönemlerden itibaren kendinden öncekileri şerh ederek
ve gerekli ilaveler sağlayarak bir ilerleme kaydedilmekteydi. Aristo, Sokrat, Farabi, Gazali
gibi isimler birbirlerinden etkilenerek ve aynı zamanda kendinden önceki yazılanlara eleştirel
bir bakış açısı ortaya koyarak kendi söylemlerini ortaya koyabilmekteydi.
Derin düşünme bilginin üst seviyede kazanımıyla mümkündür. Bilgi kalıcılığı oranında
derin düşünmeye de müsait hale gelebilir. Bilginin elde edilme boyutları ezber,
değerlendirme, uygulama, analiz, sentez gibi süreçlerden geçmektedir. Şayet analiz veya
sentez düzeyinde bilgi edinilmişse bu bilginin işlenerek buradan yeni yaklaşımlar veya farklı
fikirler ortaya koymak mümkün hale gelebilir. Fakat kalıcılığı daha alt boyutta gerçekleşen bir
bilgi yalnızca ezberlenmişse şayet, üzerinde derin düşünme çok mümkün değildir.
İnsanlar tarihin birçok döneminde alışılagelmiş bir hayat biçimini daha çok
benimseyebilmişlerdir. Bunu şu şekilde açmak mümkündür ki, insanlar çoğu zaman yeniliğe
“Geçmişte” ifadesi daha çok eğitim ve bilimde Osmanlı Devleti’nin görece daha iyi olduğu dönemleri ifade
eder. Bunun yanı sıra Ortaçağda gelişen İslam medeniyetini de kastedilmektedir.
40
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kapalı olabilmektedir. Bu genel geçer bir tespittir. Bunun yanında tarihten çeşitli örnekler de
sunulabilir. Yani sadece bazı yeni düşünceler veya icatlar ortaya koyması sebebiyle idam
edilenler de olmuştur. Bazen söylediklerinin yanlış anlaşılması yüzünden bunu canıyla
ödemek zorunda kalan bilim adamları da vardır. Hal böyle olunca da derin düşünme veya yeni
bakış açısı ortaya koyma bazen çekinilen bir durum olmuştur ve tarihte yaşanan çeşitli
olumsuz örnekler insanların cesaretini de etkileyebilmiştir.
Teknoloji konusu özellikle sanayileşme birlikte ön plana geçerken hayatı kolaylaştırma
ve daha az çaba ile daha yüksek verimin elde edilebilmesine yönelik gayretler ön plana
çıkmaya başlamıştır. Bu gelişmeler insanların daha refah bir hayat sürmek istemeleri ve
böylece bu amaca yönelik sorunların çözümüne ilişkin bir hareket tarzının benimsenmesine
yol açmıştır. Mesela sanayileşme sonrası işçi sınıfının çalışma şartları ve bu konuda
iyileştirme sağlanması gibi temel sorunlar bilim adamlarının da meselesi haline gelmiştir.
Yine ekonomik anlamda gelişmenin nasıl olabileceği, kapitalizm ve birey ve toplum
üzerindeki etkileri derken daha çok belli ihtiyaçlar ve bunların karşılanmasına yönelik bir
çaba ile bilgi ve teknoloji kavramları bir arada kullanılır olmuştur.
Teknolojinin bilim ve bilgi algısı üzerindeki etkilerinin yanı sıra bizatihi derin düşünme
üzerindeki olumsuz tesirleri üzerinde de durulabilir. Telefon, tablet ve bilgisayarda bilgiye
daha kolay ulaşılırken, bilginin farklı başlıkları dahilindeki yorum ve değerlendirmelere de
ulaşılabildiği için ayrıca bir çaba içerisine girmek gereksiz görülebilmektedir. Çeşitli
kademelerde eğitim alan gençler için de verilen ödevlerin yapılması esnasında işin kolay yolu
tercih edilebilmektedir. Ayrıca yine belli kademelerde bilimsel çalışmalar yapan gençler de
belli konular üzerinde yorum ve değerlendirme yapmaktan kaçınabilmektedir.
Teknolojik gelişmeler ve bunların güncel yansımaları neticesinde bireylerin
üstlendikleri sorumluluklar veya roller artabilmektedir. Bu sorumluluklar veya roller, aynı
zamanda kısa zamanda ulaşılmak istenen hedeflerle de ilgilidir. Birçok dersten başarılı olmak,
daha iyi bir eğitim kurumunda eğitim almak veya istediği mesleğe geçmek isteyen öğrenciler,
öğrendiği bilgiler üzerinde düşünmek için ayrıca bir zaman ayıramayabilmektedirler.
Bilginin çeşitli derslerdeki eğitim süreciyle elde edilmesi esnasında sorgulama
yapılmaması da derin düşünceyi etkileyen hususlardandır. Bilgi olduğu gibi kabul
edilmektedir. Bilginin doğruluğu veya yanlışlığı üzerinde bir değerlendirme
yapılmayabilmekte, hatta bu bir alışkanlık haline gelmektedir. İnternet üzerinden de bilimsel
bir kaynaktan alınmaksızın ortada dolaşan bilgiler de yine üzerinde değerlendirme
yapılmadan kullanılabilmektedir. Bunların sonucu olarak da bilgi üzerine düşünme süreci
gerçekleşememektedir.
Kitap okuma oranları araştırıldığı zaman oldukça sınırlı düzeyde kaldığı bilinmektedir.
Kitap okuma, hem zihnin çalışmasını hem de muhakeme ve anlama, kavrama yeteneğini
geliştiren bir eylemdir. Bununla birlikte öğrenciler çoğunlukla ders, sınav ve teknoloji odaklı
bir yaşam sürdüğü için burada kitap ikinci planda kalabilmektedir. Kitap okuma olmadan da
derin düşünmeyi sağlayabilmek güçtür.
Sonuç
Derin düşünme, bilgi üzerinde farklı yaklaşım tarzları belirleyebilme, çeşitli açılardan
meselelere yaklaşabilmek adına önemlidir. Bu durum niye önemlidir. Zira bilhassa lisans üstü
çalışmalar, makaleler, tezler, bilimsel çalışmalar ortaya konulabilmesi için bu şarttır. Birçok
lisans üstü çalışmada bir konunu etrafında sınırlı bir bakış açısıyla kalınabilmektedir. Oysa ki
o meselenin ayrıntılarına derinliğine inildiği zaman önümüze çok sayıda pencereler
açılacaktır. Fakat derin düşünme olmadığı zaman bu pencereleri açmak da mümkün değildir.
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1

Özet
Ekosantrik Psiko-Felsefi Kuram, postmodern öznenin travmalarının kaynağını, uygarlık
tarihi içerisinde gerçekleşen ilerleyişler temelinde aramaktadır. Bu kapsamda insanın doğadan
uzaklaşması ve egosantrizmin yükselmesini travmaların temel kaynağı olarak görmektedir.
EPF kuramı dört başlangıç ilkesi doğrultusunda 3 farklı yöntemi kullanarak, öznenin
travmalarını aşabileceğini iddia etmektedir. Bu çalışma kapsamında EPF kuramının uygarlık
tarihine bakışı ve postmodern öznenin travma kaynaklarının neler olduğu incelenmiştir. EPF
Kuramı postmodern öznenin üç ana travma kaynağını; doğaya yabancılaşma, kendine
yabancılaşma ve etik sorunlar olarak görmektedir. Bu kaynakların altında; egosantrizm, yapay
ekosistemler, gündelik yaşam paradoksları, teknolojik baskılar, etik değerlerin muğlaklığı ve
hazır ahlaki modeller bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekosantrik Psiko-Felsefi (EPF) Kuram, Postmodern Özne, Travma
TRAUMA SOURCES OF THE POSTMODERN SUBJECT ACCORDİNG TO THE
ECOCENTRİC PSYCHO-PHİLOSOPHİCAL (EPP) THEORY
Abstract
The Ecocentric Psycho-Philosophical Theory seeks the source of the traumas of the
postmodern subject on the basis of the progress made in the history of civilization. In this
context, he regards the distancing of man from nature and the rise of egocentrism as the main
source of traumas. EPP theory claims that the subject can overcome his traumas by using 3
different methods in line with four initial principles. In this study, the EPP theory's view of
the history of civilization and the sources of trauma of the postmodern subject were examined.
EPP Theory; accepts the three main sources of trauma of the postmodern subject as alienation
from nature, self-alienation and ethical problems. Below these resources; There are
egocentrism, artificial ecosystems, everyday life paradoxes, technological pressures,
ambiguity of ethical values and ready-made moral models.
Keywords: Ecocentric Psycho-Philosophical (EPP) Theory, Postmodern Subject,
Traumas
GİRİŞ
Ekosantrik Psiko-Felsefi (EPF) Kuram, postmodern öznenin travmalarının çözümünde
dört başlangıç ilkesi ve üç yöntem kullanarak çözüm aramaya çalışmaktadır. EPF Kuramı,
Külcü (2020) tarafından yayınlanan “New Paradigm Proposal: Ecocentric PsychoPhilosophical (EPP) Theory” başlıklı çalışma ile kurulmuştur. İlgili yayında EPF kuramının
başlangıç ilkeleri ve amacı şekillendirilmiştir. EPF kuramının başlangıç ilkeleri;
Eudaimonizm, Ekosantrizm, Monadizasyon ve Aksiyoloji olarak belirlenmiştir EPF Kuramı,
bu başlangıç ilkeleri ve yöntemleri doğrultusunda, postmodern öznenin travmalarına çözüm
aramaktadır.
EPF Kuramına Göre Uygarlık Tarihi ve Öznenin Evrimi
İnsan yaşamındaki travmaları anlayabilmek için öncelikle insanlık tarihini incelemek
gerekmektedir. İnsanlık tarihinin ana aşamaları; tarih öncesi dönem, avcı-toplayıcı dönem,
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Tarım Devrimi, feodal tarım imparatorlukları dönemi, sanayileşme dönemi, bilgi ve bilişim
çağı ve ağ toplumu dönemi olarak tanımlanabilir. Bu sınıflandırmalar, birey özelinde değil,
toplum perspektifinde gerçekleştirilmiş ayrımları ifade etmektedir. Aynı sınıflandırma,
öznenin evrimi açısından gerçekleştirildiğinde: Doğa içerisinde varlık mücadelesi veren özne;
doğayı anlayan ve onunla birlikte yaşamayı keşfeden özne; doğayı kontrol etmeye başlayan
özne; doğayı, canlıları ve insanları köleleştiren özne; doğaya yabancılaşan özne; kendisine
yabancılaşan özne; sanal ekosistem içerisinde zayıflayan özne gibi bir ayrım ortaya çıkacaktır
(Şekil 1).
Tarih Öncesi Dönem
•Doğa içerisinde varlık
mücadelesi veren özne

Avcı-Toplayıcı Dönem
•Doğayı anlayan ve onunla birlikte
yaşamayı keşfeden özne

Tarım Devrimi
•Doğayı kontrol etmeye
başlayan özne

Feodal Tarım
İmparatorlukları
Dönemi
•Doğayı, canlıları ve
insanları köleleştiren
özne

Sanayileşme Dönemi
•Doğaya yabancılaşan özne

Şekil 1. İnsanlık Tarihi İçerisinde Öznenin Evrimi
Tarih öncesi dönemde öznenin durumu hakkında net bilgilere sahip değiliz. Ancak
arkeoloji, antropoloji ve paleoantropoloji alanında gerçekleştirilen çalışmalar bize bu dönem
hakkında bazı resimler ortaya koymaktadır. Bazı araştırmacılar tarihin yazıyla başladığını
iddia etmektedirler fakat bu tanımlama, insanın bir milyon yıldır balta kullandığı, ok ve yay
kullanımının otuz ila elli bin yıl öncesine dayandığı düşünüldüğünde, insanlık tarihine
haksızlık olarak kabul edilebilir (Kongar, 1982). Çünkü bilgi üretmenin ve bunu aktarmanın
yolu sadece yazı değildir. Teknolojik aletler de (balta, ok ve mızrak gibi) bilgi aktarımının bir
yöntemi olarak kabul edilmelidir. Bu kapsamda öznenin doğuşu olarak tarih öncesi dönem,
insanın yeryüzünde görüldüğü tarihten, ilk aletlerin yapıldığı Paleolitik Dönem’e kadar olan
süreci ifade etmektedir. İnsanın ilk atalarının (hominidler) fosiline, Ahounta Djimdoumalbay
tarafından 2001 yılında Çad sınırları içerisinde ulaşılmıştır. Geç Miyosen Dönem’e ait olduğu
düşünülen bu kalıntının altı ila yedi milyon yaşında olduğu tahmin edilmektedir (Brunet ve
ark., 2002; Wood, 2002). Bu bağlamda, öznenin biyolojik ve kültürel yolculuğunun bu çağda
başladığı kabul edilebilir. Bu dönemde insanın ataları, dünyanın jeolojik çağları içerisinde
diğer canlılarla birlikte türünü devam ettirmeye çalışmış ve henüz kültür üretmemiştir. Bu
dönemde özne, doğanın diğer unsurlarıyla birlikte yaşam mücadelesi vermiştir.
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Avcı-toplayıcı dönem, Paleolitik Çağ’a karşılık gelmektedir. Bu dönem, iki milyon yıl
önce başlamış ve M.Ö. 10000’lerde bitmiştir. Bu dönem hem biyolojik hem de kültürel
anlamda insanın ayağa kalktığı dönemdir. Homo Erectus ayağa kalkmış; özne, doğa
karşısında ilk araçlarını üretmeye başlamış ve yaklaşık iki yüz bin yıl önce düşünce gücünde
önemli bir atılım gerçekleştirmiştir (Şenel, 2006). Bu süreç, insanların henüz büyük
topluluklar oluşturmadığı, küçük takımlar hâlinde yaşadıkları bir döneme işaret etmektedir.
Özne avcı-toplayıcı dönemde; doğayı gözlemiş, onu anlamaya çalışmış, inancı ve sanatı
geliştirmiş, doğayla bir ilişki modeli ortaya koymaya başlamıştır.
Dünya üzerinde son buzul çağının en soğuk evresi “Younger Dryas” şeklinde
adlandırılmaktadır ve bu evre günümüzden on iki bin yıl önce son bulmuştur. Bu evreden
sonra Holosen Dönemi’ne geçilmiştir. Holosen Dönem’de dünyanın ortalama sıcaklıkları
yükselmiş, günümüz iklimsel koşullarına ulaşılmıştır (Erlat, 2013). Neolitik Dönem’e karşılık
gelen bu süreçte, iklim koşullarındaki değişimler, insanların yerleşik yaşama geçmeleri için
bir fırsat oluşturmuştur. Bu süreçte yerleşik yaşama geçen insan, insanlık tarihini değiştiren
Tarım Devrimi’ni gerçekleşmiştir. Tarım Devrimi, insanın avcı-toplayıcı dönemde
gerçekleştirdiği doğa gözlemleri ve geliştirdiği araçları kullanarak, onu kontrol etmeye
çalıştığı aşamaya geçişi ifade etmektedir. Bu dönemde insanlık; tarımı keşfetmiş, bitkileri ve
hayvanları kültüre almaya başlamıştır. Özne, bu süreçte kendisini doğanın üzerinde
konumlandırmış, inançları içerisindeki üstün ilkenin, ona doğadan üstün olduğu ve her şeyin
onun emrinde olduğu mesajları verdiğine inanmıştır. Bu dönemde özne, egosantrik benliği
inşa etmeye başlamıştır.
İlk tarım imparatorlukları Mezopotamya bölgesinde M.Ö. 3000’lerde kurulmuştur
(Üstüner, 2008). Feodal tarım imparatorlukları döneminde, tarım alanları genişlemiş, tarımla
birlikte ortaya çıkan artı değer tapınak ekonomileri yoluyla kontrol edilmiş ve büyük tarım
imparatorlukları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde insan; doğayı, onun güçlerini ve
bilgisini kullanarak kontrol etmeye başlayınca doğaya yabancılaşan özneyle doğanın savaşı da
başlamıştır. Egosantrik gelişimi ilerleyen özne, bu aşamada doğadaki tüm unsurları; canlılar,
cansızlar ve kendi türünü tahakkümü altına almaya başlayarak köleleştirmiştir.
İnsanlığın Tarım Devrimi sonrasındaki en büyük değişim süreci Sanayi Devrimi’yle
başlamıştır. 19. yüzyılda gerçekleşen Sanayi Devrimi, insanın dünya üzerindeki yaşamını
derinden etkilemiştir (Tanili, 1979). Sanayileşme döneminde insan, makine gücünü keşfetmiş
ve kimyasal teknolojiyi geliştirmiştir. Bu güçler insanı doğayla olan savaşında bir adım ileri
taşımıştır. İnsan, doğa ve kendi türü üzerinde toplu yok edişlere başlamıştır. Egosantrik yönü
zirveye ulaşan öznenin doğaya yabancılaşma süreci hızlanmıştır.
İnsanlık 1. Sanayi Devrimi’nden sonra, 20. yüzyılın başlarında elektrik teknolojisine
ulaşarak 2. Sanayi Devrimi’ni; 20. yüzyılın ikinci yarısında programlanabilir sistemleri
geliştirerek 3. Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmiştir (Turan, 2018). Bu gelişmeler sonucunda
insanlar; elektronik ve yazılım teknolojilerini kullanarak uzman sistemleri ortaya çıkarmış,
böylece bilgi ve bilişim çağını açmışlardır. Uzman sistemler, insanın entelektüel aklını
kopyalayarak yazılımlar aracılıyla elektronik sistemlere hapsetmiştir. Bu dönemde özne,
uzman sistemlere depolanan kolektif akıl karşısında zayıflamış ve egosantrizmi darbe almaya
başlamıştır. Doğa karşısında oluşturduğu uzman sistemler yaşamını kolaylaştırırken,
kendisine yabancılaşma sürecini hızlandırmıştır. Hatta özne, bütünüyle kendi varlığından
uzaklaşmıştır. Modernizm sonrası postmodern toplum ve özne şekillenmiş, determinizm
azalmış, belirsizlik anomalileri ortaya çıkmaya başlamıştır.
İnsanlık 21. yüzyılın başlarında 4. Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmiştir. Bu devrimle
nesnelerin internetini geliştiren insan, uzman sistemlerden yapay zekâya sahip otonom
sistemlere geçiş yapmıştır (Ray, 2016; Scheuermann ve ark., 2015). 4. Sanayi Devrimi
sonrasında ortaya çıkan toplum tipi, araştırmacılar tarafından farklı isimlerle adlandırılmıştır.
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Ulrich Beck ve Anthony Giddens yeni şekillenmeye başlayan toplumu “Risk Toplumu”
olarak isimlendirirken (Yılmaz, 2010), Manuel Castells internetin insan yaşamına girmesiyle
oluşan yeni toplum biçimini “Ağ Toplumu” olarak adlandırmıştır (Castells, 2013). Ağ
toplumunda öznenin, binlerce yılda inşa ettiği toplumsallık ve egosantrik birey nitelikleri
sarsılmıştır. Yapay zekâ sistemleri, insanın Paleolitik Çağ’da elde ettiği bilginin öznesi olma
rolünü elinden almaya başlamıştır. Bilgi ve bilişim dönemiyle başlayan sanal ekosistem
inşası, ağ toplumu dönemiyle zirveye ulaşmış ve özne, sanal ekosistem içerisinde zayıflayarak
yalnızlaşmıştır.
Ekosantrik Psiko-Felsefi (EPF) kuram; öznenin, tarihsel evrimini dikkate alarak,
yeniden inşa edilmesi gerekliliği düşüncesiyle hareket eden bir teoriyi ve bu teori kapsamında
geliştirilecek yaklaşımların bütününü ifade etmektedir. EPF kuramının başlangıç ilkeleri;
eudaimonizm, ekosantirizm, aksiyoloji ve monadizasyon sonucu bireyin ve toplumun yeniden
inşasıdır. EPF kuramı, başlangıç ilkeleri doğrultusunda çok geniş alanlarda yaşam pratikleri
ortaya koymayı hedeflemektedir.
Postmodern Öznenin Travma Kaynakları
Ekosantrik Psiko-Felsefi (EPF) kurama göre; ağ toplumunun oluşmasıyla birlikte ön
plana çıkan postmodern özneyi, psikolojik olarak sorunlara ve mutsuzluğa sürükleyen üç ana
eksen bulunmaktadır. Bu eksenler; doğaya yabancılaşma, kendisine yabancılaşma ve etik
sorunlar olarak tanımlanabilir (Şekil 2).

Postmodern Öznenin Travmaları
Doğaya
Yabancılaşma

Egosantirizm

Yapay
Ekosistemler

Kendisine
Yabancılaşma
Gündelik
Yaşam
Paradoksları

Teknolojik
Baskılar

Etik Sorunlar

Etik
Değerlerin
Muğlaklığı

Hazır Ahlaki
Modeller

Şekil 2. Ekosantrik Psiko-Felsefi (EPF) Kurama Göre Postmodern Öznenin Travmaları
Doğaya yabancılaşma süreci, sanayi toplumunun oluşmasıyla birlikte hızlanmış ve ağ
toplumunda en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Doğaya yabancılaşmanın temelinde; insanın avcıtoplayıcı dönemden itibaren geliştirdiği egosantrizmi ve kentsel yaşamıyla şekillenen yapay
ekosistemler bulunmaktadır. Özne, yükselen egosantrizmi nedeniyle, kendisini doğadaki
bütün canlılardan üstün görmekte ve onun bir parçası değil, domine edicisi olarak
tanımlamaktadır. Bu durum, “Tanrı” rolünü oynamak gibidir. Fakat insanın bir bedene sahip
olması nedeniyle doğanın dönüşüm ve değişimine tabi yapısı ve ölümlü olması,
egosantrizmiyle çelişki oluşturmaktadır. Bu çelişki, öznede doğaya yabancılaşma ekseninde
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bir travma oluşturmaktadır. Doğaya yabancılaşmanın ikinci nedeni, kurduğu yapay
ekosistemlerdir. İnsan, doğa ve akıl varlığıdır. İnsanın bedeni ve zihni doğanın diğer
unsurlarına göre şekillenmiş ve onlarla ilişki hâlindedir. Örneğin, insan gözünün en duyarlı
olduğu dalga boyu 555 nm seviyeleridir. Bu aralık, yeşil (500-565 nm) ve onun tonlarına
karşılık gelmektedir (Werner, 2015). İnsan bu özelliği sayesinde ormandaki renkleri
ayırabilmiş, avlarını tespit edebilmiş ve yırtıcı hayvanları görüp önlem alabilmiştir. Oysa
modern insanın yaşadığı kentler yapay malzemelerden inşa edilmiş, kullanılan renkler görme
duyarlılığının zayıf olduğu tayfta seçilmiş ve ekranlar renklendikçe insan biyolojik ve
psikolojik sorunlar yaşamaya başlamıştır. Günümüzde ekran karşısında mavi ışığa maruz
kalmış veya kent yaşamında bunalmış bir bireyin ormanlık alandaki biyolojik ve psikolojik
rahatlamasını tespit etmek zor değildir. Bu kapsamda, öznenin yaşam alanında ve sanal
dünyada inşa ettiği yapay ekosistem, onu doğaya yabancılaştırmaktadır.
Postmodern öznenin ikinci travma kaynağı, kendisine yabancılaşmadır. Postmodern
özne, tarih öncesinden başlayan evrimsel sürecinde doğaya yabancılaşırken kendisine de
yabancılaşmaya başlamıştır. Bu yabancılaşmanın temel unsurları; gündelik yaşam
paradoksları ve teknolojik baskılar olarak adlandırılabilir. Öznenin, kendi inşa ettiği yapay
ekosistem içerisinde yaşadığı sorunlar ve sıkıntılar, belirli bir süreçten sonra onu çıkmaza
sürüklemektedir. Yeni yaşam tarzı, öznenin hayatta kalma ve bilgi üretme yönelimlerinin
yanına; para kazanma, başarıyı sürekli arttırma ve hızlı olma gibi amaçlar eklemiştir. Özne,
gündelik yaşam paradoksları içerisinde sorunlar yaşamaya başladığında, yapay ekosistem;
televizyon izleme, sanal oyun oynama ve yapay peyzaj alanlarında zaman geçirme gibi
çözümler sunmaktadır. Yapay ekosistem, sunduğu çözümlerin yetersiz kalması durumunda
medikal araçlara başvurmaktadır. Öznenin kendisine yabancılaşmasının ikinci nedeni,
teknolojik baskılardır. Öznenin yaşamına dâhil ettiği teknolojik aygıtlar, onun gündelik
yaşamını kolaylaştırıp bilgi üretmesine olanak tanımak yerine, kendisinden uzaklaşmasına
neden olmuştur. Öznenin inşa ettiği yapay ekosistem ve doğal yönelimlerinin yanına eklediği
yeni amaçlar, kendisine sağlanan olanakları bu doğrultuda kullanmaya zorlamaktadır. Özne,
teknolojik araçlar sayesinde, yaşamsal faaliyetleri ve bilgiye ulaşmak için daha az zaman
harcarken, kalan zamanında daha fazla çalışmakta ve kısa sürede çok iş üretmek için
uğraşmaktadır. Bunların yanında hızla gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurma
zorunluluğu, özne üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Bu baskılar, öznenin kendisine
yabancılaşma sürecini hızlandırmaktadır.
Postmodern öznenin son travma kaynağı, etik sorunlardır. Modernizm, doğada var olan
her şeye determinist yaklaşıp bunları kesin kurallarla ayırırken, postmodernizm bu kuralları
bütünüyle yıkmıştır. Bu yıkım, etik ilkeler ve ahlaki normlarda da kendisini göstermiştir.
Postmodern dönemde melez kimlik örüntüleri ortaya çıkmaya başlamış ve bu kimlik Daniel
Bell’in ifadesiyle “gündüz püritan, gece playboy” şeklinde tanımlanmıştır (Bozkurt, 2000).
Daniel Bell postmodern toplumda “pop hedonizm” adını verdiği ve “Tüketiyorum o hâlde
varım.” mottosuyla hareket eden insana dikkat çekmiştir (Bell, 1976). Postmodern dönemde,
hedonizm ve eudaimonizm aynı kimliğe sığdırılmaya çalışılmaktadır fakat postmodern
dönemde yıkılan ahlaki normlar, ortaya çıkan muğlaklık ve melez kimlik örüntüsü, öznenin
kendi değerlerini inşasına engel olmaktadır. Bu yaşam şekli Descartes (2013)’ın
“düşündüğünün üzerine düşünen” olarak nitelediği özneyi kendisinden uzaklaştırmaktadır.
Postmodern öznenin etik sorunlarının diğer nedeni, hazır ahlaki modellerdir. Feodal tarım
imparatorluklarından postmodern döneme kadar olan süreçte geliştirilmiş bu modeller özneye,
bulunduğu toplumun, inanç sistemi ve sosyal statüsüne özel davranış kalıpları sunmaktadır.
Bu kalıplar, öznenin doğasına aykırıdır. Ancak özne bu kalıplara uyduğunda erdemli bir insan
olacağı ve toplumda kabul göreceğini düşünerek rahatlamaktadır. Fakat postmodernizm hazır
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ahlaki modelleri büyük oranda yıkmıştır. Bu süreçte özne, kendi ahlaki normlarını oluşturacak
yetkinlikte olmadığı için kararsız kalmış ve bir çıkmazın içerisine düşmüştür.
SONUÇ
Postmodern dönemde üç farklı travma kaynağının etkisiyle mutluluğa ulaşma yönünde
bir çaba gösteremeyen özne; kısa süreli hazlarla mutluluğa ulaşmaya ve tüketerek rahatlamaya
çalışmaktadır. Bu yaşam şekli özneyi, mutsuzluk dolu bir kısır döngüye ve yeni travmalara
sürüklemektedir. Tüketime dayalı kapitalist sistem de insanı mutsuzluk girdabına sürükleyen
bu yapıdan yararlanarak, ona mutlu olacağını iddia ettiği yeni hazlar sunmaktadır. EPF
kuramı, bu üç ana eksende, başlangıç ilkeleri doğrultusunda çözümler üretmeye çalışmaktadır.
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1

Özet
Bu çalışmada Ekosantrik Psiko-Felsefi (EPF) Kuram ile normatif bir etik teori olan
aksiyoloji arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. EPF Kuramı, postmodern dönem için yeni bir
yaşam paradigmasını oluşturmaya çalışmaktadır. EPF Kuramı insanı, doğa ve akıl varlığı
olarak görmektedir. Bu kapsamda insan-doğa ilişkilerinin ekosantrik bir anlayışla kurulması
gerektiğini savunmaktadır. Ekosantrik Psiko-Felsefi Kuram, etik tutumunu aksiyoloji olarak
belirlemiştir. Normatif etik kuram olan aksiyoloji, eylemlerin ahlaki değerlendirmesini,
eylemi gerçekleştiren failin karakteri ve erdemi doğrultusunda değerlendirmektedir. Bu
özelliği aksiyolojiyi, deontolojik ve teleolojik etik kuramlardan ayırmaktadır. Ekosantrik
Psiko-Felsefi Kuramın hedefi; aksiyolojik tutuma paralel olarak, herhangi bir üst ilke veya
sonuca dayalı yaklaşımlara ihtiyaç duymayan erdemli bireyi inşa edebilmektir.
Anahtar Kelimeler: Ekosantrik Psiko-Felsefi (EPF) Kuram, Aksiyoloji, Etik
THE RELATION BETWEEN ECOCENTRIC PSYCHO-PHILOSOPHICAL (EPP)
THEORY AND AXIOLOGY
Abstarct
In this study, the relationships between the Ecocentric Psycho-Philosophical (EPP)
Theory and axiology, a normative ethical theory, are discussed. EPF Theory tries to create a
new life paradigm for the postmodern period. EPP Theory accepts human as being of nature
and mind. In this context, EPF Theory argues that human-nature relations should be
established with an ecocentric approach. The Ecocentric Psycho-Philosophical Theory
determined its ethical attitude as axiology. Axiology, which is the normative ethical theory,
evaluates the moral evaluation of actions in line with the character and virtue of the subject.
This feature distinguishes axiology from deontological and teleological ethical theories. The
goal of the Ecocentric Psycho-Philosophical Theory, in parallel with the axiological attitude,
it is to be able to build a virtuous individual who does not need any higher principle or resultbased approaches.
Keywords: Ecocentric Psycho-Philosophical (EPP) Theory, Axiology, Ethics
GİRİŞ
Ekosantrik Psiko-Felsefi (EPF) Kuram, postmodern öznenin travmalarının çözümü ve
bireyin mutluluğunun inşası için farklı felsefi ve psikolojik teorilerin bir araya getirilmesi ve
sentezlenmesiyle geliştirilmiştir. EPF kuramı, uygarlık tarihini insan ve öznenin tarihleri
olarak ayrı ayrı ele almaktadır. İnsanın uygarlık tarihi boyunca gerçekleştirdiği devrimler
(tarım devrimi, endüstri devrimleri vs.) egosantrik bir yapıyı geliştirirken, öznenin
mutluluğunun temel şartı olan doğayla uyumlu yaşam koşullarını bozmuştur. Bu kapsamda
EPF kuramı uygarlık tarihini egosantrizmin yükselişi ekseninde incelemektedir. Bu yükselişin
özneyi içerisine ittiği şartlardan çıkartabilmek için farklı ilke ve yöntemleri bir arada
kullanmayı önermektedir. EPF kuramının kuruluşu, Külcü (2020) tarafından yayınlanan
“New Paradigm Proposal: Ecocentric Psycho-Philosophical (EPP) Theory” başlıklı çalışma
ile gerçekleştirilmiştir. İlgili yayında EPF kuramının başlangıç ilkeleri ve amacı
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şekillendirilmiştir. EPF kuramının başlangıç ilkeleri; Eudaimonizm, Ekosantrizm,
Monadizasyon ve Aksiyoloji olarak belirlenmiştir.
Bu çalışma kapsamında Ekosantrik Psiko-Felsefi Kuram’ın başlangıç ilkelerinden olan
aksiyoloji ile olan ilişkileri konu edilmiştir. Aksiyoloji normatif bir etik kuram olarak EPF
kuramının ahlaki tutumunun arka planını oluşturmaktadır.
Aksiyoloji
Normatif etiğin hedefi, insan davranışlarının yargılanmasına olanak sağlayan normlar,
ilkeler ve ahlaki gerekliliklerin sorgulanmasıdır. Bu sorgulama sonucunda, insan davranışının
iyi ya da kötü olduğunu değerlendirmek ve etik bir gerekçelendirmeye ulaşmak
hedeflenmektedir.
Normatif etik, “insanlara yaşamın akışında bir rehber olarak kullanacakları normları
sağlar. Temel amacı; ahlaki faillere, doğru eylemler noktasında rehberlik edecek ahlaki ilkeler
belirlemek ve böylelikle de mevcut ahlaki uyuşmazlıklara ve çatışmalara bir çözüm
sağlamaktır. Bundan dolayı, söz konusu yaklaşımı benimseyen araştırmacılar ve filozoflar,
insanlara ne yapıp ne yapmamaları gerektiğini göstererek yükümlülüklerini ve
sorumluluklarını anımsatan nesnel ahlaki doğrular olduğunu savunurlar” (Cevizci, 2005).
Düşünce tarihi içerisinde farklı normatif etik kuramları geliştirilmiştir. Bu kuramlar genel
itibarıyla; teleolojik, deontolojik ve aksiyolojik teoriler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Teleoloji, ereksellik anlamını taşımaktadır ve etikte, sonucu temel alan bir yaklaşımı
ortaya koymaktadır. Erdoğan (2006) teleoloji kavramını “sonuçlar üzerine rasyonel düşünme”
olarak tanımlamaktadır. Teleolojik kuramlar, eylemlerin sonucunu dikkate alarak
değerlendirme yaparlar. Jeremy Bentham (1748-1832), eylemin ahlakiliğini fayda ilkesi
üzerinden değerlendirmektedir. Bentham, fayda kavramı üzerinden geliştirdiği yaklaşımını,
“Fayda ilkesiyle; her eylemin ilgili kesimin mutluluğunu artırma veya azaltma, bu mutluluğu
teşvik etme veya ona karşı olma eğilimine göre onaylayan veya onaylamayan ilke
kastedilmektedir.” sözleriyle açıklamıştır (Bentham, 1970). Bentham, fayda ilkesini nihai ve
en yüksek ilke olarak tanımlamaktadır. Bentham’a göre bütün eylemler, hazza katkıda
bulundukları ölçüde iyi, acıya neden olmaları doğrultusunda kötüdürler. İnsanın yapacağı
eylem değerlendirilirken haz ve acı miktarları hesaplamalıdır. Bentham bu konudaki yol
haritasını felicific calculus ile çizmiştir. Felicific calculus, hazlar arasında niceliksel bir ayrım
yapmaktadır ve mutluluğun veya mutsuzluğun derecesini ölçmektedir. Örneğin, futbol
oynamak şiir okumaktan daha çok haz veriyorsa, futbol oynamak daha değerlidir çünkü
Bentham hazlar arasında niteliksel değil niceliksel ayrım yapmaktadır (Bentham, 1843). John
Stuart Mill (1806-1873), Utilitarianism adlı eserinde, kendi ahlak anlayışını temellendirmeye
çalışmıştır. Bu eserinde Bentham’ın faydacılık ilkesini derinleştirme çabası içerisine girmiştir.
Eserinde öncelikle “en yüksek iyi” kavramını temellendirmeye çalışmıştır. Ona göre “en
yüksek iyi” belirlenmeli, nesnel ve tek ölçüt olarak kabul edilmelidir. Mill, ahlaki seçimlerin
bireye bırakılması durumunda, insanların ahlaka olan güvenlerinin azalacağını
düşünmektedir. Bu nedenle, nesnel bir ölçüt olan “en yüksek iyi” kavramını geliştirmeye
çalışmıştır. Mill, fayda ilkesini; “eylemleri haz sağladıkları oranda doğru-iyi, acıya neden
oldukları ölçüde yanlış-kötü” kabul eden ilke olarak tanımlamıştır. Mill’e göre mutluluk,
acının yokluğu ve hazzın varlığını ifade etmektedir. Mill, ahlak kavramını, fayda ilkesinden
hareketle “kendilerine uyulduğu zaman, mümkün olan en yüksek sayıda insana ve diğer tüm
duygulu varlıklara nitelik ve nicelik bakımından hazca en zengin hayatı sağlayan birtakım
kural ve ilkeler” şeklinde açıklamıştır. Mill, hazcı ahlakı değerlendirirken, “Domuzların
mutluluğuyla insanların mutluluğunu ayırmak gerekir.” demektedir. Bu noktada çarpıcı
örnekler içeren “Tatmin edilmiş bir domuz olmaktansa, tatmin edilmemiş bir insan olmayı;
tatmin edilmiş bir aptal olmaktansa, tatmin edilmemiş bir Sokrates olmayı tercih ederim.”
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ifadelerini kullanmıştır (Mill, 1986). Bu kapsamda futbol oynamak gibi hazları alçak hazlar
içerisine alırken, roman okumak ve şiir yazmak gibi hazları yüksek hazlar içerisinde
sınıflandırmıştır. Mill’in yalnız insanları değil, tüm duygulu canlıları ahlaki değerlendirmede
merkeze alması önemli bir adım olarak görülebilir. Bu yaklaşımı insan dışındaki diğer
canlıları da ahlakın kapsamı içerisine almıştır.
Deontoloji (Deontologia) kelimesi; Antik Yunanca “Deonto (görev, yükümlülük)”,
“logia (bilgi, bilim)” kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu kapsamda deontoloji,
“ödev bilgisi” olarak Türkçeye çevrilebilir (Arda ve Pelin, 1995). Deontolojik etik kuramları,
Kant’ın etik değerlendirmeleri doğrultusunda şekillenmiş transandantal ve teolojik
yaklaşımları ifade etmektedir. Kant’ın transandantal yaklaşımı “ödev etiği” olarak da
adlandırılmaktadır (Özlem 2004).
Immanuel Kant (1724-1804) tarafından geliştirilmiş transandantal etik kuramını, ilkeli
karar verme yaklaşımı olarak tanımlamak mümkündür. Transandantal etik kuramında; karar,
faaliyet ve davranışların tercih edilmesinde bunların sonuçları değil, ilke ve kuralların
doğruluğu önemlidir. Bu kuramda eylemin doğruluğuyla sonucu arasındaki ilişki dikkate
alınmamaktadır. Kant, etik yaklaşımında iyi niyete önem vermiştir. Ona göre, iyi niyetli olan
kişinin kararını verirken sonucunu düşünmesine gerek yoktur çünkü o her zaman doğru olanı
yapacaktır. Bu yaklaşıma göre etik davranışın temelinde sorumluluk bulunmaktadır (Ay,
2003).
Akıl, insanı ahlak konusunda yönlendirir ve bu yönlendirmeyi “ahlak yasası”na göre
yapar. İnsan, yapısı gereği sadece mutluluğa yönelmiş olamaz. Bu nedenle geriye, ödev
kalmaktadır. Ödev ise, aklın sesini, dolayısıyla en yüksek değeri dile getirir. Kant bu noktada
eylemin sonucundan dolayı değil, kendisine dayandığı ilke veya maksiminden dolayı iyi
olacağını söylemektedir (Kant 2018). Kant, ahlak felsefesi konusunda bir eylemin iyi olması
durumunu, apriori bir unsur olan aklın buyruğuna bağlamaktadır. Bu buyruğun da ödeve göre
belirlenmiş olması gerektiğini savunmaktadır.
Normatif etik teorilerden deontolojik kuram içerisindeki diğer etik yaklaşım olan
teolojik etik, eylemlerin ahlakiliğini inanç temelinde ele almaktadır. Bu yaklaşım,
eylemlerinin ahlakiliğinin ölçüsünü Tanrı’nın buyruklarına uygunluk temelinde
değerlendirmektedir. Kant’ın ödev ahlakında olduğu gibi teolojik etik yaklaşımda da bir ödev
bulunmaktadır ancak bu ödev Tanrı’nın buyruğudur.
Aksiyolojik etik, erdem etiği olarak da adlandırılmaktadır ve odak noktasını kişilerin
sahip oldukları nitelikleri ve karakterleri oluşturmaktadır. Bu kuramda erdemli olmak, ahlaki
davranışta bulunmanın bir alışkanlık hâline getirilmesi durumu olarak görülmektedir.
Doğa filozofları ve bazı Antik Yunan filozoflarının etik konusunu ele alış noktaları;
kişinin karakteri, iç doğası ve kalbinin nasıl olduğudur. Erdemin ne olduğu konusunda felsefi
sorgulamaların Sokrates ile başladığı bilinmektedir. Sokrates’in birçok diyaloğunda erdem
kavramını açıklamaya çalıştığı bilinmektedir (Platon, 1998). Sokrates erdemin ne olduğunu
araştırırken, üzerine etik kuramın inşa edileceği temellendirmeyi yapmıştır.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik eserinde; insanın uzuvları gibi, kendisinin de bir
görevinin olup olmayacağını sorar. Sadece duyularla ve beslenmeyle geçen bir yaşamın
hayvanlarla aynı olacağını ifade etmektedir. İnsanın erdeminin, ruhun akla uygun eylemleri
olduğunu söylerken, bir asker için erdemi; “cesaret” olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda
Aristoteles erdeme uygun etkinliği, bir günlük davranış olarak değil, yaşamın tümüne
yayılmış bir etkinlik olarak görmektedir. Nitekim Nikomakhos’a Etik eserinde bu durumu,
“Çünkü tek bir kırlangıç baharı getirmez. Aynı şekilde tek bir gün ya da kısa bir süre insanı
kutlu ve mutlu kılmaz.” sözleriyle ifade etmiştir (Aristoteles, 1998).
Aksiyolojik etik kuramı, iyiliği veya doğruluğu tanımlama yerine, karakterin gelişmesi
üzerinde durmakta, mutluluğun insanların en yüksek amacı olduğunu düşünmektedir. Bu
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yaklaşımda; eylemlerin ahlaki değerlendirmesinde, sadece maksimi veya sonucu değil, kişinin
karakteri ve nitelikleri de göz önünde bulundurulmaktadır. Aristoteles bu yaklaşımı “orta yol
erdem” olarak açıklamaktadır. Bu yaklaşım, her iki yöndeki aşırılıktan kaçınmayı ifade
etmektedir. Aristoteles’e göre: “Her şeyden korkan, korkak ve hiçbir şeyden korkmayan,
cüretli olur. Bunun ortasını bulansa yiğit olur.” Aristoteles, diğer erdemler için de durumun
böyle olduğunu ifade etmektedir çünkü “orta olan” bilginin ve aklın buyurduğu gibidir, her
yerde en iyi huyu oluşturur (Aristoteles, 1998). Aristoteles’in “orta olan” yaklaşımı, “altın
orta” olarak da adlandırılmaktadır.
Çağdaş erdem etiği ve aksiyolojik etiğin başlangıç noktasını Elizabeth Anscombe’nin
1958 yılında yayımladığı Modern Moral Philsosophy adlı makale oluşturmaktadır (Wallach,
1992). Anscombe makalesinde, modern dönemde ahlak felsefesi yapabilmek için öncelikle
psikoloji felsefesine hâkim olunması gerektiğini savunmaktadır. Psikoloji felsefesinin de
başlangıç kavramının erdem olması gerektiğini ileri sürmüştür (Anscombe, 1958).
SONUÇ
EPF kuramı; etik tutum olarak, aksiyolojik kuramı merkeze almaktadır çünkü amaç,
bireylerden üstte bir ilke (deontoloji) ya da olayların sonucuna bağlı (teleolojik)
değerlendirmelerin ötesinde, erdemli bireylerin inşa edilmesi olmalıdır. EPF kuramı, toplumu
bireylerden oluşan bir bütün olarak görmektedir ve bir dönüşüm olacaksa, bu mutlaka
bireylerden hareketle başlatılmalıdır. Bu bağlamda öznenin, erdemin farkındalığına
ulaştırılması gerekmektedir. Hiçbir üstün ilke veya sonuç odaklı değerlendirmeye ihtiyaç
duymadan, birey kendi bilişsel süreçleriyle erdemli davranışa ulaşabilmelidir. Ancak öznenin
bu seviyeye gelebilmesi için, insanlık tarihindeki yüklerinden arındırılması ve kendi doğasına
uygun benliği inşa etmesi gerekmektedir. Bunun için, öncelikle değerlerinden ve
aidiyetlerinden ayrılarak monadize olması, sonrasında kendi benliğini inşa edip sosyalleşerek
toplumsal dönüşümü başlatması gerekir.
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Abstract
The systematic negative media portrayals of women in the Nigerian press are
orchestrated by and worked out according to the conventional archetypes of the ruling elites
to quench their patriarchal obsessive desire to ‘control the bodies’ of the female folks.
Drawing upon the hegemonic approach and feminist critical theories, this study examines
how Nigerian newspapers portray women and uncover the hidden ideological meanings
embedded in these depictions. It explores the way social power abuse, dominance, and
inequality enacted and reproduced in newspapers. The study used secondary data as a method
of soliciting data. The findings show that the newspaper coverage in Nigeria has been
consistently negative and, at times, intimidating and hateful toward women. The study also
figures out that the Nigerian press does little to challenge the age-old impressions of women
as ‘weak’ and ‘vulnerable’; instead, they reinforce these preexisting patriarchal perceptions.
Keywords: Media, Women, Representations, Stereotype, Nigeria, Gender
Introduction
As a tool of propaganda, mass media play a significant role in promoting dominant
ideas and beliefs. Media promote socially-constructed ideologies (Fowler, 2013; Furia, 2006;
Orlowski, 2006), and these ideologies are not always economic (i.e., material gaining); they
can be social such as lifestyle, sexuality, health and so on. The evidently established power of
the media has inspired many critical studies in areas such as gender, culture, criminology, and
sociology. Such researches in media studies have revealed biased, stereotypical, sexist, or
racist images in texts, illustrations, and photos. Among the prevailing dominant ideologies
that circulate in both fictional and news media nowadays include gender stereotypes where
males are portrayed as superior and more durable than females. That is why men are mostly
featured as leading characters in action movies, while women are portrayed in supporting
roles, which are mainly used to entertain the action doers. It is uncommon and doesn’t make
sense for a female, either in fictional or in real life, to commit a serious or violent crime. It
was this assumption of male superiority and female weakness, as demonstrated in an article
entitled gender in crime news: A case study test of the chivalry hypothesis, that makes female
criminals to “receive more lenient treatment in the criminal justice system and news coverage
of their crimes than their male counterparts” (Grabe, Trager, Lear, & Rauch, 2006).
Feminist scholars criticize the media for constructing biased women’s victimization.
They also challenge the media’s depiction of women as powerless and the marginalization of
women’s experiences. In the process of creating these negative portrayals of victims and
perpetrators, media draws from cultural stereotypes. The media, whose aim is to improve the
lives of women and that of people in general, end up in constructing victimization (Bukowski
& Buetow, 2011; Green, 2012; Oyugi, 2010; Washington, 2001). As a daily practice in a
patriarchal society, women are seen both in media and in reality as weak and emotional.
These socially constructed stereotypes associated with women suggest that women are
unlikely to commit crimes, especially violent ones, and whenever a woman is involved in a
crime, whether as a victim or a perpetrator, such a story receives so much attention from both
media and the audiences. The crime story receives more comprehensive coverage due to
several reasons. Crime news mostly gains popularity if the victim is famous, or if the victims
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are many, or if the victim or the villain is unusually attractive or wealthy. Crime story also
becomes sensational if the method of the crime is unusual or horrifying.
The patriarchal dominant ideas and beliefs on how women are supposed to behave
concerning violence in the Middle East led the U.S. Senate to pass a resolution stating that
the participation of women in carrying out suicide bombings is contrary to the important role
women must play in conflict prevention and resolve (Al-Ashtal, 2009; Sjoberg & Gentry,
2011). Women terrorists are subjected to different media stereotypes such as the technically
unskilled suicide bomber, the attack bitch seeking revenge, the failed mother, the
brainwashed victim, and the sexy babe with personal issues (Sternadori, 2007).
Sternadori (2007) noted that daily activities such as speaking or writings don’t portray
the actual reality of the world, but we can create and represent reality. The truth, however, is
always expressed from a certain point of view and through the values of a specific culture,
paying particular attention to certain qualities of it and, at the same time, disregarding others.
Based on this notion, this researcher argues that media contents contain overt and covert
ideological messages which affect this depiction of reality. Feminists, anthropologists,
sociologists, criminologists, communication researchers as well as gender scholars use
various methods of textual analysis, such as semiotic analysis, rhetorical analysis, ideological
criticism, and so on, to understand and reveal the latent meanings of these ideological
messages of the mass media.
Literature Review
Women in Nigerian Mass Media
Despite the vast number of women in Nigeria, which amounts to half of the total
population of the country yet the number of women represented structurally in the media is
less than five percent (Obayelu & Ogunlade, 2006). This inadequacy of women in leadership
positions in the media establishments has contributed so much to the increase of women
stereotyping in Nigeria mass media. Although few women have ventured into the industry,
the percentage of women in the journalism profession in Nigeria is exceptionally low. Those
in decision-making capacity are nothing to be proud of. Moreover, the few that have been
allowed to become part of this seclude circle are facing high resistance (Eritobor, 2017;
Yerima & Aliyu, 2012). This was a result of the hegemony of the male gender in mass media.
The women’s role in media has been a significant concern for many researchers,
feminists, as well as activists. The discourse and overall plan for mass media are set such that
women are viewed as ‘pretty faces that are suitable mainly for entertainment purposes.’ The
structure of the media content in Nigeria has continued to promote the notion that women in
the media should be reserved for roles of sexuality and trivialities. This subjective
representation of women in the media industry of Nigeria is a significant source of concern
for many reasons. First, it jeopardizes the rights of women and brings inequality regarding
opportunities for advancement. Secondly, the relevant topics for women on the agenda of
human development are never featured or fully executed in the media content. Thirdly, this
also denies the Nigerian society to fully enjoy the potential and human resources of women in
the national development process.
Historically, gender stereotypes are embedded in gender and media discourses (Brooks
& Hébert, 2006; Gal & Kligman, 2012; Thorpe, 2008). The history of media establishment in
Nigeria clearly shows that women have virtually no influence in determining the way they are
portrayed. Therefore, media outputs are designed through the eyes of men and decisionmakers. And a majority of Nigerian women seem to be satisfied with their media-assigned
roles such as wives, mothers, and housekeepers, which are the images mostly depicted on
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television. Although each media organization has formal policies that govern its outputs,
unfortunately, sexism rarely arises in these policies.
The history of mass media in Nigeria spans over one and a half-century with the
founding of Iwe Irohin as the first newspaper, which was in vernacular and established in
1859. The broadcast media came much later when the first television station was opened in
the western part of the country in 1959. Throughout these years, women in Nigeria have been
excluded from the mainstream and are stereotyped by the mass media. Women constituted
only 10 percent as the central focus of news in Nigeria’s media, while men took the largest
share of 90 percent (Ross & Carter, 2011; Spears, Seydegart, & Gallagher, 2000).
Despite the immense contributions from women, it is observed that the woman in
Nigeria is reduced to a mere infidel and a second-class citizen. This misrepresentation of
women starts right from the family level up to the larger society. In Nigeria, like in most
patriarchal traditional societies, women are usually discriminated against in terms of
acquiring formal education, in occupying the position of decision-making in workplaces,
mistreated and perpetually kept as housemaids. The average Nigerian woman is seen as an
available object for prostitution, forced marriage, street hawking, instrument of wide-range
trafficking, and a misfit in the society (Makama, 2013).
In the culture of patriarchy, male dominance over female is the ‘norm’: men sit back at
home to keep the family name and lineage while women are to be carried out; men are being
trained for leadership activities, while women are ‘chained’ to domestic chores which are
assigned to them by culture, which affects them later in life by making them lose selfconfidence and have low self-esteem in their career and politics in adult life. This gender
discrimination and inequality have reduced an average woman to an inferior commodity.
These gruesome images of the conditions of Nigerian women are prevalent in the country’s
mass media, where it serves as a tool that supports, promotes, and protects patriarchy.
As a daily practice in a patriarchal society, women are victims of different types of
crimes, either within their respective families (i.e., domestic violence) or in a societal setting.
As state apparatus that is ideologically and strategically formed to serve and protect the
interest of the status quo, police and other related security agencies usually ignore such
women victims. For example, at the 19th United Nations Session in New York in 1998, Hajo
Sani, a former Nigerian Minister for Women and Social Developments revealed that when
women victims of male violence report such cases to the authority, “The law enforcement
agents do not readily entertain complaints of domestic violence. They treat such complaints
as a minor offense of ‘two people fighting’ or laugh it off as ‘husband and wife problem’
(Makama, 2013).
Media Stereotypes of Nigerian Women
Media has a powerful effect on the audiences, who subconsciously adopt and
internalize attitudes, beliefs, and values presented either textually, graphically, or both.
Publics are unaware of how much media messages manipulate them. For instance,
advertisements in all forms of mass media such as television, movies, magazines,
newspapers, and radio are trying to sell various products to the audiences. But without fully
realizing it, the viewers of such advertisements buy into beliefs and attitudes that govern their
lives, as well as their way of thinking (Allam, 2008). As such, the power of the media in the
making and unmaking cannot be denied or underestimated. This effect of media negatively
affects women’s images of Nigerian women, and this contributes to the gender crisis in the
country. Gender relations in Nigeria are characterized by a lot of imbalances, which finally is
to be for the disadvantage of women. Tradition, culture, religion, and other related factors
have continued to widen the gap and segregate between Nigerian men and women, by
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keeping women in a subordinate position to men. The male subculture and society in general,
which mass media is a part of, still see women and their aspirations as inferior, resulting in a
situation in which the marginalization, trivialization, and stereotyping of women are glaring
aspects of Nigerian life (Wilmore, 2004).
When a group is depicted negatively, it is easier to rally against such a group.
Psychologically, such a description makes it easier to discriminate against the members of the
group. Less powerful groups such as women are being devalued and stereotyped by the news
media outlets. Concerning media and gender, several studies on mainstream media in
Nigeria reveal one dominant orientation: women are primarily seen and not heard. Their faces
adorn newspapers and magazines. However, on critical national and international issues, they
dwindle. Even when the women appear on the news, the story gets real prominence only if
there is a male authority figure or newsmaker on the scene.
The reason why women suffer from these media stereotypes, where their bodies are
marketed to sell everything from alcohol to cigarettes to cars, is partly due to the media’s
tendency to ignore the fact that women are also intellectually capable, great decision-makers,
and business-minded individuals capable of contributing immensely to societal as well as
media development. This indifferent and unjust media treatment derives from the fact that
historically Nigeria’s media objectives were based not on the cultural needs and values of
Nigeria societies but its experiences and biases of culturally distant colonial masters. This
media system was designed and forced upon African communities.
Even though women are marginalized in the media, whenever they appear in the news
as the central focus, issues addressed in such stories usually are based on sex roles (i.e.,
family issues). In other words, news media in Nigeria, like anywhere else in the world, tend
to identify women in terms of their marital or family status as a wife, mother, or daughter.
Victimization of Women in Nigerian Mass Media
Victimization is a common currency in the mass media (Spears et al., 2000). The media
in Nigeria is reluctant to cover critical issues concerning females, such as circumcision or
genital mutilation, wife battery, marital rape, sexual harassment, verbal and emotional abuse,
incest, termination of employment as a result of pregnancy, and so on. Such cases are not
considered as problematic enough to be highlighted in the news, talk less of taking them
seriously. For many years in Nigeria, several instances of violence against women, such as
acid baths, rape, and physical assaults, have and continue to occur. Still, unfortunately, it is
only extreme cases of women’s rights violation which results in death or permanent disability
that earn the media attention and the police interests (Makama, 2013).
Most news stories on women portrayed them as the victims and sometimes the
perpetrators of crime. While some news media outlets depicted them as celebrities and
figures from the entertainment world, others interviewed politicians on issues of the day or
presented women officiating at a public event. This, however, “reinforced the impression that
the media allow very little space to women, and that they depict a society in which women do
not intervene in public space. This raises the question of what is news, what makes the news,
and why? (Spears et al., 2000).
Discussion
In this section, the portrayal of women based on their professions or occupations is
discussed. The trades of women are limited, and working women are inferior or subordinate
to male colleagues (women should engage only in womanly occupations such as nurses,
secretaries, etc.). Family issues must be the priority of all working women (a woman may be
a professional, but her first place is at home).
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In this category of stereotype, women, both victims and perpetrators of a crime are
mostly depicted as non-professionals, homemakers. The papers described how an unfortunate
incident occurred and provided information about the deceased. Starting from the headline,
the Daily Sun told its readers the occupation of the dead. “Puzzle for Police: Was late
plumber a robber?” goes the headline. But throughout the report, the Daily Sun did not
provide any detail about the occupation of his wife. The paper merely called her the
deceased’s widow, the nursing mother, and so on.
The study revealed that some news stories gave detailed information about the
professions of the women reported there as either perpetrator or as victims of crimes. In
contrast, other news reports completely lacked any details about women’s occupational
status. In cases where information about the occupations of women was provided, most of the
professional women were depicted in supporting roles.
If a woman is successful at her home, however, the newspapers would depict her at
work, in most cases, as “unskilled,” “inept” and “professionally unsuccessful woman.” The
negative media portrayals of the “sit-at-home,” “professional,” as well as “super women”
would, no doubt, promote and reinforce the dominant ideas and beliefs of patriarchy in
society. To project the notions of inequality among the populace, the newspapers analyzed in
this study indicate that the concerns of women from privileged class groups were the only
ones worthy of receiving attention. In other words, the papers contain a large amount of
gender and class discriminations. It has been noted in this study that while the privileged
women wanted equality with men of their class, the feminist reformers aimed to gain social
justice for women within the existing structure.
Conclusion and Recommendation
Media is an excellent tool which, due to its full accessibility, provides us with vast
information, knowledge, and entertainment. Despite its considerable importance, media could
also be harmful to society if the media owners and journalists do not stick to the prescribed
laws and ethics of communication that regulate the entire journalism career. Following the
mandates of fairness, equity, and objectivity in press coverage to the letter are the backbone
of getting equal and just representations of all groups of the society. The negative and biased
portrayal of any social group is not only unethical and unjust, but it also subjects members of
such groups to humiliation and marginalization.
The systematic negative portrayal of a group or groups of people always occurs for a
reason. For instance, the obsessive desire to ‘control the bodies’ of female folks in the
patriarchal society led the ruling class to orchestrate a systematic subtle or blatant negative
media portrayals of females. Unlike Western media, the negative descriptions of women in
crime stories in the Nigerian tabloids found in this research are subtle. Although the
negativity in the representations of female criminals and victims is there, yet the Nigerian
journalists are usually covert and a little cautious in their reports. Nevertheless, the negative
media portrayals of women are damaging to both female victims and perpetrators of crimes.
For this reason, news media must adhere to the ethics of journalism. And media
portrayals of gender roles for women must be changed for good. When people do not
question media presentations of women, it means that they generally accept these media
messages about women, which stereotype both the female criminals and the victims by
indicating that women are responsible for their victimization. Apart from the psychological
manipulation of women (such as female victim-blaming and the creation of the ‘culture of
fear’ among females), the tabloids studied in this research are found to be active participants
in systematic marginalization of women socially and economically as well. The depicting of
women as housewives and the portrayal of the working women in supporting roles are typical
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practices of patriarchal societies. It is also believed that Nigerian newspapers decided to help
these biased and negative depictions just for the sake of reinforcing dominant ideas and
beliefs of the ruling class. The social power abuse, dominance, and inequality reproduced by
the mass media could be rejected and resisted through political and social activism. In line
with the efforts of ‘rescuing’ women who are unjustly treated and portrayed as a ‘powerless
group,’ studies like this would be a step forward in the right direction.
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ASSESSMENT OF HOUSING FINANCE IN HOUSING DEVELOPMENT IN
BAUCHI METROPOLIS
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Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi, Bauchi state Nigeria.
Abstract
This study aimed at assessment of housing finance in housing development in Bauchi
metropolis with the view explore the need for housing finance in order to boast the Morales
of housing finance organizations Survey research was carried out through the use of a
questionnaire instrument. A total of two hundred and seventeen (217) questionnaires were
administered to the property/land developers, out of which two hundred and five (205) were
retrieved. The sampling random sampling technique was adopted for the study, while data
obtained from the field were analyzed using statistical packages for social sciences. The study
found out that the sources of housing development finance in Bauchi metropolis, were
Personal savings, Co-operative loan, Donation from family and friends, Loan from mortgage
institution, Inherited, Loan from commercial banks, Commercial banks, Mass housing
scheme, Others source. Also shows the availability of finance for housing development in the
study area, were Home improvement loan, Housing mortgage loan, Long term source of
housing loan, Commercial bank loans, National housing found, Mass housing scheme loan,
Refurbishment loan, Short term housing loan and Timely release of housing loan and shows
most of the challenges associated with accessing finance for housing development, , were
High interest charged on loan by financial institutions, Short repayment time, Lengthy
procedure, Difficult to access, High equity contribution (down payment), Inadequacy of loan,
Income level not sufficient, Requirement for Accessing loan from institutions, Lack of
Awareness and contribution to NHF, The study concluded that some intending house owners
were able to access finance for their desired accommodation, larger percentages of people
especially the low income earners either had partial access or did not have access to finance,
thus inhibiting their meeting this basic human need therefore there is need for enhancement in
the housing scheme of housing finance.
Keywords: Housing, Finance And Housing Development.
1.1 Introduction
In Africa the provision of adequate housing is very vital as housing is a stimulant of the
national economy. Housing is a set of durable assets, which accounts for a high proportion of
wealth and on which household spend a substantial part of their income. It is for this reason
that housing has become a regular feature in economic, social and political debates often with
highly changed emotional contents (Agbola, 1998).
The provision of adequate, decent and affordable housing especially in Africa is one of
the key indicators for measuring socio-economic development and stability. Housing is
therefore a basic necessity of all humans in the world (Moss, 2010).
As housing problem have become a global phenomenon confronting underdeveloped,
developed and developing, rich and poor nations (Agbola 2007). Deng, Gyourko and Li,
(2019) emphasizes that in all countries, regardless of the average standard of living, there is a
large section of the population that cannot afford what could be regarded as an adequate
standard of housing. As a result, a substantial part of the population has to live in
accommodation that is severally substandard, shanty towns, and slums. Many re-known
scholars of urban science (Castells, Burgess, Hall, Turner, Abu-Lughod, Mabogunje and so
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on) as well as distinguished regional and international organization (United Nations Habitat,
World Society of Ekistics, the World Bank etc.) concerned with urbanization and housing at
global levels, have long expressed immense anxieties over the alarming nature and
dimensions of the housing problems in the nations of the developing world. Highly
recognized among the most crucial corollaries of unplanned and dependant urbanization is
the urban housing crisis pervading the primary and large regional secondary cities of the fast
and medium developing categories of the third world nations (Lagos, Rio de Janeiro, Sao
Paolo, Mexico City, Cairo, New Delhi, Karachi etc.). This crisis situation in its integrated
form has surpassed the terrains of the social sphere, reproducing itself in the economic,
political and environmental processes of these nations of the third world, Nigeria not
exempted. Thus, owing to rapid population growth, low economic capacity of most urban
households, inadequacy of public resources, and a general increase in the cost of building,
acute housing and environmental conditions abound in urban centers.
Housing has been a global issue since the beginning of human civilization even down
from the stone or medieval age. Housing is one of the three necessities of life and is at the
fundamental level of human needs apart from clothing and food (jimoh, 2007). Housing is
paramount to human existence as it ranks among the top three needs of human. Its provision
has always been of great necessity to man. Housing satisfaction, as a concept has become a
prominent indicator used by numerous researchers and analysts as an evaluative measure of
private and public sectors building performance; as an indicator of residential mobility; and
as an evaluation of occupant perception of their residential environment and improvements in
new projects (Potter, Chiconie and Speicher, 2001) As a unit of the environment housing has
profound influence on the health, efficiency, social behavior, satisfaction and general welfare
of the community. It is a reflection of the cultural, social and economic values of a society
and one of the best historical evidences of the civilization of a country (Olotuah, 2000).
The housing sector has been contributing to the development of living standard and it
plays a more critical role in a country’s welfare than is always recognized, as it directly
affects not only the well-being of the citizenry, but also the performance of other sectors of
the economy. Adequate housing provision has since the early 1970s consequently engaged
the attention of most countries, especially the developing ones, for a number of reasons. First
it is one of the three most important basic needs of mankind the others being food and
clothing. Second, housing is a very important durable consumer item, which impacts
positively on productivity, as decent housing significantly increases workers’ health and well
being, and consequently, growth. Third, it is one of the indices for measuring the standard of
living of people across societies.
Provision of houses for urban dwellers is a major challenge in developing countries,
especially in sub-saharan African. Among the many factors influencing housing provision in
developing countries, finance is the most important. Adequate finance is therefore the first
requirement for successful and effective housing delivery in any nation.
This is because at every stage of construction money is needed to lease land, prepare
plans and to hire labour as well as to purchase the various materials and infrastructure to be
installed in the houses. The importance of housing finance in housing delivery is stressed by
Agbola (1998), who asserted that “without well organized and efficient housing finance
mechanism, the goal of housing development policy will be largely unattainable”. The issue
of adequate finance is therefore central to adequate housing supply in all nations of the world.
Realizing that the continuous flow of fund was the main factor impeding housing
financing in Nigeria, the federal government enacted the 1992 National Housing Fund (now
National Housing Trust Fund) which made it mandatory for certain categories of workers to
contribute some percentage of their income to the fund. The NHTF is one of the key
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strategies towards the achievement of the National Housing Policy 1991(revised in 2001,
2006 and 2011). But, it is arguable if the mandate for establishing the agency has been
satisfactorily performed.
Therefore going with literature in the background of the study there on assessment of
housing finance for housing development in Bauchi metropolis in order for the study area to
incorporate with housing development of the globe
2. LITERATURE REVIEW
DEFINITION AND MEANING OF HOUSING FINANCE
The term financing refers to the process of obtaining funds or capital generally for the
purpose of supporting a development and / or investment by gaining control over assets (UN/
Habitat, 1984). Housing finance is a broad topic, the concept of which can vary across
continents, regions and countries, particularly in terms of the areas it covers. For example,
what is understood by the term “housing finance” in a developed country may be very
different to what is understood by the term in a developing country.
The International Union for Housing Finance, as a multinational networking
organization, has no official position on what the best definition of housing finance is.
However, the selection of quotes below is offered as a snapshot of what housing finance as a
topic covers:
“Housing finance brings together complex and multi-sector issues that are driven by
constantly changing local features, such as a country’s legal environment or culture,
economic makeup, regulatory environment, or political system” (Chiquier and Lea, 2009).
In addition, the concept of housing finance and housing finance systems has been
evolving over time. Looking at definitions from the mid-1980s, we see that housing finance
was defined primarily in terms of residential mortgage finance. “The purpose of a housing
finance system is to provide the funds which home-buyers need to purchase their homes. This
is a simple objective, and the number of ways in which it can be achieved is limited.
Notwithstanding this basic simplicity, in a number of countries, largely as a result of
government action, very complicated housing finance systems have been developed.
However, the essential feature of any system, that is, the ability to channel the funds of
investors to those purchasing their homes, must remain.”(Boleat, 1985)
However, in more recent years, a number of other much wider definitions have
appeared: “Put simply, housing finance is what allows for the production and consumption of
housing. It refers to the money we use to build and maintain the nation’s housing stock. But it
also refers to the money we need to pay for it, in the form of rents, mortgage loans and
repayments.” (King, 2009).
“There is recognition of other relevant forms of housing finance (apart from residential
mortgage finance) such as developer finance, rental finance, or microfinance applied to
housing. Developer finance is often in the form of unregulated advance payments by buyers,
and developers sometimes provide long-term finance to buyers through installments sales
when mortgages markets are not accessible. Microfinance for housing is typically used for
home improvement or progressive housing purposes. Loans are typically granted without
pledging properties. Although the overall impact of microfinance in housing remains limited,
this activity can represent an important source of funding for those in the informal sector.”
(Chiquier and Lea, 2009). Access to housing finance has always been an important issue for
modern housing scholars and development practitioners (Abrams, 1966). The relative policy
significance of the affordability and availability of finance for housing provision, however,
has varied. But over the last few years, as the conception of housing has shifted from being a
social sector to an economic sector, access to finance, and the development of supportive
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financial institutions has become one of the most discussed and central issues in housing
policy for developing countries (Datta & Jones, 1999; Keivani & Werna, 2001; World Bank,
1993). In spite of the growing and accepted emphasis of finance, relatively little is known
about how builders and developers finance the construction of new housing. We do know,
however, that very few developers have access to formal finance (Addae-Dapaah, 1999;
Tipple, 1994; Tipple, Korboe, Garrod & Willis, 1999). But if most developers do not appear
to be borrowing from banks and other formal institutions of finance, where is the money
coming from?
Most of the literature on formal finance in developing countries has focused on the
demand side: mortgage finance for housing consumers. One reason for this is the failure of
the earlier supply side, public housing policies as the conventional tool to bridge the gap
between the cost of housing and the affordability of housing consumers (Pugh, 1994; enaud,
1999).1 In addition, it was also argued that in the short-term, it might be too risky for public
policy to emphasize supply side finance (Boleat, 1987).
Now the main emphasis in housing policy is to limit, or abandon, subsidies, develop
market-oriented, mortgage finance systems and focus on private property rights as securable
collateral for mortgage lending (Mayo, 1994; World Bank, 1993). Scholars of informal
housing and finance are critical of the prevailing, predominant emphasis on mortgage finance
(Baken & van der Linden, 1993; Datta & Jones, 1999; 2001; Rakodi, 1995). They, however,
do not typically discuss the need for development finance either, but promote the idea of
incremental housing consolidation.
The argument is that housing policy should focus on access to land, and the provision
of financial support, to allow for gradual housing improvements over a period of time (Angel,
1983; United Nations Centre for Human Settlements, 1983). They do not discuss funding
sources for the informal land developers and illegal land sub-dividers. For housing
construction, however, the incremental housing consolidation model collapses the dichotomy
between supply and demand. The residents are the producers as well as the consumers of
housing. In this model, micro-finance – small amounts of credit for the short-term and backed
by non-conventional collateral – is more appropriate (Ferguson, 1999; Mitlin, 1997; Patel &
Burra, 1994).
ELEMENTS THAT CONSTITUTE HOUSING FINANCE SYSTEEM
The provision of finance for the purchase of residential housing is, or should be, an
important part of any society's financial structure. Compared to a household’s average
income, the purchase of a housing unit is a large investment – in many cases it is in fact a
household’s biggest life-time investment. The question of how to finance this investment s
therefore a crucial one efficient finance for residential housing can encourage a better
matching of households' preferences for housing with the available and potential supply of
housing, thereby improving social welfare. Further, to the extent that efficient finance
encourages more widespread ownership by occupiers, there are likely to be additional social
benefits. Financial transactions, except for self-finance, involve at least two parties.
Though financial transactions can attain great complexity, their essence can be
portrayed in terms of a simple loan transaction: Party A lends money or resources to Party B
at time t and expects to be repaid at some future time t+1. At one level, this simple example
may seem to be trivial and uninteresting. But it conveys the essence of finance: the time
dimension, and the lender's expectation of repayment. Because repayment occurs at a future
date, separated in time from the initial loan, the lender is generally concerned about the
guarantee of repayment. Before making the loan, the lender will want to be assured that the
prospective borrower is likely to repay the loan (and any interim interest that is charged); and
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even during the period of the loan the lender is likely to want to be assured that the
borrower's actions are consistent with timely repayment. However, since lenders will not
know much about the borrower and borrower’s attitude towards repayment of the loan, the
lender will want to know that the borrower’s actions are consistent with the timely repayment
of the loan. Consequently, finance is associated with extensive efforts involving pre-loan
information gathering and assessment of potential borrowers, and monitoring of actual
borrowers during the loan, with institutions and practices arising in order to facilitate these
information-intensive processes.
In general terms, the processes of finance can be described in terms of the informational
transparency or opaqueness of potential borrowers, as portrayed in Figure 1.

Source: International Union for Housing Finance (IUHF)
In this figure, potential borrowers are arrayed along the horizontal line, according to
how informational transparent (or opaque) they are with respect to the finance-related
information that a potential lender would want to know. At the left side would be, for
example, a young adult who is entering the labour force and who has had no previous
financial transactions; he/she has little in the way of a “track record” that can assure a lender
as to repayment, and is thus highly opaque. At the right side would be an institution whose
track record for repayment is transparent and well regarded. In between would be individuals,
enterprises, organizations and Governments of varying degrees of transparency. These
potential borrowers can be matched with various lenders, which can be roughly grouped into
three categories. At the far left, highly opaque borrowers are likely to have to rely for their
finance on family and friends, who may have special information about the individual or
particular means of extracting repayment or who may be willing to provide “concessional
finance” by converting a loan into a grant. At the far right, highly transparent (and reliable)
borrowers can access the securities/bond markets, where bonds are purchased by investors
(who thus lend to the borrower) who rely heavily on publicly available information about the
borrower and his/her reputation. In between, financial institutions which are information
gathering and assessment specialists (such as banks and other depositories, finance
companies, insurance companies, venture capital firms) are likely to be the sources of finance
for borrowers of intermediate transparency/opaqueness.
The legal framework and the institutional and historical context in which the financial
transactions are embedded are likely to influence the specific mix of which kinds of lenders
provide what kinds of finance to which borrowers. This indeterminacy is indicated by the
“wiggly” lines that separate the three categories of providers of finance.
Finally, the arrows above the separation lines point to the left. This is meant to indicate
the direction in which technological change in finance has pushed the boundaries. The rightFull Texts Book
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hand boundary has moved to the left as technological change has permitted the securities
markets to “invade” the “territory” of financial transactions that used to be the exclusive
domain of the information specialist finance providers (such as banks); this is the process of
“securitization” in the United States. The left-hand boundary has moved to the left as well, as
technological change has permitted banks and other lenders to provide finance (for example
through credit cards) to individuals who previously could rely only on family and friends.
There Are Essentially Three Major Elements Involved In Any Loan:
 Origination: the initial granting and funding of the loan;
 Ultimate holding and funding: the eventual holding (and thus funding) of the loan;
and
 Servicing: the arrangements to facilitate timely payment of principal and interest.
Source: International Union for Housing Finance (IUHF)
In addition, lenders will want some agreed arrangements for default contingencies: the
procedures that will be followed in the event that the borrower fails to make timely payments.
Housing finance is no exception to this pattern, and the institutional arrangements that have
arisen for housing finance shall be described.
The three elements of finance can all be performed by the same entity; this is often
described as “vertical integration”. Or they can be separately performed by different,
“vertically disintegrated” entities. Though the former pattern is more traditional and more
common, the latter has grown in frequency with the advent of MBS as a finance alternative.
There Are At Least Eight Major Ways Of Providing Housing Finance:
i. Owner self-finance
The buyer-owner provides the finance, through prior personal saving; the other
elements are irrelevant.
ii. Seller finance
The seller provides the finance. In essence, the seller accepts payment for the sale of the
house in a stretched-out schedule, thereby extending an implicit loan to the buyer. The seller
originates the loan, funds it and services it. The residential unit that is being financed will
almost always serve as the collateral for the loan, which in this form would be described as a
mortgage.
iii. Third-party finance: family or friend
A family member or friend extends the loan (mortgage) to the owner and thus
originates funds and services it.
iv. Third-party finance: a bank or other depository
A bank extends the loan (mortgage) to the owner and thus originates, funds and
services it. In turn, the bank receives most of its financing from depositors; but the
depositors’ claims for repayment of their funds are directed toward the bank, not toward the
borrowers to whom the bank has extended mortgages.
v. Third-party finance: an insurance company
Most insurance companies holding mortgages do not originate them. Accordingly,
rigination would be by a mortgage banker (an origination specialist), who would sell the
mortgage to the insurance company. The latter funds and services it. The insurance company,
in turn, obtains its funding from the premiums paid by its insurers and from any additional
borrowing that it may undertake.
vi. Third-party finance: a finance company
If a finance company holds mortgages, it is unlikely to originate them; again,
origination would be by a mortgage banker, who would sell it to the finance company that
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funds and services it. The finance company's funding, in turn, comes from its borrowings in
capital markets.
vii. Third-party finance: Government
In principle, the Government could provide the mortgage (with either direct origination,
or origination by a mortgage banker), with funding ultimately by taxpayers or by government
borrowing.
vii. Third-party finance: MBS
The originator either “packages” the mortgage (with other mortgages) into a security, or
sells the mortgage to another entity which does the packaging. The “pass-through” security
(so called because the borrower's interest and principal payments are passed through to the
buyer) is then sold to a party that wishes to hold the security and receive the interest and
repaid principal and is thus the funder. That party may be a private investor, a mutual fund, a
pension fund, a bank, an insurance company, or any other entity which is attracted to the
MBS as an investment. The servicing can be carried out by the originator or may be sold to a
specialist service provider. Since the MBS are securities, they may be readily sold to other
investors in a “secondary market”.
Mortgage lending entails certain risks that have to be properly managed if the business
is to be successful. First of all, to avoid legal and/or regulatory risks in the activity, the
existence of an adequate legal environment that supports the housing finance system is an
essential prerequisite. Existing legal provisions must secure private ownership of immovable
property and allow that the property title is given as a security for a mortgage loan. This
system has to be supported by a functioning land registry, which records the history of an
immovable good, and by a foreclosure system which enables a lender to proceed to a forced
sale in case of non-repayment of the loan.
The introduction of the relevant foreclosure system needs to be accompanied by
effective enforcement mechanisms. Certain macroeconomic risks or market risks are
generally beyond the control of the mortgage lender. High inflation risk, for example, is often
seen as an obstacle to long-term housing finance. Variable interest rate loans may sometimes
be a more attractive alternative to borrowers than fixed-rate mortgage products, and vice
versa. (Source: International Union for Housing Finance (IUHF) )
Another risk relating particularly to housing finance is the volatility of the property
price, that is, the uncertainty of its value as collateral for a long-term loan. This may lead, as
in certain transition countries, to a lowering of loan-to-value ratios and a need for additional
collateral. Sound valuation rules and prudent management are the remedies against this risk.
Other risks that more directly concern the housing loan providers themselves are the audit
risk and the operational risk.
Audit risk management includes the requirement for an adequate assessment of the
customer’s willingness and capacity to repay the loan for its duration. It is necessary that the
lender uses specific criteria which take into account the characteristics of the local market.
Furthermore, in a number of countries audit risk offices have been established which retain
data on customers’ retail, finance and other accounts to keep track of missed payments. This
important support facility for the housing loan sector is, however, still limited or unavailable
in most transition countries. A complication for risk management is unreported income,
which is often an important source of revenue but difficult to take into account without
formalities. Credit risk management also requires a fair portion of equity. This motivates the
borrower to continue to pay, and the lender to recover the damage in case of default. Another
element in audit risk management is the availability and use of other kinds of collateral (if
necessary). A mortgage insurance programme, as established in certain countries, as well as
the provision of financial advice to the borrower may help to reduce the default risk. Of
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course, operational risks have also to be tackled. Where operational errors and fraud occur,
operational costs increase and the business is no longer profitable. Useful tools to reduce
these operational risks are the training of staff to increase efficiency and reduce the potential
for error, the use of technology (which increases the volume of operations and facilitates the
collection and analysis of data), and the standardization of documents and operations (which
should lead to lower costs). Source: International Union for Housing Finance (IUHF)
HOUSING FINANCE AND MORTGAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN
NIGERIA
Mortgage banking development in Nigeria can be traced to the establishment of the
Nigeria Building Society in 1956. The vehicle used for this capital investment was the
Common Wealth Development Corporation with advance share capital of 81,625,000, GB
pounds. The society collapsed in early seventies due to its inability to perform its statutory
functions. This led to government injecting N20m and changing its name to Federal
Mortgage Bank of Nigeria (FMBN). The FMBN took off in 1977, with a takeoff capital of
N20 million from the federal government. The FMBN was unable to meet up with the
pressure of demand. In 1970, outstanding application were N223.8 million and available
funds equaled N127.0million, meaning that demand and supply was in the ratio of 2:1. This
degenerated to ratio 4:1 in 1986 when the outstanding application increased to N465.8
million and only N105.3 million was available. The bank has never been able to meet up with
demand. The failure of the FMBN over the years and acute shortage of housing led to the
promulgation of the National Housing Policy of 1991. The policy of National Housing Fund
and the decree of 1992 were promulgated to strengthen housing finance. The legal framework
for the establishment, operation and regulation of mortgage business in Nigeria are prescribed
in the Mortgage Institutions Decree No. 53 of 1989. The promulgation of the decree was
informed by the need to promote the rational evolution of institutional structures, and to
accelerate the development of institutional structures to accelerate the development of
financial intermediation within the housing delivery system.
Through the development of appropriate financial instrument, the ultimate aim of
FMBN is to encourage an enhanced level of mobilization to support a credible housing
delivery system to serve all Nigerians. The mortgage institutions in Nigeria are operated
according to the National Housing Fund Decree of 1992, which was revised in 1996.
PRESENT NIGERIA HOUSING FINANCE SYSTEM
Requirements of Housing Finance
A housing finance system is a superstructure of laws, institutions and relationships
between institutional and non-institutional units that facilitate the process of financial
intermediation and capital formation in the housing sector (Megbulugbe & Osamwonyi,
1987; Olotuah, 2006). Without an effective finance system, no housing policy can be
effectively implemented. However, the emphasis in this review will be on relevant
institutions and their activities. Indeed the framework must effectively reconcile the
affordability limitation of households with viability requirement of financial institutions. The
present structure of housing finance in Nigeria can be classified into the following. Informal
sector (Esusu i.e. Traditional Co-operative System, Credit Co-operatives and family savings);
Formal Sector (Non-specialized Institutions and Specialized Housing Finance Institutions).
Others (Communities, Associations and Non-Governmental Associations).
The Informal Sector
The informal sectors of housing funding in Nigeria are traditional Esusu, credit
cooperatives, family sources and individual savings. This sector is usually local and informal
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in organization based on trust, love and friendship. The operation of this sector is difficult to
quantify as they operate on transfer of cash and kind. These include donations of land,
building materials, cash assistance or sometimes any of these could be in form of loan. The
informal sector operation also involves direct labour assistance. It is interesting to note that
this sector constitutes the larger proportion of housing providers in Nigeria.
The Formal Sector
The operation of the formal sector can be classified into Non-specialized Housing
Funding Institutions and the Specialized Housing Funding Institutions
Non-Specialized Housing Funding Institutions
This sector includes the Employees Housing Schemes, Commercial, Merchant Banks
and Insurance Companies.
i. The Employees Housing Scheme and National Housing Fund
The need to encourage employers of labour to use part of their profit to provide housing
for their workers led to the promulgation of the 1979 “Employees Housing Scheme (Special
Provision) Decree”. The decree requires among others, large employers of labour specifically
those who either have not less than 500 persons in their employment in any state of the
federation or may be designated as such by the Federal Commissioner (now minister) with
the approval by the Federal Executive Council to establish a housing scheme for their
employee. The decree further states that not less than three quarters of the total
accommodation made available in every such scheme shall be for employees who are not
executive or senior staff. This is perhaps one of the major housing policy instruments aimed
at facilitating the participation of corporate bodies in housing delivery.
It has achieved very little. This is partly due to the weak machinery for monitoring
which is in a division in the Ministry of Labour (Agbola, 1995). The National Housing Fund
(NHF) Decree was promulgated in 1992 aimed at increasing the financial pool that could be
used for housing. Nigerians earning from N3000 per annum and above are expected to
contribute 2.5% of their income into NHF.
ii. Commercial and Merchant banks
Prior to the National Housing Fund Decree, commercial and merchant banks always
held a very significant proportion of the mortgage assets within the formal lending sector
(Onabule, 1990). Within a combined total assets of about N86,660million as at December
1989, the commercial and merchant banks held a wider asset base than any other institutional
group within the financial sector during this period. Their combined loans and advances
portfolio totaled N27.7 million. About 13% were for real estate. (CBN Economic and
Financial Review, 1990). Though with the high interest rate in the financial market,
commercial and merchant banks are now reluctant to finance housing projects except where
the houses are to be placed in the market for outright purchase, though this is not good
enough for the low income earners. The banks are operating with short-term deposits whereas
housing finance can only strive in a long term funding environment.
iii. Insurance Companies
Prior to the promulgation of the National Housing Fund Decree, insurance companies
were obliged to invest not less than 25% of their life funds in real estate. This was not
satisfactorily complied with by these companies because there are many other alternative
investments into which they can inject policy holders fund and achieve better investment
returns.
Specialized Housing Funding Institution
Specialized housing funding institutions in Nigeria include the following: The Federal
Mortgage Bank of Nigeria , Primary Mortgage Institutions, Housing Corporations and
Urban Development Bank.
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i. The Federal Mortgage Bank of Nigeria
The Federal Mortgage Bank of Nigeria (FMBN) was established in 1977, with the
inheritance of the assets and liabilities of the Nigerian Building Society (NBS), which was
dissolved in the same year. The FMBN was created essentially to serve as a wholesale and
apex housing finance institution in Nigeria under Decree 7 of 1977. Other institutions created
with the responsibilities to serve as housing finance were created through Decree 53 of 1989.
They include the Primary Mortgage Institutions such as Building Societies, Housing
Associations and Credit Unions. Among the major responsibilities of the FMBN are: the
provision of long-term credit facilities to mortgage institutions in the country; encouragement
and promotion of development of mortgage institutions at state and national levels,
supervision and control of the activities of mortgage institutions, mobilization of savings
particularly through the National Housing Fund, promotion of investment in the
manufacturing of building materials and promotion of research on construction and mortgage
finance. The role of the FMBN has also been expanded to back the mortgage finance market
with the capital market and develop the viable secondary mortgage market and to mobilize
foreign funds into the housing finance sub-sector. The shortcomings of the FMBN operation
must have led to the reexamination of National Housing Policy and the establishment of the
National Housing Fund; the two policy instruments of government aimed at enhancing
housing delivery in Nigeria . The National Housing Policy also led to establishment of
Primary Mortgage Institutions (PMI) in Nigeria. Unfortunately within less than five years of
the taking off of PMI most of their operations were confronted with problems which resulted
into the situation whereby most of the PMI’s have their offices closed.
ii. Primary Mortgage Institutions
One of the major achievements of the National Housing Policy is its institutional
reform which resulted in the establishment of a two-tier formal housing finance system
following the promulgation of the Mortgage Institution Decree no. 53 of 1989. Under this
arrangement the FMBN was restricted as the country apex mortgage institution with a
supervisory role over a network of PMI. The PMI’s are to serve as secondary housing finance
institutions. Under the arrangement the FMBN ceases operation as retail housing finance
institution. This role is to be performed by the PMI’s. The role of FMBN henceforth remains
as the apex and regulatory body. To perform these functions the FMBN was re-organized into
three divisions as follows:
 The National Housing Fund Division charged with the responsibility for the
arrangement of the National Housing Fund.
 The Regulatory and Inspectorate Division charged with responsibility of monitoring
and regulating housing finance sector operations and
 Corporate Service Division to provide administrative, accounting and management
information services to the core divisions.
Functions of Primary Mortgage Institutions (PMI’s)
The basic functions of the PMI’s as stated in the official guidelines of the FMBN are as
follows:
i. To ensure equitable distribution of mortgage lending activities all over the country
ii. To operate efficient and effective mortgage institutions.
iii. To dictate the level and pace of growth industry and minimize avoidable fraudulent
loses of PMIs.
iv. To ensure timely and adequate loan performance in order to create opportunity for
structure expansion in the provision of housing finance.
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Based on the report released by the Central Bank (2003) out of about 350 PMIs
licensed only 81 are presently declared healthy, To enhance deposit mobilization many PMIs
developed attractive products in addition to the National Housing Fund such as social loan,
economic loan, commercial loan, mortgage administration deposited institutional deposits,
children savings among others. The nature of these deposit accounts and loan facilities are
discussed as follows:
iii. Housing Corporation
The first Housing Corporation in Nigeria was the Western Nigeria Housing Corporation
established in 1959 after which other State Housing Corporations including the Federal
Housing Authority were modeled. They are all established to make available to
Nigerians long term credits for housing development. Having realized this shortcoming in
their operations many state governments have established property finance agencies, such as
Lagos Building and Investment Company (LBIC) to serve the Lagos State Development and
Property Corporation (LSDPC) and Ogun State Property Investment Corporation (OPIC) to
service the Ogun State Housing Corporation. Virtually all states of the federation have this
type of configuration established to promote smooth funding of the housing sector, with
operations more favorable to government housing development.
iv. Urban Development
The Urban Development Bank of Nigerian (UDBN) Plc, was established by Decree No
51 of 1992 to foster the rapid development of urban infrastructure throughout the federation
through the provision of finance and banking services (Zubairu, 1997). It is in the context of
infrastructure that the issue of housing finance became part of the bank responsibilities.
UDBN cannot be regarded as a bank like any of the regular commercial and merchant banks
but a development institution with banking functions.
Others
Other institutions such as community association, non-governmental organizations are
also involved directly and indirectly in housing delivery process in Nigeria. The following are
some of the notable housing projects embarked upon by NGOs.
MTNF Low Cost Housing Project – Shelter for Comfort:
In 2005, the MTN Foundation and Habitat for Humanity low-cost housing project was
launched. The project was aimed at addressing poverty and homelessness through providing
simple, decent and affordable houses to low-income earners. The foundation plans to build
600 low-cost housing units in blocks of 100 units in each of the six geo-political zones.
Individuals will be able to acquire these houses by obtaining mortgages. The mortgage term
is 15 years with the loan interest fixed over the period. One hundred units have been
completed in New Karu, Nasarawa State (North Central). The second and third phases of the
project will be in the South East and South West regions.
Women’s Housing Plan initiative (WHPI): This initiative was created to empower
women and families towards owning quality, affordable houses. To make it accessible, the
plan is often structured with gradual repayments. WHPI also collaborates with developers
and provides them with bulk buyers after negotiation on behalf of its members. The initiative
has sites in Lugbe, Kubwa, Gwarinpa and Masaka in Abuja. It is the first organisation to
focus on housing for women.
Regulatory Institutions and Key Players in Housing Sector
The real estate and housing sector in Nigeria is regulated primarily by the Federal
Ministry of Lands, Housing and Urban Development. A number of professional bodies
influence the activities of industry participants through regulations and pronouncements.
These include the Nigerian Institution of Estate Surveyors and Valuers (NIESV),
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Nigerian Institute of Town Planning (NITP), Nigeria Institute of Architects (NIA),
Nigerian Institute of Quantity Surveyors (NIQS), Nigerian Society of Engineers (NSE) and
Nigerian Institute of Building (NIOB). On the financial side, the CBN and the Securities and
Exchange Commission (SEC) are responsible for regulations.
Key players in Nigerian housing finance market
Regulators
Financial institution
Developers
Central bank of Nigeria
Federal mortgage bank of Federal housing authorities
Nigeria
Federal ministry of lands Primary mortgage institution 36 state housing cooperation
housing
and
urban
Real Estate Developer
development
Securities
exchange Deposit money Banks
36 ministries of housing and
commission
urban development
Insurance companies
The Ministry of Lands, Housing, and Urban Development
The Ministry of Lands, Housing and Urban Development (formerly the Ministry of
Housing, Urban Development and Environment) was created in 2002 with housing accorded
for the first time a separate status free from the bureaucracy and financial stranglehold of the
Ministry of Works. The Ministry of Lands, Housing and Urban Development’s roles include
policy formation, setting standards for the sector, establishing building standards and codes
for housing delivery, and safety in collaboration with relevant professional bodies.
2.6.2.2 Central Bank of Nigeria (CBN)
The CBN is the apex regulatory authority of the financial system. It was established by
the Central Bank of Nigeria Act of 1958 and commenced operations in July 1959. Among its
primary functions, the CBN promotes monetary stability and a sound financial system, and
acts as banker and financial adviser to the Federal Government. It is the banker of last resort
to licensed banks24 and approves licences to financial institutions, which include Deposit
Money Banks, Primary Mortgage Institutions, Microfinance Banks, Finance companies,
Bureaus De Change, and Development Finance Institutions. In 2005, the Federal Government
in conjunction with the CBN set up the Financial System Strategy (FSS) 2020 Mortgage
committee. Four key objectives were spelt out for the committee:
1. Establish a safe and profitable mortgage market by setting up appropriate
infrastructure / institutions / processes and remodeling existing ones.
2. Introduce a framework to strengthen property/security rights.
3. Use the mortgage market to make long-term finance available and affordable to all
Nigerians.
4. Enhance market mechanisms to improve the housing delivery system.
Federal Mortgage Bank of Nigeria (FMBN)
 The FMBN is the apex mortgage institution in Nigeria with a broad mandate as
follows:
 Link the capital market with the housing markets
 Encourage the emergence and promoting the growth of viable primary mortgage
loan originators to serve the needs for housing delivery in Nigeria
 Mobilize domestic and foreign funds into the housing sector
Collect and administer the NHF in accordance with the provisions of the NHF Act
The NHTF, established in 1992, was aimed at addressing housing finance challenges in
the low-income sector. It was formulated taking into consideration the housing demand gap
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and the difficulty of accessing finance through commercial banks and other financial
institutions. It was granted a take-off fund of N250 million (US$1.7m). Key objectives of the
Fund include:
 Ensuring the provision of housing units is based on realistic standards that house
owners can afford
 Giving priority to housing programmes designed to benefit the low-income group
 Encouraging every household to own its house through the provision of credit or
funding
FMBN lends to PMIs from this fund. The scheme has had little success because the
amount raised through contributions is only sufficient to fund loans for a small proportion of
those who qualify (see box National Housing Trust Fund). An additional difficulty is the
requirement that a loan can only be obtained if the borrower can produce clear title to the
property. In practice, therefore, many people do not make contributions and so far only
43,402 loans have been disbursed.
To address these challenges, the FMBN board introduced reforms in February 2010.
These provided an increase in the mortgage loan accessible by an individual contributor
to a maximum of N15 million ($100,000). They also expanded mortgage loan originators
which on-lend NHTF loans to include universal banks, insurance firms, pension funds and
microfinance banks, subject to their meeting the criteria and requirements laid down for PMIs
and the provisions of their enabling laws and regulatory authorities.
The board also approved the down payment (or equity contribution) for NHTF
applicants in the following proportion: N5 million ($33,333) loan and below, 10% equity
contribution; loan between N5 million ($33,333) and N10 million ($66,666), 20% equity
contribution; while a loan between N10 million and N15 million attracts 30% equity
contribution.
2.6.2.3 Securities and Exchange Commission (SEC)
The Securities and Exchange Commission (SEC) is the apex regulatory agency for the
Nigerian capital market. Originally established by SEC Decree 29 of 1988, the Commission
has evolved over the years with its current enabling law being the Investment and Securities
Act (ISA) 45 of 1999. The Commission is mandated to regulate and develop the capital
market.
In 2007, SEC issued the first set of guidelines for the registration and issuance
requirements for the operation of the Real Estate Investment and Trusts scheme (REITs) in
Nigeria. This guideline is detailed in the Investment and Securities Act (ISA 1999, repealed
in 2007). The introduction of REITs will in the long term give investors valuebased
investment options and provide the needed cheaper, long-term funding to the real estate
sector, which will in turn lead to the development of good quality property stock.
Nigeria’s first REIT was the N2 billion ($US13.3 million) Skye Shelter Fund launched
in 2007. However, at the time the fund was issued, the Federal Inland Revenue Service
(FIRS) had not given a tax-exempt status to REIT instruments in Nigeria. The second REIT
was the Union Homes Hybrid REIT launched in 2008 and promoted by Union Homes
Savings and Loans Plc. Even though this REIT was better structured than the Skye Shelter
Fund, its N50 billion ($US 333 million) public offer was grossly undersubscribed. The reason
could be because the issuance coincided with the crash of the stock market.
PROBLEMS OF HOUSING FINANCE DEVELOPMENT IN NIGERIA
Mortgage as an instrument for financing home ownership in Nigeria is still in its
infancy as it is just emerging. Not many Nigerians can purchase their houses through
mortgage. The gap between income and shelter cost in Nigeria is very wide. This has
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

291

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
eliminated the low income earners from the housing market. It would have been expected that
incremental housing in Nigeria will be at gross scale since retail bankers mostly lend on a
short-term basis arguing that they have to meet withdrawal requests at the shortest notice.
Obviously for them servicing transactions with low profit margins is not worth taking
the risk. It is clear that the current state of housing finance in Nigeria require a
comprehensive approach by Governments as without adequate will by the State home
ownership by low-income groups will remain a distant dream. The production of housing
should not be the primary function of the private market, but government should be neck
deep in the provision of housing for the citizens particularly the low income group. There is
no way a private property developer will build a house for the poor to inhabit considering the
very high cost of construction. It is only government that is in the position to build mass
housing for the poor because of the resources at its disposal.
The cost of urban land is a big discouragement to the urban poor. Only marginal land,
with no title document and infrastructure at the periphery to the cities is available for the poor
to build on. Cost of land and documentation account for about half of what is required for
housing development. The absence of large real estate development companies with access to
the relevant technology and financial muscle to develop affordable houses on mass scale for
the urban poor is a drawback to the Nigerian housing finance delivery system.
Access to housing finance in Nigeria is mostly possible to the upper class who through
their financial strength can satisfy the conditions necessary to obtain credit. The low class
low income earners) are exempted because of their disadvantaged position in respect to their
financial base. How this class of people (low income earner) source for fund and the
challenges they encountered in accessing finance for housing development is yet to be
explored.
3. Methodology
Quantitative method was used as research design which is aimed at achieving the
overall strength of the study. Property/land developers and citizens (potential house owners)
form the population for this study. The size of the sample is 500 which are in conformity with
the rule of thumb for a sample size of population size from 217 according to krejcia and
Morgan simple table. simple random sampling technique is adopted thus every respondents
must have an equal chance of being selected and participated in this research (Keyton, 2014).
The instrument that was used in this study is self-administered questionnaire. SPSS was used
to test the relationship among the variable in the research and was also used to test the
reliability of the instrument. Pretesting of the questionnaire was carried by giving copies to 5
professionals for correction. No wordings were improved and questions added. After
pretesting, the questionnaires were distributed to 10 Property/land developers of Bauchi
Metropolis for the pilot test to test the reliability of the questionnaire. Results for the pilot
study indicated good structure and presentation of the questionnaire.
4. Results
The survey questionnaire was administered after restructuring the questions in the
sources of housing development finance, availability of housing development finance and
challenges associated with accessing housing development finance constructs as required by
pilot survey results. The 217 sets of questionnaires were administered to Property/land
developers in the study area. A total number of 205 questionnaires with 95% response rate
were retrieved from the study area. A total number of 201 (92%) were used in the analyses
after removing incomplete ones and data screening for outliers. Analysis was carried out
using frequency to identify missing data and wrong postings, which were treated. Prior to
answering the research questions, a descriptive analysis was carried out to explore the
normality of the data as recommended in Pallant (2011). Results showed that the data
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achieved acceptable normal distribution with skewness and kurtosis between 1.738 and -9.11;
which are within ranges of +-2 as recommended in George and Mallery (2010). However,
reliability test was also carried out to measure reliability of constructs. Results indicated that
a reliable Cronbach’s alpha of .869 for sources of finance for the development, 0.892 for
availability of source of finance, and 0.836, for challenges associated with accessing housing
development finance, were achieved. Descriptive statistics based on mean ranking was
carried out to explore the sources of finance for housing development in Bauchi metropolis,
Nigeria. The results showed the ranking, mean and standard deviation for each Item.
Table 1: The sources finance for housing development in Bauchi metropolis
The sources finance for Mean Std. Deviation Ranking
housing development
Personal savings
5.00
.000
1st
Co-operative loan
3.22
1.314
2nd
Donation from family and 3.00
.000
3th
friends
Loan from mortgage institution 2.72
1.246
4th
Inherited
2.58
1.295
5th
Loan from commercial banks
2.58
1.295
6th
Commercial banks
2.58
1.279
7th
Mass housing scheme
2.58
1.279
8th
Others source

2.58

9th

1.279

It was reported that Personal savings with the highest mean 5.00 was ranked 1st as the
most crucial, sources of finance for housing development in Bauchi metropolis and other non
mentioned sources of housing development finance with the lowest mean value of 2.58
Therefore, these results of the table above is indicating the most sources finance for housing
development in bauchi metropolis Also Descriptive statistics based on mean ranking was
carried out to explore the availability of finance for housing development in the study area.
The results showed the ranking, mean and standard deviation for each Item.
Table 2: the availability of finance for housing development in the study area
the availability of finance
Mean Std.
Ranking
for housing development in
Deviation
the study area
Home improvement loan
2.58
1.279
1st
Housing mortgage loan
2.56
1.278
2nd
Long term source of housing
2.55
1.277
3rd
loan
Commercial bank loans
2.54
1.313
4th
National housing found

2.53

1.310

5th

Mass housing scheme loan

2.26

1.046

6th

Refurbishment loan

2.00

.000

7th

Short term housing loan

2.15

1.279

8th

Timely release of housing
loan

2.14

1.279

9th
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It was reported that Home improvement loan with the highest mean 2.58 was ranked 1st
as the most crucial, sources of finance for housing development in Bauchi metropolis and
Timely release of housing loan with the lowest mean value of 2.14 Therefore, these results of
the table above is indicating the most sources finance for housing development in Bauchi
metropolis. Descriptive statistics based on mean ranking was carried out to explore the
challenges associated with accessing finance for housing development in the study area
Nigeria. The results showed the ranking, mean and standard deviation for each Item.
Table 3: Explore the challenges associated with accessing finance for housing
development
Explore the challenges associated with Mean
Std. Deviation Ranking
accessing
finance
for
housing
development
High interest charged on loan by 5.00
.000
1st
financial institutions
Short repayment time
3.00
.000
2nd
Lengthy procedure
3.00
.000
3th
Difficult to access
2.66
1.319
4th
High
equity
contribution
(down 2.65
1.319
5th
payment)
Inadequacy of loan
2.64
1.319
6th
Income level not sufficient
2.63
1.290
7th
Requirement for Accessing loan from 2.62
1.290
8th
institutions
Lack of Awareness and contribution to 2.61
1.290
9th
NHF
It was reported that High interest charged on loan by financial institutions with the
highest mean 2.58 was ranked 1st as the most crucial, sources of finance for housing
development in Bauchi metropolis and Lack of Awareness and contribution to NHF with the
lowest mean value of 2.61 Therefore, these results of the table above is indicating the most
sources finance for housing development in Bauchi metropolis.
5. Recommendations
Based on the findings from the respondent in Bauchi metropolis and information
reviewed in literature, it is essential to make some viable recommendations on the way of
improving the implementation of housing development finance in order to enhance the
standard of living of the citizens in all in the study area. Hence, the following
recommendations were also made: Government at federal & state level, and other housing
organization should provide more housing development finance schemes, they should also
create medium for educating the general public on the importance of housing loan, and there
is need for simplified ways of accessing the housing development finance to enable all
citizens to access better housing, the housing development found support to be made at close
suspended time interval.
6. Conclusion
The aim of the study is assessment of housing finance in housing development in
bauchi metropolis with the view explore the need for housing finance. The study discovered
that some intending house owners were able to access finance for their desired
accommodation, larger percentages of people especially the low income earners either had
partial access or did not have access to finance, thus inhibiting their meeting this basic human
need. The NHTF scheme, in spite of the money it has collected from workers so far, has been
unsuccessful in rising to the challenge of providing housing finance for Nigerian workers.
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The scheme is burdened with loopholes that have rendered it ineffective in assuaging the
housing needs of workers. A major challenge is that the maximum amount the fund can
approve was calculated on the basis of low-income housing but unfortunately there is either
insufficient loan available in that price range or the units are simply not affordable. The
Federal Government should mobilize the relevant agencies and parastatals to make available
incentives, such as land use reforms, subsidies, building materials, cost reduction programs,
and tax exemption for private housing developers that will ensure increased housing delivery
in the appropriate price bracket.
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LOJİSTİK İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK
KULLANMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Öğr. Gör.,İ.Ethem DAĞDEVİREN
Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu, Orcid: 0000-0003-2317-6407
Öğr. Gör.,Şakir MİRZA
Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu, Orcid:0000-0003-4869-864X
Özet
Dış kaynak kullanımı, işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayan faaliyetlere
odaklanmalarını sağlayan ve asıl faaliyet alanlarına girmeyen konularda ise o konuda
uzmanlaşmış firmalardan yararlanma yolu ile faaliyet göstermelerini ön gören bir yönetim
stratejisidir. İlk ortaya çıktığı yıllarda çalışan sayısını düşürme ve maliyetleri azaltma
maksadıyla temizlik, yemek ve ulaşım gibi alanlarda, ana faaliyetler dışındaki faaliyetlerde
kullanılmıştır. Geçmiş yıllarda işletmeler birçok faaliyeti kendi bünyesinde gerçekleştirmeye
çalıştıkları için ana faaliyet alanının dışına çıkılabilmekteydi. Fakat 1990’lı yıllardan sonra
yaygın bir şekilde birçok sektörde kullanım alanı bulan dış kaynak kullanımı işletmelerin ana
faaliyetlerine yoğunlaşmasına olanak sağlamıştır. Temel yeteneklerine yoğunlaşan
işletmelerin ürettikleri ürün ve hizmetlerin nitelik ve niceliksel olarak iyileşmesi, müşteri
memnuniyeti ve marka değerinin artmasını sağlayabilmektedir. Artık birçok işletme rekabet
avantajı sağlamak için dış kaynak kullanımını tercih eder hale gelmiştir.Dış kaynak kullanımı
işletmelere maliyet avantajı gibi birçok fayda sağlamasının yanında, bu faydaların elde
edilebilmesi için dış kaynak kullanım kararının verilmesi sonrasında sürecin iyi analiz edilip,
yönetilmesi işletmeler için başarı sağlayacaktır. Aksi taktirde önemli olumsuz sonuçlar
doğabilmektedir. Hatta bu olumsuz sonuçlar işletmelerin piyasadan çekilmesiyle dahi
sonuçlanabilmektedir. Bundan dolayı işletmelerin dikkatli davranmaları gerekmektedir.
Harvard Business Review tarafından son 75 yılın en önemli fikir ve uygulamalarından
biri olarak ifade edilen dış kaynak kullanımını günümüzde artık diğer işletmelerde olduğu gibi
lojistik işletmelerinde de yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Çalışmada da lojistik
sektöründeki işletmelerin dış kaynak kullanım durumları değerlendirilmiştir. Dış kaynak
kullanımının küresel rekabet ortamında işletmeye sağladığı avantajlar ve dezavantajlar
incelenerek dış kaynak kullanımında başarıda etkili olan faktörler belirlenmiştir.Bu
doğrultuda Uşak ilinde faaliyet gösteren lojistik firmalarına 194 adet anket uygulanıp analiz
edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre lojistik işletmelerinde dış kaynak kullanımının işletmeye
faydasının olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan lojistik işletme çalışanlarının bu
düşüncelerinde işletmede çalışan sayısı ve destek alınan faaliyetlerin etkisi varken, işletmenin
faaliyet yılının ve destek alınan firma sayısının etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Lojistik
işletmelerinin de zaman zaman dış kaynak kullanmaları eğer süreci iyi değerlendirebilirlerse
faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dış kaynak kullanımı, 3PL, 4PL
Abstract
Outsourcing is a management strategy that enables businesses to focus on activities that
provide competitive advantage and too perate by benefiting from companies specialized
in that field in matters that are not included in their main field of activity. In the first years of
it semergence, it was used in activities other than main activities in areas such as cleaning,
food and transportation in order to reduce the number of employees and reducecosts. In the
past years, businesses could go beyond their main field of activity as they tried to carry out
many activities with in their own organization. However, outsourcing, which has been widely
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used in many sectors after the 1990s, has enabled businesses to concentrate on their main
activities. The quality and quantitative improvement of the products and service sproduced by
businesses that focus on their basic skills can increase customer satisfaction and brand value.
Nowadays, many businesses prefer to use outsourcing to gain competitive advantage. In
addition to providing many benefits to businesses such as cost advantage, outsourcing will
provide success for businesses by analyzing and managing the process after the out sourcing
decision is made to achieve the sebenefits. Other wise, significant negative consequences may
occur. Even the senegative results may result in the withdraw al of businesses from the
market. There fore, businesses need to be careful.
Expressed by Harvard Business Review as one of the most important ideas and
practices of the last 75 years, outsourcing is now widely preferred in logistics businesses as in
other businesses. In the study, outsourcing situations of businesses in the logistics sector we
reevaluated. By examining the advantages and disadvantages of outsourcing to the business in
a global competitive environment, the factors affecting success in outsourcing have been
determined. Accordingly, 194 questionnaires we reapplied and analyzed to logistics
companies operating in Uşak. According to the results of the analysis, it has been determined
that outsourcing in logistics enterprises is beneficial for the business. While the number of
employees and the supported activities have an effect on thesethoughts of the logistics
business employees participating in the research, it has been revealed that the operating year
of the enterprise and the number of companies that receive support have no effect. It will be
beneficial for logistics companiest ooutsource from time to time if they can evaluatet he
process well.
Keywords: Outsourcing, 3PL, 4PL
GİRİŞ
İşletmelerin yerine getirmek zorunda oldukları birçok faaliyet vardır. Geçmiş yıllarda,
bu faaliyetlerin işletme bünyesinde gerçekleştirilmesi işleme büyüklüğünün göstergesi olarak
algılandığı için faaliyetlerin tümü işletme tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Fakat
sonradan her iş işletme içinde yapılamaz hale gelmiş ve sorunlar büyümeye başlamıştır.
Böylece birçok firma dış kaynak kullanımına yönelmiştir. Bu sayede işletmeler yüklü yatırım
maliyetlerine ihtiyaç duymadan birçok hizmeti dışarıdan kolaylıkla satın alabilir hale
gelmiştir. Dolayısıyla dış kaynak kullanımı işletmelerin temel yeteneklerine yönelmelerine
sağlamış ve diğer işletmelerle rekabet gücünü arttırmıştır. Fakat dış kaynak kullanma kararı
verildikten sonra beklenen faydanın elde edilebilmesi için süreç iyi bir şekilde analiz edilmeli
ve hassasiyetle uygulanmalıdır. Aksi takdirde dış kaynak kullanımı işletmeler için fayda
sağlamak yerine zarara uğramalarına neden olacaktır. Çalışmamızda da dış kaynak
kullanımına ilişkin kavramsal çerçeveden sonra lojistik işletmelerinin dış kaynak kullanımları
değerlendirilmiştir.
1. DIŞ KAYNAK KULLANIMININ GELİŞİMİ VE FAYDALARI
Son zamanlarda ortaya çıkan küreselleşme ve teknolojik gelişmeler firmaları yoğun
rekabet ortamına sokmuştur. Firmaların bu rekabet ortamında ayakta kalabilmesi için maliyet,
kalite ve hız gibi önemli konularda farklılık yaratması gerekir. Ayrıca yönetim ve üretim
yapılarında da gerekli değişiklikleri zamanında yapmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu
çerçevede, piyasadaki değişikliklere ayak uydurabilmek, teknolojik gelişmelerden ve bilgi
birikiminden faydalanmak amacıyla dış kaynak kullanımı (outsourcing) yaygın hale gelmiştir
(Gilley ve Rosheed,2000, 765).
Bütün faaliyetlerin işletme içerisinde yapılması belli bir güç gerektirdiği için ve
işletmelerin hepsi bu güce sahip olmadıklarından dolayı işletme içerisinde kararlar geç
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verilmeye başlamış ve beraberinde birçok sorun ortaya çıkmıştır (Çakırlar, 2009,53).Bu
yüzdenişletmelerin bu olumsuzlukları gidermek ve alanlarında en iyi olabilmek için
başvurdukları dış kaynak kullanımında amaç ana faaliyet konusu dışındaki diğer faaliyetlerin
o alanda uzman işletmelere bırakılmasıdır (Bamyacı,2008,42).
İlk kullanılmaya başladığında çalışan sayısını azaltmak ve maliyetleri düşürmek
maksadıyla kullanılan dış kaynak kullanımı (Çakırlar,2009,61) “işletmelerin kendilerine
rekabet üstünlüğü sağlayan faaliyetlere odaklanmalarını ve asıl faaliyet alanlarına girmeyen
konularda ise o konuda uzmanlaşmış firmalardan yararlanma yolu ile faaliyet göstermelerini
ön gören bir yönetim stratejisidir.” (Giller ve Rosheef 2000,764).Günümüzde stratejik
yönetim alanında da çok kullanılan dış kaynak kullanımı Loder’in tanımına göre “Şirketlerin
kendi temel (core) faaliyetlerine daha fazla odaklanmak, maliyetlerini azaltmak, kaliteyi
yükseltmek, verimliliğini arttırmak, sabit maliyetleri değişken maliyetler haline dönüştürmek,
ilgili tedarikçinin uzmanlık, yatırım ve yaratıcılık gücünden yararlanmak, pazara tepki hızını
yükseltmek amaçlarından bir veya birkaçından yararlanmak üzere, varolan şirket faaliyeti
veya faaliyetlerinin gereğinde ilgili varlıkları ile birlikte üçüncü parti şirketlere devredilmesi
süreci”dir( http://www.loder.org.tr/tr/terimler.html?harf=D&sayfa=6).
Aşağıdaki Tablo 1’de dış kaynak kullanımına ilişkin yapılmış tanımlar yer almaktadır.
Tablo 1.Dış Kaynak Kullanımı Tanımları
YAZAR
Lam ve Han, 2004;42

Engelke, 2010
Zhu vd.2001,374

Quelin ve Duhamel, 2003: 648; Genç, 2004: 215

Franceschini, 2003: 247

Swink, 2004: 17

TANIM
Bir işletmenin belirli faaliyetlerini yerine getirebilmek
için diğer işletmelerin uzmanlaştıkları kaynaklarını
birleştirdiği ve kullandığı bir yönetim modelidir
Belirlenen mal ve hizmetlerin dışarıdan alınıp
işletmeye dahil edilmesi yönünde verilen bir karardır
İşletmenin belirli bir faaliyetinin sorumluluğunun,
işletme çalışanlarından alınıp işletme çalışanlarından
olmayan bir gruba devredilme sürecidir
Dış kaynak kullanımı bir örgütün dahili olarak
gerçekleştirdiği bir iş, fonksiyon veya süreci dış
tedarikçilere devretmesidir
Dış
kaynak
kullanımı
işletmelerin
özel
faaliyetlerinden başka her şeyi dışarıdan tedarik
etmeleridir ki, bu onlara eşsiz bir rekabet gücü
vermektedir
Dış kaynak kullanımı, işletme dışından mal ya da
hizmet satın almaktır

Kaynak: Öz, 2011, 89-90.
İlk olarak 1979 yılında Oxford English Dictionary'de "tooutsource" ismiyle kullanılan
dış kaynak kullanımı kavramı 1981 yılında "Outsourcing" ismiyle literatürdeilk
kez kullanılmıştır1 . Dış kaynak kullanımının ilk örneklerinin ise Orta Çağda 14.yy de
Venedik’te olduğu bilinmektedir. Tüccarların binaları depolama ve dağıtım amaçlı
kullanmaları dış kaynak kullanımına örnek gösterilebilir (Çakırlar,2009,73). 19.yy de
Fransa’da demiryolu yapımı, su depolaması ve dağıtım işlerinde de kamu alanında dış kaynak
kullanımı gerçekleştirilmiştir (Özkan,2012,35).1860’da Japonların özellikle mühendislik
alanında yapılacak bazı işlemleri de dışarıdan kiraladıkları bilinmektedir ( Çapan ve
Aydın,2018, 733). Daha sonra ABD otomotiv sektöründe kullanılan dış kaynak kullanımı
resmi sözleşme ile ilk kez 1988 yılında Wisconsin şirketi tarafından kullanılmıştır.
Günümüzdeki anlamda ise dış kaynak kullanımı da 1989 yılında Eastman Kodak Firmasının
1

https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C4%B1%C5%9F_kaynak_kullan%C4%B1m%C4%B1
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bilgi yönetim faaliyetlerini
Businessland ve DigitalEquipmentCorp’a vermesiyle
gerçekleşmiştir ( Şağban, 2011,26). Özellikle bu yıllara kadar her ne kadar örneklerine
rastlansa da birçok firma her türlü işlemi kendi işletmesi bünyesinde yapmaya çalışmaktaydı
(Karaman, 2014, 42).Günümüzde ise daha çok yaygınlaşmış olup sadece dış kaynak amacıyla
şirketler kurulmuştur (Taşkıran vd,2006,307). Rekabette artış, küreselleşme, teknolojik
gelişmeler gibi birçok unsur son zamanlarda dış kaynak kullanımını birçok sektöre yaymış
durumdadır. Dış kaynak kullanımının yaygın kullanıldığı sektörler şunlardır ( Karaman,
2014,53);
 Bilgi teknolojisi
 Müşteri hizmetleri
 Lojistik-nakliye
 İdari işler
 Satış – pazarlama
 Yemek, personel taşımacılığı, güvenlik, temizlik ve otomobil kiralama hizmetleri.
Birçok işletme tarafından tercih edilen dış kaynak kullanımının en çok ‘‘ hastane
hizmetleri, insan kaynakları, satış ve pazarlama, taşıma hizmetleri, güvenlik hizmetleri,
temizlik hizmetleri’’ gibi alanlarda kullanılmaktadır(Özbay,2004,8-10).Bu alanların yanı sıra
lojistik sektöründe de geniş bir kullanım alanı bulan dış kaynak kullanımı (Bamyacı,2008,41),
firmalara sağlamış olduğu rekabet avantajının yanında hızlı müşteri hizmeti, yeni pazarlara
ulaşma gibi avantajlar sunmaktadır(Turan, 2013,46).Lojistik firmalarının dış kaynak
kullanımını tercih etmelerinin daha farklı birçok nedeni bulunmaktadır.Örneğin işletmelerin
küresel pazarlara açılması nedeniyle, talepteki dalgalanmalardan dolayı ve toplam
maliyetlerin azaltılmak istenmesinden dolayı dış kaynak kullanımı tercih
edilmektedir(Öz,2011-118.) İlk dış kaynak kullanımının sağladığı avantajlardan dolayı diğer
alanlarda tercih edilir olmuş,(Çakırlar, 2009,53) değişen ve gelişen Dünya’da devamlılığı
sağlamak için önemli bir rekabet stratejisi olarak kullanılır hale gelmiştir (Fırat,2005,277).
Dış kaynak kullanımının işletmeye şu avantajları vardır (Sezgin,2009,53);
 Ana işe odaklanma
 Maliyetin azaltılması
 Sabit maliyetin değişkene dönüştürülmesi
 Maliyetlerin önceden bilinmesi
 Belirlenmiş hizmet düzeyleri
 Geniş ve esnek kaynak havuzu
 Müşteri memnuniyetinin artması
Eğer işletmeler güçlü bir birliktelikle dış kaynak kullanımını başarıyla
uygulayabilirlerse şu fırsatları yakalamış olacaklardır (Öz,2011,93);
 Stratejik sinerji
 Büyüme fırsatı
 Daha az risk
 Mükemmel uyum
 Amacın belirgin olması
 Kazanca Kazanç (Kazan-Kazan ilişkisi)
Dış kaynak kullanacak işletmelerin dış kaynak kullanımı kararını almadan önce daha
fazla maliyete katlanmamak için süreci iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Fayda maliyet
analizi yapılarak doğru karar verilmelidir (Ulakçı, 2013,46). Değerlendirmeler neticesinde
eğer işletme dış kaynak kullanacaksa şu süreci takip etmesi avantajlı olacaktır ( Tikici ve
Kaya,2004, 52);
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 Strateji aşaması
 Seçim aşaması
 Sözleşme aşaması
 Uygulama aşaması
 Yönetim aşaması
 Bitiş aşaması
Dış kaynak kullanımının bu faydalarının yanı sıra işletmelere bir takım dezavantajlarda
getirebilmektedir. Bu olumsuzluklar işletmeleri büyük maliyet altına sokabilmektedir. Bu
dezavantajlar şunlardır.(Gür,2010,41)
 Tedarikçi riskine maruz kalma
 Kontrol kaybı
 Beklenmedik ücretler veya ekstra kullanım ücreti
 Ekonomilerin ölçmedeki zorluk
 Dönüşüm maliyetleri
İşletmelerin bu dezavantajlarla karşılaşıp artı maliyet altına girmemesi için dış kaynak
kullanımının geliştirilmesi maksadıyla şu faktörlere dayandırılması gerekmektedir
(Öz,2011,114-115):
 Ticaretin küreselleşmesi, dağıtım ve tedarik zincirinin küreselleşmesi
 Lojistik Zincirinin yönetimi
 Tüketici baskısı
 İş örgütlenme modeli dış kaynak olarak kullanılması
Tablo 2’de dış kaynak kullanımının işletmelere faydaları ve zararları yer almaktadır.
Tablo 2. Dış Kaynak Kullanımının Fayda ve Sakıncaları
FAYDALARI
1-Maliyetlerde önemli ölçüde azalma,
2. Yeni gelir alanları oluşturma,
3. Finansman kaynaklarında artma,
4. Sabit yatırımlarda düşme,
5. Kalite ve etkinliğin artması,
6. Fonksiyonel uzmanlardan maksimum düzeyde
faydalanma,

ZARARLARI
1-Üst düzey bir iletişimi gerekli kılar,
2.Yeni aktör, kişilik ve taleplerin sisteme girmesinden
kaynaklanan sorunlar,
3.ÇalıĢanların ve sendikaların gözünde güven ve
prestij kaybetme,
4.Dış kaynak sağlayan firmanın performansının
izlenilmesi ve değerlendirilmesindeki güçlükler
5.Müşterilerin yabancılaşması,
6.Kısa dönemli tasarruf için uzun dönemli
anlaşmalardan doğabilecek sakıncalar

Kaynak: Öz,2011, 121.
2. 3.PARTİ LOJİSTİK
Birçok kaynakta dış kaynak kullanımına 3. Parti lojistik adıda verilmektedir. 1PL,
2PL,3PL ve 4PL kavramları şu anlamlara gelmektedir (Çancı ve Erdal, 2003:43):
Birinci Parti: Üretici, toptancı, perakendeci veya gönderici.
İkinci Parti: Birinci partinin doğrudan müşterisi (tedarikçisi) konumundaki işletme.
Üçüncü Parti: Lojistik aracılar; ulusal lojistik, hizmet sağlayıcı, taşıyıcı, antrepo
işletmecisi vb.
Dördüncü Parti: Lojistik ürün ve bilgi akış süreçlerini koordine eden işletmedir.
Küresel rekabet, artık firmaları uzmanlık alanı dışındaki faaliyetleri alanında uzman
deneyimli firmalara devretmeyi zorunlu hale getirmiştir (Doşakan,2016,23). İşletmelerin
lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri faaliyetler 3. Parti
lojistik adını almaktadır (Çancı ve Erdal 2003,0). 3 parti lojistik kavramı ilk olarak 1980li
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

303

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
yıllarda kullanılmış olup (Gür, 2009, 35) dış kaynak firmaları depolama, dağıtım, toplama,
paketleme gibi hizmetleri yerine getirmiştir (Eryürek, 2010, 31). İşletmelerin lojistik
faaliyetlerinin bir kısmının 3. Parti lojistik firması tarafından yapılması hem ekonomik hem
kaliteli hizmetin alınmasını sağlamıştır (Özkan, 2012, 50). Çünkü 3PL firmalarında verilen
hizmette kalite önemlidir. Yapılan süreçler arasında bilgi akışında süreklilik söz konusudur.3
PL firmalarının müşteri sayısı fazla olduğu için taşıma hacmi ayarlanabilmekte ve böylece
taşıma maliyetini de düşebilmektedir (Çakırlar,2009,88). 3. parti lojistik firmalarının
özellikleri şunlardır. (Sezgin, 2009,47) :
 Alanında uzman, profesyonel şekilde çalışan dış kaynak işletmeleri almaları
 Süreç yönetimi odaklı hareket etmeleri
 Müşteriye özgün çözümler üretmeleri
 Riski paylaşmaları
 Uzun dönemli işbirliğine yatkın olmalarıdır.
3. 4. PARTİ LOJİSTİK
İlk olarak Accenture isimli danışmanlık firması tarafından 1990 lı yıllarda kullanılan 4
PL (Karaman, 2014,71 ) ile 3PL süreçlerinin ikisinde de dışarıdan lojistik hizmeti alınır. 3PL
de pahalı ve karmaşık olduğuna bakılmadan hizmet dışarıdan satın alınırken 4 PL işletmelere
sadece dış kaynak hizmeti verilmez (Gül,2009,42-43). Uzman firmaların bilgi, deneyim ve
teknolojileride alınarak işletmenin süreçleri yeniden tasarlanıp geliştirilmeye çalışılır
(Eryürek,2010,32).
Loder’e göre 4PL “Müşterilerine kapsamlı tedarik zinciri çözümleri sunmak için, kendi
organizasyonun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini üçüncü taraf lojistik şirketleri ile
bir araya getiren ve tüm zincirinin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketlerdir(
http://www.loder.org.tr).
3PL firmalarının yetersiz kalması sonucunda 4PL firmaları ortaya çıkmış olup 4 farklı
aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar (Gür,2009,44)
 Keşfetme
 Dönüştürme
 Uygulama
 Yürütme
4PL firmaları bu hizmeti yerine getirirken güçlü bir teknoloji alt yapısına sahip
olmalıdır (Demiroğlu,2013,29).Bu alt yapıya sahipfirmalar şu hizmetleri yerine getirmelidir
(Çancı ve Erdal,2009,50);
 Taşıma hizmetlerinin yanında dağıtım depolama gibi diğer lojistik faaliyetleride
entegre bir biçimde sağlamak,
 Lojistik alanındaki değişikliklerle birlikte operasyonel konulardaki gelişmeleri de
birleştirerek, işletme yönetimine sunabilirler.
 4PL sağlayıcılar çalıştıkları işletmelerin işlerini kısa sürede öğrenerek işletme
müşterileri için daha iyi lojistik hizmetler üretmek.
4. ARAŞTIRMANIN DİZAYNI
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Ülkeler arasındaki sınırların kalkmasıyla birlikte lojistik sektöründe büyük gelişmeler
meydana gelmiştir. Yoğun rekabet ortamında birçok işletme her işi kendi bünyesinde
yapamaz hale gelmesinden dolayı işletmelerde dış kaynak kullanımı oldukça artmıştır. İlk
ortaya çıktığı yıllarda çalışan sayısını azaltmak amacıyla kullanılan dış kaynak kullanımı eğer
başarılı bir şekilde uygulanırsa bu avantajının yanı sıra birçok avantajı da beraberinde
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getirecektir. Diğer işletmelerde olduğu gibi Uşak ilinde faaliyette bulunan lojistik
işletmelerinin de dış kaynak kullanmaları küresel rekabet ortamında kendilerine büyük
kolaylıklar ve avantajlar sağlayacaktır. Fakat süreç iyi değerlendirilmezse işletmeler büyük
maliyet altına girecek ve çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla işletmelerin dış kaynak
kullanımları ile ilgili unsurları iyi değerlendirmeleri başarı açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu amaçla Uşak ilindeki lojistik işletmelerinin dış kaynak kullanımına neden
olan unsurlar değerlendirilmiş, işletmeye ne gibi avantajlar yada dezavantajlar sunduğu
belirlenerek başarılarında etkili olan faktörler incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
işletmeler dış kaynak kullanımları ile ilgili çeşitli bilgiler elde edebilecek ve gerekli
değişiklikleri yapabileceklerdir. Eğer işletme dış kaynak kullanımı yapmıyorsa ortaya çıkan
sonuçları da değerlendirip, bu doğrultuda karar verebilecektir.
4.2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırma bir saha araştırmasıdır. Uşak ilinde faaliyet gösteren lojistik işletmeleri
araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi kasti örnekleme yöntemi ile
seçilmiştir. Araştırmada birincil verilerin elde edilebilmesi amacıyla anket yöntemi
kullanılmıştır. Anket formu Koç (2018) yüksek lisanstezinde kullanmış olduğu anket formu
olup form dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özelliklere ilişkin ifadeler
yer alırken diğer bölümlerde ise 36 adet önerme cümlesi yer almaktadır. Çalışmada 194 adet
veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek bulgular
yorumlanmıştır.
4.3. Araştırmanın Değişkenleri
Anket formunda yer alan 36 adet önerme cümlesine ait 4 adet alt değişken
oluşturulmuştur. Bu alt boyutlar şunlardır;
Dış kaynaklardan yararlanmaya yönelme nedenleri
Dış kaynaklardan yararlanmanın avantaj ve dezavantajları
Tedarikçi seçim kriterleri
Dış kaynak kullanımı uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler.
Ölçekdeki 36 maddenin güvenirliğini hesaplamak için iç tutarlılık katsayısı olan
“Cronbach Alpha” hesaplanmıştır. Ölçeğin genel güvenirliği alpha=0.882 olarak yüksek
bulunmuştur. Güvenirliğine ilişkin bulunan alphadeğerine göre ölçeğinin geçerli ve güvenilir
bir araç olduğu sonucuna varılmıştır.
Ölçekte belirlenen alt faktörlerin puanlarının hesaplanmasında maddelere ilişkin değerler
toplanarak madde sayısına bölünmüş ve faktör puanları elde edilmiştir.Bu faktörlere ilişkin
puanlar 1-5 arasında olup, 1.00- 1.79 arası “çok düşük”, 1.80- 2.59 arası “düşük”, 2.60- 3.39
“arası orta”, 3.40-4.19 arası yüksek, 4.20-5.00 arası çok yüksek olarak bulgular
yorumlanmıştır.
4.4. Verilerin İstatiksel Analizi
Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde,
ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İkiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli
verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (Oneway) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi
sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi
kullanılmıştır.
Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.
4.5. Bulgular Ve Yorumlar
Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için, araştırmaya katılan öğrenciler ölçekler
yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen
bulgulara dayalı olarak açıklama ve yorumlar yapılmıştır.
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Aşağıda yer alan Tablo 3. de araştırmaya konu olan işletmelerin ve çalışanlarının tanımlayıcı
özelliklerine ilişkin frekans analizi sonucunda elde edilen istatistiki sonuçları yer almaktadır.
Tablo 3. Tanımlayıcı Özelliklerin Dağılımı

1-5 yıl

Frekans
(n)
62

Yüzde
(%)
32,0

6-10 yıl

46

23,7

11-20 yıl

38

19,6

21-30 yıl

22

11,3

30 yıl ve üzeri

26

13,4

TOPLAM

194

100,0

1-9 kisi

20

10,3

10-24 kisi

20

10,3

25-49 kisi

40

20,6

50-99 kisi

74

38,1

100-249 kisi

34

17,5

250 ve üzeri

6

3,1

TOPLAM

194

100,0

Taşıma

66

34,0

Depolama

66

34,0

Stok Yönetimi

16

8,2

Muayene, Gözetim,
Ekspertiz

16

8,2

Sigorta

20

10,3

Paketleme, Etiketleme

6

3,1

Müşteri Hizmetleri

2

1,0

Tedarik

2

1,0

TOPLAM

194

100,0

1

52

26,8

2-3

104

53,6

4-6

28

14,4

7 ve üzeri

10

5,2

TOPLAM

194

100,0

Üretim

44

22,7

Finans

36

18,6

Satın Alma

26

13,4

İnsan Kaynakları

46

23,7

Tedarik Zinciri

32

16,5

Satış Pazarlama

8

4,1

Diğer

2

1,0

TOPLAM

194

100,0

Artacaktır

106

54,6

Değişken

Gruplar

İŞLETMENİN FAALİYET SÜRESİ

İŞLETMEDE ÇALIŞAN SAYISI

DESTEK ALINAN FAALİYETLER

DESTEK ALINAN FİRMA SAYISI

DIŞ KAYNAK KULLANIM KARARINDA
İŞBİRLİĞİ İÇİNDEKİ BİRİMLER

DIŞ KAYNAK KULLANIMININ GELECEK
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ÖNGÖRÜSÜ

Aynı Kalacaktır

48

24,7

Azalacaktır

40

20,6

TOPLAM

194

100,0

%0-20

30

15,5

%21-40

102

52,6

%41-60

52

26,8

%61 ve üzeri

10

5,2

TOPLAM

194

100,0

DIŞ KAYNAK KULLANIMININ TÜM
MALİYETLERE ORANI

Tablo 4. Dış kaynak kullanımına İlişkin Değerlendirme

Dış Kaynağa Yönelme
Nedenleri
Dış Kaynak Kullanımının
Avantaj ve Dezavantajları
Tedarikçi Seçim Kriterleri
Dış Kaynak Kullanımında
Başarıyı Etkileyen Faktörler

N
194

Ort .
3,6147

Ss
0,70474

Min.
1,000

Max.
5,000

194

3,4683

0,59810

1,000

5,000

194
194

4,1057
3,8915

0,73459
0,71302

1,000
1,000

5,000
5,000

Tablo 4. de araştırmada yer alan katılımcıların dış kaynak kullanımına ilişkin vermiş
oldukları cevaplar, ölçeğin boyutları bağlamında incelenmiş ve analiz edilmiştir. Analiz
sonuçlarına göre ölçeğin boyutlarını oluşturan dış kaynağa yönelme nedenleri, dış kaynak
kullanımın avantaj ve dezavantajları, tedarikçi seçim kriterleri, dış kaynak kullanımında
başarıyı etkileyen faktörler boyutlarına ilişkin ortalamalar yüksek bulunmuştur. Bu bağlamda
analiz sonuçlarına göre işletmelerin dış kaynak kullanımına ilişkin değerlendirmeleri, lojistik
işletmelerinin dış kaynak kullanımının işletme açısından faydalı olduğunu ortaya
koymaktadır.
Tablo 5. Dış Kaynak Kullanımının AlgıVe Tutum Düzeyinin İşletmenin Faaliyet Yılına Göre Karşılaştırması

Dış Kaynağa Yönelme Nedenleri

Dış Kaynak Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları

Tedarikçi Seçim Kriterleri

Grup
1-5 yıl
6-10 yıl
11-20 yıl
21-30 yıl
30 yıl ve üzeri
1-5 yıl
6-10 yıl
11-20 yıl
21-30 yıl
30 yıl ve üzeri
1-5 yıl
6-10 yıl
11-20 yıl
21-30 yıl
30 yıl ve üzeri
1-5 yıl

Dış Kaynak Kullanımında Başarıyı Etkileyen Faktörler
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N
62
46
38
22
26
62
46
38
22
26
62
46
38
22
26
62

Ort
3,4677
3,6739
3,6711
3,6364
3,7596
3,2235
3,6770
3,5301
3,4610
3,5989
3,9597
4,3043
4,0855
3,6364
4,0769
3,4677

Ss
0,675
0,521
0,928
0,723
0,655
0,453
0,446
0,690
0,710
0,723
0,762
0,453
0,910
0,662
0,809
0,675
0,521
0,928
0,723
0,655

F

p

Fark

1,098 0,359

4,752 0,001

1,530 0,195

1,098 0,359
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Araştırmaya katılan bireylerin belirlenen alt boyutlar üzerindeki düşüncelerinde
işletmenin faaliyet yılının etkisinin olup olmadığını belirlemek maksadıyla Tek yönlü varyans
analizi(Anavo) yapılmıştır. Yapılan sonuçlarına göre sadece işletmenin faaliyet yılının
bireylerin dış kaynak kullanımın avantaj ve dezavantajları hakkında ki düşüncelerini
etkilediği ortaya çıkmıştır (p=0.001<0.05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını
belirlemek üzere PostHoc testi uygulanmıştır. Buna göre;faaliyet yılı 6-10 yıl olan işletmede
çalışan bireylerin dış kaynak kullanımının avantajları ve dezavantajları ile ilgili düşünceleri
üzerinde diğer çalışma yıllarına göre daha fazla etkisinin olduğu belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan bireylerin Dış Kaynağa Yönelmenedenleri ,Tedarikçi Seçim
kriterleri ve Başarıyı Etkileyen Faktör puanlarının işletmenin faaliyet yılı değişkenine göre
istatistiksel olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını incelemek için uygulanan Anova testine
göre anlamlı farklılık bulunmamıştır(p>0.05). yani bireylerin bu alt boyutlarla ilgili
düşünceleri üzerinde işletmenin faaliyet yılının etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır.
Tablo 6.Dış Kaynak Kullanımının AlgıVe Tutum Düzeyinin İşletmede Çalışan Sayısına Göre Karşılaştırması

1-9 kişi
10-24 kişi
25-49 kişi
Dış Kaynağa Yönelme Nedenleri
50-99 kişi
100-249 kişi
250 ve üzeri
1-9 kişi
10-24 kişi
25-49 kişi
Dış Kaynak Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları
50-99 kişi
100-249 kişi
250 ve üzeri
1-9 kişi
10-24 kişi
25-49 kişi
Tedarikçi Seçimi Kriterleri
50-99 kişi
100-249 kişi
250 ve üzeri
1-9 kişi
10-24 kişi
Dış Kaynak Kullanımında Başarıyı Etkileyen Faktörler 25-49 kişi
50-99 kişi
100-249 kişi
250 ve üzeri

20
20
40
74
34
6
20
20
40
74
34
6
20
20
40
74
34
6
20
20
40
74
34
6

3,2500
3,4125
3,6250
3,7365
3,6103
3,9583
3,3500
3,3357
3,4357
3,5792
3,3487
3,8333
3,7500
3,8375
4,0375
4,2466
4,1471
4,6667
3,6722
3,5984
3,8554
4,0264
3,8484
4,4213

0,961
0,652
0,530
0,709
0,720
0,171
0,633
0,570
0,501
0,620
0,568
0,886
0,459
0,951
0,663
0,790
0,611
0,281
0,515
0,931
0,615
0,731
0,702
0,384

2,196 0,056

1,630 0,154

2,948 0,014

2,374 0,041

Araştırmaya katılan bireylerin işletmenin Tedarikçi Seçimi Kriterleri (p= 0.014< 0.05)
ve Dış Kaynak Kullanımında Başarıyı Etkileyen Faktör puanlarının (p=0.041< 0.05)
işletmedeki çalışan sayısı değişkenine göre istatistiksel olarak farklılık oluşturup
oluşturmadığını incelemek için uygulanan Anova testine göre anlamlı farklılık bulunmuştur.
Belirlenen bu 2 boyut üzerinde işletmede çalışan sayınsının etkisinin olduğu görülmektedir.
Farklılığın nedenini belirlemek amacıyla yapılan post hoc analiz sonucunda 250 kişi ve üzeri
çalışanı olan işletmelerin dış kaynak kullanımında tedarikçi seçim kriterine ilişkin
ortalamaları daha yüksek bulunmuştur.

Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

308

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
Araştırmaya katılan bireylerin işletmenin Dış Kaynağa Yönelme Nedenleri ve Dış
Kaynak Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları puanlarının işletmede çalışan sayısı
değişkenine göre istatistiksel olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını incelemek için
uygulanan Anova testine göre anlamlı farklılık bulunmamıştır(p>0.05). İşletmede çalışan
sayınsın bu boyutlarla ilgili düşüncelerde etkisinin olmadığı belirlenmiştir.
Tablo 7.Dış Kaynak Kullanımının
Karşılaştırması

AlgıVe Tutum Düzeyinin İşletmenin

Dış Kaynağa Yönelme Nedenleri

Dış Kaynak Kullanımının Avantaj ve
Dezavantajları

Tedarikçi Seçimi Kriterleri

Dış Kaynak Kullanımında Başarıyı Etkileyen
Faktörler

taşıma
depolama
stok yönetimi
muayene,gözetim,ekspertiz
sigorta
paketleme,etiketleme
müşteri hizmetleri
tedarik
taşıma
depolama
stok yönetimi
muayene,gözetim,ekspertiz
sigorta
paketleme,etiketleme
müşteri hizmetleri
tedarik
taşıma
depolama
stok yönetimi
muayene,gözetim,ekspertiz
sigorta
paketleme,etiketleme
müşteri hizmetleri
tedarik
taşıma
depolama
stok yönetimi
muayene,gözetim,ekspertiz
sigorta
paketleme,etiketleme
müşteri hizmetleri
tedarik

Destek Aldığı Faaliyetlere Göre

66
66
16
16
20
6
2
2
66
66
16
16
20
6
2
2
66
66
16
16
20
6
2
2
66
66
16
16
20
6
2
2

3,6326
3,7348
2,9531
3,5625
3,8875
3,5000
2,2500
3,7500
3,5216
3,5649
3,2143
3,3750
3,5000
2,9048
2,7857
3,3571
4,2841
4,0682
3,5313
4,1250
4,1875
4,2500
3,0000
3,7500
4,0352
3,8860
3,1610
3,9236
4,1417
3,7765
2,8929
3,7619

0,651
0,616
1,019
0,393
0,627
0,994
0,000
0,000
0,616
0,555
0,873
0,436
0,426
0,604
0,000
0,000
0,654
0,671
1,346
0,310
0,608
0,447
0,000
0,000
0,656
0,622
1,312
0,404
0,403
0,294
0,000
0,000

4,299 0,000

2,011 0,056

2,959 0,006

4,159 0,000

Araştırmaya katılan bireylerin işletmenin Dış Kaynağa Yönelme Nedenleri(
p=0.00<0.05), Tedarikçi Seçimi Kriterleri (p= 0.014< 0.05) ve Dış Kaynak Kullanımında
Başarıyı Etkileyen Faktör puanlarının (p=0.041< 0.05) işletmenin destek aldığı faaliyet alanı
değişkenine göre istatistiksel olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını incelemek için
uygulanan Anova testine göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Belirlenen bu 3 boyut üzerinde
işletmenin destek aldığı faaliyetlerin etkisinin olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan bireylerin işletmenin Dış Kaynağa Yönelme Nedenleri ve Dış
Kaynak Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları puanlarının işletmenin destek aldığı faaliyet
alanı değişkenine göre istatistiksel olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını incelemek için
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uygulanan Anova testine göre anlamlı farklılık bulunmamıştır(p>0.05). İşletmenin destek
aldığı faaliyet alanının bu boyutlarla ilgili düşüncelerinde etkisinin olmadığı belirlenmiştir.
Tablo 8. Dış Kaynak Kullanımının
Karşılaştırması

AlgıVe Tutum Düzeyinin İşletmenin

1
2-3
Dış Kaynağa Yönelme Nedenleri
4-6
7 ve üzeri
1
2-3
Dış Kaynak Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları
4-6
7 ve üzeri
1
2-3
Tedarikçi Seçim Kriterleri
4-6
7 ve üzeri
1
Dış Kaynak Kullanımında Başarıyı Etkileyen Faktörler 2-3
4-6
7 ve üzeri

52
104
28
10
52
104
28
10
52
104
28
10
52
104
28
10

Destek Alınan Firma Sayısına Göre

3,4615
3,7356
3,5446
3,3500
3,2692
3,5220
3,6837
3,3429
4,0721
4,1226
4,1161
4,0750
3,8499
3,9034
3,9430
3,8409

0,747
0,653
0,742
0,743
0,611
0,540
0,700
0,572
0,728
0,739
0,657
1,006
0,624
0,766
0,608
0,919

2,455 0,064

3,706 0,013

0,061 0,980

0,132 0,941

Araştırmaya katılan bireylerin belirlenen alt boyutlar üzerindeki düşüncelerinde
işletmenin destek aldığı firma sayısnın etkisinin olup olmadığını belirlemek maksadıyla Tek
yönlü varyans analizi(Anavo) yapılmıştır. Yapılan sonuçlarına göre sadece işletmenin destek
aldığı firma sayısının bireylerin dış kaynak kullanımın avantaj ve dezavantajları hakkında ki
düşüncelerini etkilediği ortaya çıkmıştır (p=0.001<0.05).Bunun dışında geriye kalan 3 boyut
üzerinde ise etkisinin olmadığı belirlenmiştir.
Tablo 9. Dış Kaynak Kullanımının AlgıVe Tutum Düzeyinin İşletmenin Dış Kaynak Kullanımının Tüm Giderlere
Oranına Göre Karşılaştırması

%0-20
%21-40
Dış Kaynağa Yönelme Nedenleri
%41-60
%61 ve üzeri
%0-20
Dış Kaynak Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları %21-40
%41-60
%61 ve üzeri
%0-20
%21-40
Tedarikçi Seçim Kriterleri
%41-60
%61 ve üzeri
%0-20
Dış Kaynak Kullanımında Başarıyı Etkileyen Faktörler %21-40
%41-60
%61 ve üzeri

30
102
52
10
30
102
52
10
30
102
52
10
30
102
52
10

3,8000
3,6103
3,5865
3,2500
3,5857
3,4328
3,4368
3,6429
4,1833
4,1446
4,0192
3,9250
3,9892
3,9315
3,7740
3,8020

0,744
0,642
0,805
0,547
0,735
0,551
0,595
0,641
0,557
0,739
0,823
0,705
0,626
0,680
0,869
0,191

1,629 0,184

0,835 0,476

0,645 0,587

0,813 0,487

Araştırmaya katılan bireylerin işletmenin Dış Kaynağa Yönelme Nedenleri(
p=0.00<0.05), Dış Kaynak Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları(p >0,05)Tedarikçi Seçimi
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Kriterleri (p= 0.014< 0.05) , Dış Kaynak Kullanımında Başarıyı Etkileyen Faktör puanlarının
(p > 0.05) ve Dış Kaynak Kullanımında Başarıyı Etkileyen Faktörler((p > 0.05) işletmenin
dış kaynak kullanımının tüm giderlere oranı değişkenine göre istatistiksel olarak farklılık
oluşturup oluşturmadığını incelemek için uygulanan Anova testine göre anlamlı farklılık
bulunmamıştır. Tüm boyutlar üzerinde etkisinin olmadığı belirlenmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Küreselleşmenin her geçen gün arttığı bir Dünya’da artık firmaların rekabet
edebilmeleri için bir takım değişiklikler yapmaları kaçınılmaz olmuştur. Bu değişikliklerin
yanı sıra maliyet kalemlerinde mümkün olduğu kadar iyileştirme yapmaları gerekmektedir.
Daha önceki yıllarda rekabetin günümüzdeki boyutta olmamasından dolayı işletmeler bütün
faaliyetleri kendileri yapmaya çalışmış ve asıl faaliyet alanının dışına çıkmışlardır. Artık
işletmelerin asıl faaliyet alanlarına yönelip bu alanlarda iyileştirmeler yapmaları gerektiği
anlaşılmıştır. Bu doğrultuda işletmeler dış kaynak kullanımını yaygın bir şekilde kullanmaya
başlamış, asıl faaliyet dışındaki işlemleri bu alanda uzman firmalara yaptırmaya başlamıştır.
Özellikle lojistik faaliyetlerin bu doğrultuda yapıldığı görülmektedir.Fakat lojistik
firmalarının da zaman zaman dış kaynak kullanmaları gereken durumlar ortaya çıkmaktadır.
Lojistik firmalarının da dış kaynak kullanmaları onlara da bir takım avantajları beraberinde
getirmektedir.Bu doğrultuda Uşak’ ta faaliyet gösteren lojistik firmaları üzerinde bir anket
uygulanmıştır. Elde etiğimiz verilere göre lojistik işletmelerinde çalışan bireylerin işletmenin
dış kaynak kullanmalarının işletmelerine faydalı olacağını düşündükleri belirlenmiştir. Bu
düşünceleri üzerinde işletmede çalışan sayısı ve destek alınan faaliyetlerin etkisi varken,
işletmenin faaliyet yılının ve destek alınan firma sayısının etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır.
Eğer lojistik işletmeleri de dış kaynak kullanım sürecini iyi analiz edip uygulayabilirlerse
rekabet açısından büyük avantaj elde edeceklerdir.
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MAHALLİ İDARELERİN MALİYESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TAMER
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Meslek Yüksekokulu, Yönetim
Organizasyon Programı, Yerel Yönetimler Programı
Özet
Yerel halkın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar
organları seçimle iş başına gelen, kendisine ait bütçesi olan kamu tüzel kişiliklerine mahalli
idare diyoruz. 1982 Anayasamızın 127. Maddesi mahalli idareler ile ilgili geniş bir düzenleme
yaparak, mahalli idareleri Köy, İl Özel İdaresi ve Belediye olarak üç bölüme ayırmaktadır.
442 Sayılı Köy Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu
ayrıntılı bir şekilde bütçe ve gelir gider durumunu ortaya koymuştur. Yapılan tüm çalışmalar
ve politikalar için harcanan paralar, mevzuat ile daha sağlam bir hale gelmektedir. Yerel
yönetimlerin finansman kaynaklarına baktığımızda en büyük payın merkezden aktarılan pay
olduğunu söylemek gerekir. Bunun yanında yerel vergiler yine mahalli idareler için değerli bir
kalemdir. Özellikle ilçe ve büyükşehir belediyeleri nüfus merkezli aldıkları paya göre
finansman açısından iyi bir durumdadırlar. Ancak İl Özel İdaresi ve Köy için bu durumdan
söz etmek pekte mümkün değildir. Özelikle 442 Sayılı Köy Kanununda bütçenin sadece
İmece ve Salma kalemlerinden oluşması bir mahalli idare olarak köyün maliyesinin yetersiz
olduğunu belirtmek gerekir. 2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı yasa ile beraber on dört
vilayetin büyükşehir statüsüne geçmesi sonucunda ilçe belediyelerinde sadece emlak gelirleri
kalmıştır. Bu açıdan ele alındığında büyükşehirlerin finansal açıdan güçlü olduğunu söylemek
mümkündür. Mahalli idarelerin yetkili organlarında hayata geçirilmek istenen politikalar hiç
kuşkusuz maliyenin durumuna göre şekillenmektedir. Bu anlamda bütçe açısından güçlü olan
mahalli idareler hizmet noktasında da başarılı olabileceklerdir. Bütçenin vatandaşa hizmet
götürme noktasında önemli bir yerinin olduğunu söylemek gerekir. Bu çalışmadaki temel
amaç mahalli idarelerin halka yerel hizmetleri götürürken ihtiyaç duyduğu finansmanın ne
kadar önemli olduğunu ortaya koymaktır. Bununla beraber mevcut mevzuatlarda mahalli
idarelerin sahip olduğu finansal yapıyı da ortaya koymaktır. Ortaya çıkan eksiklikler için ne
yapılması gerektiği ve mahalli idarelerin mali yönden güçlü olması için hangi yeni
düzenlemelerin yapılması gerektiğinin üzerinde durulacaktır. Birtakım temel kavramlar
açıklanıp, mahalli idarelerin genel ve özel maliyesinin değerlendirilmesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mahalli İdare, Maliye, Hizmet
AN ASSESSMENT OF THE FINANCES OF LOCAL ADMINISTRATIONS
Abstract
We call the local administration to the public legal entities that have their own budget,
which are established to meet the needs of the local people of a common nature, whose
decision-making bodies come to work with elections. 127 of our 1982 constitution. The article
makes a broad arrangement regarding local administrations and divides the local
administrations into three parts as villages, provincial Special administrations and
municipalities. Village Law No. 442, provincial Special Administrative Law No. 5302 and
Municipal Law No. 5393 detailed budget and income and expense status. Money spent on all
studies and policies becomes more robust with legislation. When we look at the sources of
funding of local governments, it should be said that the largest share is the share transferred
from the center. In addition, local taxes are again a valuable item for local administrations.
Especially the district and metropolitan municipalities are in a good position in terms of
financing according to the share they receive based on the population. But it is not possible to
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talk about this situation for the Special Provincial Administration and the village. In
particular, in the village Law No. 442, it is worth noting that the budget consists only of
Imece and Keel items, as a local administration, the finances of the village are insufficient. As
a result of the transition of fourteen provinces to metropolitan status together with the law No.
6360 adopted in 2012, only real estate revenues remained in the district municipalities. From
this point of view, it is possible to say that metropolitan cities are financially strong. The
policies that are intended to be implemented in the competent bodies of local administrations
are undoubtedly shaped according to the state of the finances. In this sense, local
administrations that are strong in terms of budget will also be successful at the point of
Service. It should be said that the budget has an important place in providing services to The
Citizen. The main goal of this study is to demonstrate how important the funding that local
administrations need when delivering local services to the public is. However, in the current
legislation, it is also to reveal the financial structure that local administrations have. It will
focus on what needs to be done for the resulting deficiencies and what new regulations need
to be made to ensure that local administrations are financially strong. A number of basic
concepts will be explained and the general and private finances of local administrations will
be evaluated.
Keywords: Local Administration, Finance, Service
1.GİRİŞ
Yerel yönetimler, gündelik hayatta mahalli müşterek ihtiyaçlarımızı karşılaması
açısından çok önemli ve değerli kurumlardır. İnsanoğlu evde, işyerinde, okulda vb. alanlarda
gün içerisinde su, kanalizasyon, park bahçe, yol gibi hizmetleri yerel idarelerden almaktadır.
Bu idareler vatandaşa hizmet sunarken veya politika belirlerken hiç kuşkusuz güçlü bir
ekonomiye sahip olması vatandaşa hizmet götürmesi açısından da çok etkili olacaktır.
Sunulan hizmetlerde veya belirlenen politikalarda uygulamanın temel şartlarından biri hiç
kuşkusuz maliyedir. Borcu olmayan veya çok az olan belediyeler hizmetleri vatandaşa
sunarken daha rahat bir şekilde hareket etmektedir. Bütçe, bir yerel yönetim birimi için
vazgeçilmez ve tartışılmaz unsurdur. Personel istihdamından, araç/gereç alımına, hizmet
sunumundan yatırıma kadar birçok alanda gerekli olan temel nokta, maliyenin güçlü ve
sürdürülebilir durumda olmasıdır. Ülkemizdeki tüm yerel yönetimlerin yasalarında bütçe ile
ilgili temel düzenlemelere yer verilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu ve 442 Sayılı Köy
Kanununda mahalli idarelerin bütçesi üzerine ayrı bir başlık açılmış olup, temel kaynaklara
yer verilmiştir. Köy yönetiminin bütçesi diğer yönetimlere göre daha alt düzeyde olduğu net
bir şekilde ifade edilebilir. Merkezi yönetim, yerel yönetimlere hizmet sunumu noktasında
güçlü bir rol üstlenmesi içi birtakım mali düzenlemeler yetkisi vermiştir.
Yerel yönetimler için mali özerklik çok önemli bir husus olup hizmet sunumunda da
ayrı bir yeri mevcuttur. Mali yönden özerk ve güçlü olan mahalli idareler yerel hizmet
noktasında her zaman daha güçlüdür ve rahat hareket etmektedir Emlak vergilerinin mahalli
idarelere bırakılması yerel yönetimler için önemli bir adımdır ve buna benzer mali çalışmalar
yerel yönetimlere daha güçlü bir konuma eriştirecektir. Bu çerçevede güçlü bir finansal yapı
aktif, başarılı, her noktaya ulaşabilir, kaliteli ve sürekli bir hizmet götürme noktasında yerel
yönetimlere olumlu katkısı olacaktır.
2.YEREL YÖNETİM VE MALİYE İLİŞKİSİ
Mahalli İdareler, belli bir sınırda yaşayan halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayan, organları
seçimle belirlenmiş, kendisine has bütçesi ve personeli olan kamu tüzel kişilikleridir (Batal ve
Tuğlu, 2018: 191). Yerel yönetimler bütün ülkelerde kamu idaresi içinde yer alan önemli bir
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kademedir. Bu yönetimler günlük hayatta su, çöp, kanalizasyon, yol gibi yerel hizmetleri
sunarken diğer yandan sosyal belediyecilik anlamında da faaliyet göstermektedir (Ulusoy ve
Akdemir, 2009: 260). Türkiye’de yerel yönetimlerin finansal büyüklükleri ve bu finansal
yapının kamu harcamaları noktasında ortak bir yaklaşımının olduğu tam olarak ifade edilemez
(Bülbül, 2013: 54). Yerel yönetimler sahip olduğu kamu tüzel kişiliğinin yanı sıra kendisine
ait borç ve haklara aynı zamanda bazı mali kaynak/mal varlıklarına sahiptir. Bu çerçevede
yerel yönetimlerin mali anlamda zayıf olması demek sunulan yerel hizmetlerin etkinliği ve
verimliliğinin olumsuz etkilenmesi demektir (Türkoğlu, 2013: 42). Bunların yanında yerel
yönetimler kendilerine has malvarlığı olan, gelir ve giderleri mevcut idarelerdir (Gözübüyük,
2006: 120). Mali özerklik yerel yönetimler için görevleri ile orantılı mali kaynağa sahip
olmalarını ifade etmektedir. Mali kaynak yerel yönetimler için kanunlar neticesinde belirlenen
ve oranı yine kanuna bağlı olarak oluşturulan yerel vergi harç ve harcamalara katılma
paylarını ifade etmektedir (Eryılmaz, 2013: 174). Yerel yönetimlerin vatandaşa kaliteli hizmet
sunma noktasında güçlü bir bütçeye sahip olmasının önemi büyüktür (Siverekli, 2015: 22).
Yerel yönetimlerin mali yapılarının ortaya konması; bunların gelir ve gider kaynakları,
borçlanma, harcama, vergi gelirleri ve merkezi gelir gibi tüm finansal yapılarının
değerlendirilmesidir (DPT, 1994).
Yerel yönetimlere finansal açıdan merkezi yönetim tarafından yapılan transferler en
önemli kalemlerdir. Bunların dışında yerel vergilerde önemli bir mali kısmı oluşturmaktadır.
Önemli ve değerli olan kısım yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirecek
mali yapıya sahip olmalarıdır. Bu şekilde yerel nitelikteki hizmetlerin daha etkin ve etkili bir
şekilde vatandaşa ulaştırılacaktır. Mahalli idarelerin finansal yapılarında net bir şekilde
bakmak için mevcut yasaları gelirler yasasını irdelemek gerekecektir.
Şekil-1. Yerel Yönetimlerin Genel Olarak Finansman Kaynakları

Vergi Gelirleri

Şerefiye/Harç/Harcam
alara Katılma Payları

Bağış ve Yardımlar

Yerel Yönetimlere Ait
İşletme Gelirleri

Borçlanma

Emlak Gelirleri

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Vergi Gelirleri; yerel yönetimlerin en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Gelir,
dolaylı, meslek, bina ve arazi gelirleri şeklinde dört kısma ayrılmaktadır.
Şerefiye/Harç/Harcamalara Katılma Payları; yerel yönetimlerin bayındırlık ve imar
çalışmalarından dolayı gayrimenkulü artan kişilerin ödediği vergi şerefiyedir. Bir anlamda
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gayrimenkulün değerinin artmasıyla ilgilidir. Harç, Kamu tüzel kişiliğinin sunduğu dışsal
faydaya sahip yarı kamusal hizmetlerden yararlananların ödediği bedeldir. Kanalizasyon,
temizleme ve aydınlatma hizmetleri gibi. Harcamalara katılma payları ise yol ve
kanalizasyon gibi altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi sırasında yapılan harcama bedelinin
bir kısmının bu hizmeti kullanacaklara ödetilmesidir. Bağış ve Yardımlar; merkezi idarenin
mali yönden zayıf olan idarelere yapmış olduğu mali bir transferdir. Şartlı ve şartsız olarak iki
bölüme ayrılmaktadır. Yerel Yönetimlere Ait İşletme Gelirleri; yerel yönetimler kendilerine
gelir sağlamak amacıyla işletme kurup bunları işletebilirler. Elektrik, su, hava gazı, otobüs,
çay bahçesi, gıda gibi alanlarda işletme çalıştırabilirler. Borçlanma; yerel yönetimler
gerektiğinde borçlanma yoluyla da kendilerine gelir sağlayabilirler. Ancak borçlanma
yapılırken gelecek dönemleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Çok uzun vadeli
borçlar gelecek yönetimler için problemler oluşturabilir. Emlak Gelirleri; yerel yönetimlerin
sahip oldukları Emlaklardan aldığı yerel vergidir. O yerel idarelerin sınırları içindeki
gayrimenkuller yerel yönetimler için çok önemli ayrı bir kalem oluşturmaktadır.
Şekil-2. Yeterli Maliye Kaynağın Yerel Hizmete Etkisi

Kaliteli

Sürdürülebilir

Hızlı

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Mahalli İdareler, yeterli ölçüde mali kaynağa sahip oldukları takdirde sunmuş oldukları
yerel nitelikteki hizmetleri vatandaşa götürürken her şeyden önce kalite bir şekilde
ulaştıracaklardır. Bununla beraber sunulan hizmetlerde bir devamlılık sağlanacak
sürdürülebilir bir boyut oluşacaktır. Yerel hizmetlere ayrıca zamanında yani hızlı bir şekilde
erişim sağlanacaktır.
3. YEREL YÖNETİMLERİN KANUNLARINDA BÜTÇE
Yerel yönetimlerin mali durumlarına yönelik bir analiz yaparken mevzuatlarına da
bakmak gerekmektedir. Her mahalli idarenin kendi mevzuatında bütçe konusunda önemli
düzenlemeler yapılmıştır.
3.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Mali Yapı
5393 Sayılı Belediye Kanunu belediyenin gelir ve giderlerini çok net bir şekilde
belirlemiştir. Bunun yanında borçlanma, arsa ve konut üretimi, şirket kurup, işletme ve
borçlanma gibi alanlarda bütçe oluşturulacak kaynaklara yer verilmiştir (5393 Sayılı Belediye
Kanunu).
3.2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mali Yapı
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu içerisinde mali yapıyla ilgili gelir ve giderler
başta olmak üzere şirket kurulmasına kadar ayrıntılı bir düzenleme yer almaktadır. Bütçenin
nasıl yapılacağı nerede kabul edileceği gibi finansal ayrıntılara yer verilmiştir (5216 Sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu).
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3.3. 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu
5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununda finansal yapı ele alınırken diğer mevzuatlarda
olduğu gibi gelir ve giderler net olarak belirlenmiştir. Bunun yanında bütçenin hazırlanışından
borçlanmaya ve şirket kurulmasına kadar ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır (5302 Sayılı İl
Özel İdare Kanunu).
3.4. 442 Sayılı Köy Kanunu
442 Sayılı Köy Kanununda Köyün mali durumu imece, salma ve bazı gelir
kalemlerinden oluşmaktadır. İmece; işlerin köyde beraber yapılmasıdır. Bir diğer önemli
bütçe kalemi ise salmadır. Köylüden alınan aşar vergisi kaldırıldıktan sonra onun yerine
konulan önemli bir kalemdir salma. Başka bir ifadeyle salma, köy ihtiyar meclisi kararıyla
köyde oturanlara ve köyde maddi alakası bulunanlardan alınan paradır. Bunun dışında
köydeki ambar, arazi ve dükkan gelirleri ile köyde toplanan sebze ve meyve gelirleridir (442
Sayılı Köy Kanunu).
Tablo.1- Yerel Yönetimlerin Kanunlarında Maliye Alanında Düzenleme Yapan Maddeler

5393 Sayılı Belediye Kanunu – 59,60,6162,63,64,65,66,67,68,69,70,71. Maddeler
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu – 23,24,25,26. Maddeler
5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu – 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54.
Maddeler
442 Sayılı Köy Kanunu – 15,16,17,18,19. Maddeler
Köy Kanunu hariç tüm yerel yönetimlere ait kanunlarda mahalli idarelere borçlanma ve
şirket kurulması yönünde yetki verilmiştir. Bu yollarla mahalli idareler mali yapılarını
güçlendirilecekleri düşünülmektedir. Bunun dışında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanununda Belediyelerin sahip olduğu vergi, harç ve harcamalara katılma paylarına yer
verilmiştir. Bu kalemlerin nasıl toplanacağı noktasında hukuksal hükümler yer almaktadır. Bu
kanuna göre alınana vergiler şunlardır:

Çevre Temizlik Vergisi

Eğlence Vergisi

İlan ve Reklam Vergisi

Haberleşme Vergisi

Elektrik ve Hava Gazı Vergisi

Yangın/Sigorta Vergisi

Emlak Vergisidir.
Harcamalara katılma payları ise su, yol ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları
şeklinde üç bölüme ayrılmaktadır. Bununla beraber 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa
göre harçlar şu kalemlerden oluşmaktadır:

İşgal Harcı

Tatil Günlerinde Çalışma Harcı

Kaynak Suları Harcı

Tellallık Harcı

Hayvan Kesimi/Muayene Harcı

Ölçü ve Tartı Aletleri Harcı

Bina/İnşaat Harcı

Kayıt ve Suret Harcı

İmar Harcı

İşyeri Açma/İzni Harcı

Muayene Ruhsat Harcı

Sağlık Belgesi Harcı
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SONUÇ
Yerel halka mahalli müşterek ihtiyaçları götüren mahalli idareler mali anlamda güçlü
ise bu hizmetlerin vatandaşa ulaşma noktasında herhangi bir problemin olması söz konusu
değildir. Vatandaşa götürülecek hizmette istihdam edilecek personel, kullanılacak araç/gereç
ve gerçekleşecek politikalarda bütçenin çok önemli bir yeri vardır. Bu çerçevede mali
özerkliğe sahip mahalli idarelerin bu yapıları daha da zenginleştirilmeli ve bütçelerini
güçlendirilecek ekonomik faaliyetlere ağırlık vermelidirler. Her ne kadar yerel mevzuatlarda
bütçe konusunda düzenleme yapılmış olsa da hizmet yapılan ölçeğin büyük ve nüfusun yoğun
olduğu yerel idarelerde ekonomi her zaman ilk sırada önem arz etmektedir. Bu anlamda
mahalli idarelerin finansal yapılarına bağlı olarak;
1. Yerel yönetimlerin gelir kalemleri arttırılmalıdır.
2. Kaliteli, sürdürülebilir ve hızlı bir yerel hizmet sunmada bütçe büyük önem arz
etmektedir.
3. Özellikle köy yönetimlerinin bütçeleri daha geniş ve güçlü bir hale getirilmelidir.
4. Yerel ölçekteki hizmetleri vatandaşa ulaştırma noktasında personel istihdamı ve
araç/gereç temini bütçeye bakmaktadır.
5. Mali özerklik yerel yönetimlerin vazgeçilmez unsurudur ve bu yapı daha da
genişlemelidir.
6. Her mahalli idare görev ve sorumluluklarına orantılı mali kaynağa muhakkak sahip
olmalıdır.
7. Unutulmamalıdır ki mahalli idareler merkezi yönetimin yükünü önemli ölçüde
hafifletmektedirler. Bu noktada mahalli idarelere bütçe başta olmak üzere her alanda destek
verilmelidir.
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442 SAYILI KÖY KANUNUNDAN 6360 SAYILI YASAYA KÖY YÖNETİMLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TAMER
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Meslek Yüksek Okulu, Yönetim
Organizasyon Bölümü, Yerel Yönetimler Programı
Özet
1982 Anayasamızın 127. Maddesine göre bir yerel yönetim olan Köylerle ilgili en eski
düzenleme 1924 yılında çıkarılan 442 Sayılı Köy Kanunudur. Bu kanunda göre köy; nüfusu
iki binden aşağı olan yurtlar olarak ifade dilmiştir. Yine bu kanuna göre cami, mektep, otlak,
yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve
bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil ederler maddesi yer almaktadır. Köy Yönetimi,
muhtar, köy derneği ve köy ihtiyar meclisinden meydana gelmektedir. Muhtar diğer yerel
yönetimlerde olduğu gibi herhangi bir siyasi partinin adayı olamaz. İhtiyar meclisi köyün
karar organı iken köy derneği ise köyde yaşayan ve 18 yaşından büyük herkesi
kapsamaktadır. Bölgesel olarak köylerin ülkemizdeki dağılımına baktığımızda en fazla köy
Karadeniz Bölgesinde en az köy ise Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Köyler kıyı, yayla,
ova ve dağ köyleri şeklinde ortaya çıkmaktadır. 442 Sayılı Köy Kanunu Cumhuriyet’in
ilanından hemen sonra yapılmış doksan altı yıllık geçmişi olan bir yerel mevzuattır. Bu
mevzuat köy ile ilgili önemli düzenlemeler yapmıştır. 2012 yılına gelindiğinde köy
yönetimleri ve köy sayıları ile ilgili önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu tarihte çıkarılan 6360
Sayılı Yasa ile beraber on dört vilayet büyükşehre dönüşürken buralardaki köylerde mahalle
olmuştur. Bu durum ülkemizde köy sayılarında ciddi bir azalma ortaya çıkarmıştır. Mahalle
olması münasebetiyle köy yönetimleri yasal olarak ortadan kalkmıştır. Başka bir ifadeyle
köylerin tüzel kişilikleri ortadan kalkmış olmaktadır. 30 büyükşehirdeki 16 bin 220 köyün
mahalleye dönüşmesiyle Türkiye’deki 34 bin 434 olan köy sayısı 18 bin 214 adede inmiştir.
Bir başka deyişle köylerin yaklaşık %50’si mahalleye dönüştürülmüştür. Köyün mahalleye
dönüşmesi, mahalli idarelerin önemli bir unsuru olan köylerin ve köy tüzel kişiliklerinin
ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Mahalle olmak demek köy iken sahip olunan birçok
özellikten mahrum olmak demektir. En önce bütçenin gitmesi, köyün malları ve organlarının
ortadan kalkması önemli eksikliklerdir. Bu çalışmadaki gaye 442 Köy Sayılı Kanundan 6360
Sayılı Yasa sonrası Türkiye’deki Köy Yönetimlerini irdelemektir. Yapılan düzenlemeyi tüm
yönleriyle ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Köy, 6360 Sayılı Yasa, Mahalle
VILLAGE MANAGEMENTS FROM 442 NUMBERED VILLAGE LAW TO LAW NO
6360
Abstract
According to Article 127 of our 1982 Constitution, the oldest regulation on villages,
which is a local government, is the Village Law No. 442, enacted in 1924. According to this
law, the village; It is expressed as dormitories with a population of less than two thousand.
Again, according to this law, it is stated that people who have medium properties such as
mosques, schools, pastures, highlands, coppice and live in collective or scattered houses
constitute a village with vineyards, gardens and fields. The Village Administration consists of
the headman, the village association and the village elders council. Muhtar cannot be a
candidate of any political party, as in other local governments. While the council of elders is
the decision-making body of the village, the village association includes everyone living in
the village and over 18 years old. When we look at the regional distribution of villages in our
country, the most villages are located in the Black Sea Region and the least in the
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Mediterranean region. Villages appear as coastal, plateau, plain and mountain villages. The
Village Law No. 442 is a local legislation with ninety-six years of history, made right after the
proclamation of the Republic. This legislation has made important regulations regarding the
village. In 2012, there were important changes regarding village administrations and the
number of villages. With the Law No. 6360 enacted on this date, fourteen provinces were
transformed into metropolitan cities, while the villages here became neighborhoods. This
situation has caused a serious decrease in the number of villages in our country. Due to the
fact that it was a neighborhood, the village administrations were legally eliminated. In other
words, the legal personality of the villages disappears. The conversion of 30 villages in the
neighborhood of 16 thousand 220 metropolitan number of villages with 34 thousand 434 in
Turkey has decreased to 18 thousand 214 units. In other words, approximately 50% of the
villages have been converted into neighborhoods. The transformation of the village into a
neighborhood means the disappearance of villages and village legal entities, which are an
important element of local administrations. Being a neighborhood means being deprived of
many features of a village. Leaving the budget first and the disappearance of the village's
goods and organs are important deficiencies. After this goal in this study is to examine Law
No. 6360 Law No. 442 from the village Village Management in Turkey. To reveal all aspects
of the arrangement made.
Keywords: Village, Law No. 6360, Neighborhood
1.GİRİŞ
1982 Anayasamıza göre ülkemizde faaliyet gösteren yerel yönetim birimlerinden bir
tanesi de köy yönetimidir. Aynı zamanda en küçük yerel yönetim birimidir. Bu küçüklük hem
nüfus hem de ölçek açısından belirlenen bir unsurdur. Köy olarak adlandırılan bu yerel
kademelerde tarım ve hayvancılık önemli bir ekonomik faaliyet olarak gerçekleştirilmekte ve
birincil ilişkiler yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. 1924 yılında çıkarılan 442 Sayılı Köy
Kanununa göre nüfusu 150 den fazla ve 2000 den az olan yerleşim yerleridir köyler.
Köyler genelde merkezden uzak yerlerde oluşturulan ve kendisine özgü toplumsal
ilişkilerin bulunduğu yerleşmelerdir. Bu yerlere kırsal alan veya kırsal nüfus gibi ifadelerde
kullanılmaktadır. Köy tanımlaması yapılırken köy kanununa göre nüfus, orta malları ve diğer
taşınmazları dikkate alınmıştır. Köy kanununda köyün organları ve bütçesi başta olmak üzere
birçok başlıkta önemli düzenlemeler yapılmıştır.
Ülkemizde 2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı Yasa ile beraber on dört vilayet
büyükşehir statüsüne geçirilmiştir. Bu düzenlemeyi daha geniş bir şekilde ele alacak olursak
büyükşehir olan illerde köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması, köy yönetimlerinin hukuken
sona ermesine neden olmuştur. Bu durum ülkemizdeki köylerin sayısal olarak gerilediğinin
bir göstergesidir. Köy ile ilgili 442 Sayılı Köy Kanunu çok eskidir. 1924 yılında çıkarılan bu
kanundan sonra köy yönetimleri ile ilgili yeni yasa taslağı hazırlanmış ancak resmi bir sonuç
gerçekleşmemiştir. Bu çalışmamızda 442 Sayılı Köy Kanunundan 6360 Sayılı düzenlemeye
kadar köy yönetimleri irdelenecektir.
2. 6360 SAYILI KANUN VE GETİRDİKLERİ
6360 Sayılı Yasa, beraber büyükşehir yönetimlerinde önemli değişiklikler yapılarak,
yereldeki halkın yerel ihtiyaçlarının karşılanmasında etkinliği sağlamak ve demokratik
katılımı arttırmayı temel alan bir düzenlemedir (İzci ve Turan, 2013: 119). Bu düzenleme ile
beraber ayrıca yereldeki kamusal hizmetlerin sunulması noktasında sorunların giderilmesi için
büyükşehirlerin sınırları il mülki sınır olmuştur (Şengül, 2014: 119). Genel olarak 2012
yılında çıkarılan ve ilk yerel seçimlerin olduğu 2014 yılında uygulamaya konulan 6360 Sayılı
Yasa yerel yönetimlerin yönetim yapısında önemli düzenlemeler yaparak, büyükşehirlerin
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yetki ve sorumlulukları genişletilmiş ve daha güçlü bir hale getirilmiştir (Yılmaz ve Kaypak,
2017: 408). 6360 Sayılı Yasa 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasasında yapılan değişiklik
ile ortaya çıktığı söylenebilir. Bu anlamda yasa ile beraber yerel yönetimlerde önemli
değişiklik yapılmıştır. Bazı yerel yönetim birimlerinin güçlendirilmesine, bazılarının
kaldırılmasına ve sınırsal anlamda geniş bir yapının ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır
(Yılmaz ve Kaypak 2019: 4).
6360 Sayılı Yasa ile beraber hizmetlerin tek bir merkezden sunulmasının sağlanması,
yerel nitelikte hizmetlerin sunumunda etkinlik ve verimliliğin arttırılması, daha az kaynak ile
daha fazla hizmetin vatandaşa ulaştırılması ve böylece kişi başına düşen kamusal
harcamaların azaltılması hedeflenmiştir (Karaaslan, 2012: 139). 6360 Sayılı Yasa ağırlıklı
olarak büyükşehir yönetimleri üzerine bir düzenleme yaparken bu yasa büyükşehirleri şu
şekilde tanımlamıştır: “Sınırları il mülkî sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri
arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen
görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından
seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir” (Tekin, 2018: 89). Genel olarak bu yasa ile beraber
kent yönetiminde sistemsel değişim yapılmış, büyükşehir sayıları arttırılmış, büyükşehirlerin
sınırları il mülki sınır olarak değiştirilmiş ve yeni ilçeler kurulurken birçok köy ve belde
belediyesi mahalleye dönüştürülmüştür (Çelikyay, 2014: 7).
Şekil-1. 6360 Sayılı Yasa ve Getirdikleri

14 vilayette büyükşehir
oldu ve yeni ilçeler
kuruldu

Büyükşehir olan illerde
mahalli idare birlikleri
kapatıldı

Kurulan
büyükşehirlerde il özel
idaresi kaldırıldı

Büyükşehir kurulan
yerlerde köyler ve
belde belediyeleri
kapatıldı

Büyükşehir olmada
nüfus şartı 750.000
olarak belirlendi.

İl özel idaresi kaldırılan
yerlerde Yatırım İzleme
Koordinasyon Kurumu
kuruldu

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.
3. 442 SAYILI YASADAN 6360 SAYILI YASAYA KÖY YÖNETİMLERİ
Köy nüfusu 2000’den az olan yerleşim yerleridir ve cami, mektep, otlak, yaylak,
baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve bahçe
ve tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil ederler (442 Sayılı Köy Kanunu). Köy kavramından söz
ederken her şeyden akla bir yerel yönetim birimi gelmeli ve bu anlamda yasal tanımlamalara
yer verilmelidir. Bu çerçevede Köy Kanunu köyü, “nüfus”, “orta malları” ve “diğer
taşınmazları” bakımından tanımlamıştır (Eryılmaz, 2013: 218). Köy, bireylerin bir arada
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yaşadığı küçük yerleşim merkezleridir. Bu bağlamda buradaki insanların yerel nitelikteki
ihtiyaçları için kurulan yerel idare ise köy yönetimleridir (Ulusoy ve Akdemir, 2009: 315).
Türkiye’de köylerin ortalama nüfusu 350 kişidir. Köylerin büyük bir kısmının nüfusu
500’ün altındadır. Köylerin büyük bir kısmı dağa eteklerinde ve yamaçlarda bulunmaktadır.
Köylerin bölgesel olarak dağılımına bakıldığında en çok köy Karadeniz Bölgesinde en az köy
ise Akdeniz bölgesinde yer almaktadır (Eryılmaz, 2013: 219). Köyler, gelir imkânlarının
yetersizliği ve nüfusun azalmasından dolayı birçok konuda merkezi idareye bağlı hale
gelmiştir. Bütçe kısıtlı ve organları da aslında sembolik bir konumdadır. Uygulama açısından
ele alındığında pasif bir konumda oldukları söylenebilir (Eryılmaz, 2013: 222).
Şekil-2. Köylerin yer aldığı şekiller

OVA

DAĞ

KIYI

YAYLA

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur

Köyün Organları

Köy yönetimlerinin başında muhtar bulunmaktadır. Muhtar köyde devletin aynı
zamanda temsilcisidir. Köy derneği tarafından beş yıllık zaman için seçilmektedir. Muhtarlar
siyasi partilerden aday olamazlar. Köydeki tüzel kişiliği temsil etmektedir. Köy ihtiyar meclisi
köyün karar organıdır. Meclis iki şekilde oluşmaktadır. Biri seçimle gelen üyeler diğeri ise
doğal üyelerdir. Köy imamı ve köy muallimi köy ihtiyar meclisinin doğal üyeleridir. Köy
derneği ise köydeki seçmenler tarafından oluşmaktadır. Köyün muhtarını ve ihtiyar meclisi
üyelerini seçmektedirler. Köy yönetiminde diğer önemli bir kişi ise köy koruyucularıdır.
Muhtarın emri altında çalışırlar ve köyün güvenliğinden sorumludurlar. Yine köy kanununa
göre köyün işleri zorunlu ve isteğe bağlı işler olarak ikiye ayrılır. Köyün bütçesinde ise imece
ve salmadan oluşmaktadır (442 Sayılı Köy Kanunu).
Şekil-3. Köy Yönetiminin Organları
Muhtar
Köy İhtiyar
Meclsi
Köy Derneği

Kaynak: 442 Sayılı Köy Kanunu
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442 Sayılı Köy Kanununa göre köyün nüfusu 150 ile 2000 arasındadır. Nüfusu
150’nin altına inen köylerin yapması gereken yükümlülükleri şunlardır:
 Etrafındaki köylerden birine bağlanmak,
 Köy Kanununu eksik uygulamak,
 Eski geleneklerine göre işlerini yapmak
 Birkaç köy bir arada ise kendi aralarında birleşerek köy olmaktır (Eryılmaz,
2013: 218).
Türkiye’de 1950 yılı sonrası tarımda makinalaşmaya bağlı olarak kırsal alanda insan
emeğine duyulan ihtiyacın azalması ile beraber insanlar geçimlerini devam ettirebilmek ve
para kazanabilmek için kırdan kente doğru göçe başlamıştır. Bu durum köylerdeki nüfusun
azalmasına neden olmuştur. Ayrıca kır ve kent arasındaki mesafeler azalmış olup, köy, kent
ve kentli kavramları belirginleşmiştir (Keleş, 2009: 223). Ülkemizde 1924 yılında kabul
edilen 442 Sayılı Köy Kanunu halen yürürlüktedir. Bu yasa köylere tüzel kişiliği tanımıştır.
2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı Yasa ile beraber büyükşehir olan illerde köylerin tüzel
kişilikleri kaldırılmıştır. Bu durum köylerin sayılarının azalmasına neden olmuştur. Yasa
öncesi 34.400 olan köy sayısı yasa sonrasında 18.335’e düşmüştür (Ertaş, 2016: 107).
6360 Sayılı Yasa ile beraber köylerin sayısal olarak neredeyse yarısı kaldırılmıştır.
Bunula beraber 6360 sayılı yasa köy yönetimleri ile ilgili yapmış olduğu düzenlemeler şu
şekildedir (Çelikyay, 2014: 15-17).
a)Orman köyleri ve buralarda ikamet eden köylüye verilen hak, sorumluluk ve
imtiyazlar sürdürülecektir.
b)Mahalleye dönüşen köyler tarafından kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden
yararlanmaya devam edilecektir.
c)Mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde vergi, harç ve katılım payı
gibi konularda 5 yıl muafiyet sağlanacaktır.
d) İçme ve kullanma suyuna ilişkin ücretler, en düşük tarifenin %25’ini 5 yıllık sürede
geçemeyecektir.
e) Belediye ve bağlı idarelerin bütçelerinin %10’u 10 yıl süre ile mahalleye dönüşen
yerleşim birimlerinin alt yapı hizmetlerine ayrılacaktır.
2012 yılında kabul edilen 6360 Sayılı Yasa ile beraber büyükşehir statüsüne
dönüştürülen yerlerde köy muhtarlıkları kaldırılmıştır. Bu yerler ilçe belediyelerinde mahalle
statüsüne bağlanmıştır. Bu durum dikkate alındığında kentleşme olgusu kendiliğinden
oluşmuş olup, köydeki nüfus azalmıştır. Okullar ve sağlık ocakları başta olmak üzere bazı
kamu hizmeti veren kurumlar kapatılmıştır. Tarım ve hayvancılık ile ilgili çalışma yapan
nüfus sayısı düşüşe geçince ülke genelinde sebze, meyve, et ve süt gibi ürünlere ulaşmada
sıkıntıların ortaya çıkacağı sonucu ortadadır (Eryılmaz, 2013: 218-219).
SONUÇ
1982 Anayasamıza göre bir yerel yönetim birimi olarak ifade edilen köyler son
dönemde yapılan yasal düzenlemelerle sayısal olarak düşüşe geçmiştir. Büyük ölçüde tarıma
dayalı ve kendine özgü toplumsal ilişkilerin yaşandığı köyler yerel idare içinde en eski
olanıdır. Bütçenin kısıtlı hatta hiç olmadığı köy yönetimleri bütün çalışmaları devletten
beklediği bir gerçektir. Ülkemizde köylerin sayısı 6360 sayılı düzenleme ile yüzde elli
azalmıştır. 442 Sayılı Köy Kanunundan 6360 Sayılı Yasaya kadar köy yönetimleri ile ilgili
ifade edilmesi gerekenler şunlardır:
1) Köy yönetimleri yerel yönetimler içerisinde yer alan anayasal bir kuruluştur.
2) 442 Sayılı Köy Kanununa göre köylerin nüfus aralığı 150 ile 2000’dir.
3) Köy yönetiminde sorumlu kişi muhtardır. Muhtar aynı zamanda köy
yönetiminde devletin temsilci konumundadır.
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4) Köyün bütçesi kısıtlıdır ve bu durum köyün birçok konuda devlete bağımlı
hale getirmektedir.
5) 6360 Sayılı Yasa ile beraber büyükşehir olan yerlerde köylerin tüzel kişiliği
kaldırılmıştır.
6) 6360 Sayılı Yasa ile ülkemizdeki köy sayısı yarı yarıya inmiştir.
7) 6360 Sayılı Yasa köyleri bulundukları ilçenin mahallesi konumuna getirmiştir.
8) 6360 Sayılı Yasa ile tüzel kişilikleri kaldırılan köyler bağlı oldukları merkez
mahallelerin ardına düşecektir. Hizmette öncelik merkez mahalleler olacaktır.
9) 6360 Sayılı Yasa ile köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması köylerde eğitim ve
sağlık hizmetlerinin sona ermesinin bir göstergesi olacaktır.
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THE ECONOMIC IMPACT OF UNEMPLOYMENT IN AFGHANISTAN
ESPECIAL CASE OF UNEMPLOYED EDUCATED YOUTHS
Erkin Qachmas
Department of BBA, Economics Faculty, Faryab University, Faryab, Afghanistan
Abstract
This research aims to indicate the economic impact of unemployment in Afghanistan
especially the unemployed educated youth. 384 educated youths were selected as the sample
from different genders from number of provinces of Afghanistan. The selected samples for this
research using a systematic approach. The primary data was collected via online and printed
designed questionnaire, also the secondary data was conducted from national and international
reports (esp. the World Bank data) analyzed by indicating descriptive and estimations.
The result shows that, the correlation estimation shows that unemployment of unemployed
educated youth has a significant negative impact on: production p1 = 0.04, Income p2 = 0.042,
poverty p3 = 0.011, social behavior p5 = 0.007 and mental p6 = 0.034, but it does not have a
significant impact to living standards because the p4 =0.097 and it is rejected while the a = 0.05.
Keywords: unemployment, labor force, educated labor force, unemployment with
education, income, production, social, poverty
INTRODUCTION
Due to its past and present high levels of lushness, Afghanistan has a very young agestructure. Nevertheless, recent evidence shows that the country is experiencing the first stages of
a gradual transition towards a lower fertility regime (UNFPA, 2015). As an importance, that the
population growth rates are reducing and, even more significantly, the population age structure is
changing, becoming increasingly focused in the working ages (15 years to 64 years). In the next
few years, the child dependency ratio will fall gradually while elderly dependency ratios will not
have reached high levels (CSO, 2016, p. 17) . The increasing of work-age level in a country that
the involved government and non-government bodies cannot manage the labor force. So, the rate
of unemployment goes up. Now a days the youths rush to learn and get education degree to be
employed and gain money. This prospective of youths to the higher education make the labor
market full of educated youth due to lack job creation the large part of the newly joined force to
the labor market will be unemployed, therefore, this situation causes the high unemployment rate
in the market.
The gradually increasing the unemployment rate in Afghanistan causing economic and
social impacts. So, each of economic and social impacts have a correlation with each other need
to be indicated.
LITERATURE REVIEW
(Sadiq, 2018) in his research (Unemployment among the Educated Youth in Afghanistan;
Case Study of Jowzjan University Graduates) it finds that 45% of the 350 graduates sampled
were unemployed during the research. Weak skills of both computer and English language, lack
of job training and mediation were the significant causes of unemployment of university
graduates. Of the 350 undergraduates sampled, 53% stated being employed during the survey.
35% of the employed graduates were working at governmental organizations, 32% were
employed by the private sector, 28% of them were self-employed and only 2% had found a job at
international organizations.
(Qachmas, June 2020) impact of agriculture seasonality and seasonal unemployment on
poverty in Afghanistan - evidences from Pashtonkut district of Faryab province stated that
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Afghanistan is one of the poorest countries of the world, where 36 percent of the total population
lives under the poverty line and almost 40 percent of the labor force are unemployed.
As Global Economy stated that youth unemployment (ages 15-24) rate in Afghanistan
for that indicator, the data was provided from 1991 to 2020. The average value for Afghanistan
during that period was 17.88% with a minimum of 17.25% in 2007 and a maximum of 18.25%
in 1994. The latest value from 2020 is 17.53%. For comparison, the world average in 2020 based
on 182 countries is 15.90% (Global Economy, 2020)
CONCEPTUAL FRAMEWORK
Before defining unemployment and describing them, it is worthwhile to explain various
terms used for denoting unemployment and magnitude of unemployment. Broadly speaking, the
concepts of unemployment. Terms like, labor force and participation rate of labor force and a
variety of other almost the same terms are used in various estimates. The labor force of a country
involves of all those in its working-age population (those 15 to 64 years of age) who has a job
and unemployed but looking for a job. The labor force participation rate is the percentage of the
working age population
Unemployment refers to a condition that a person who is actively looking for a job, but is
unable to find a job. The employment rate is calculated by dividing the total number of
unemployed people over the total numbers active labor force (ILO, 2018)
Unemployment is a thickly problem for the economies of almost to the all societies in the
world, counting developed and developing states. As the International Labor Organization
claims, unemployment surpassed 200 million for the first time in history in 2017 which is 6% of
the total labor force in the world (The Guardian, 2016).
The unemployment is a phenomenon that hits the economic and social system of a nation.
The phenomena have number of economic and social impacts; the impacts are shown in the
following model.
An low productive youth population, with low rates of economic activity and high level of
unemployment, is to make over the demographic chance in an economic pay out (Mason, 2003)
Production
Impact
Income Impact
Economic
Impacts
Poverty Impact

Unemployment

Living Impact
Social Behavior
Impact
Social Impacts
Mental Impact

Figure 1. Conceptual Framework
Research Questions:
The research will answer the following questions:
1. Does education have a significant relation with unemployment?
2. What would be the impact of unemployment on income?
3. Will the unemployment affect the social relations?
4. Does unemployment cause poverty?
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Hypothesis:
It assumes that the unemployment has a negative economic and social impacts.
H1: Unemployment has a negative production impact.
H2: Unemployment has a negative income impact.
H3: Unemployment has a negative poverty impact.
H4: Unemployment has a negative living standards impact.
H5: Unemployment has a negative social impact.
H6: Unemployment has a negative mental impact.
LABOR MARKET STATUS IN AFGHANISTAN
No population survey has been conducted since1979 in Afghanistan due to more than three
decades of conflict and battle. All population data are existing, therefore, are different forecasts
based on the 1979 data sets (Pouras Consult Aps., June 2016, p. 22). Labor market is under
pressure. A probably 400 000 Afghans link the labor market every year while 39% of population
is not gainfully employed. Huge numbers of Afghans return from neighboring countries are
likely to add to the pressure (Sida, 29.03.2017, p. 29).
According to WDI1 the number of labor force in 1990 was 3049464 and likely 11082536
in 2020. The part of female is like-wise from 15.656% in 1990 to 21.619% in 2020. The total
share of the male labor force decreased from 84.344% in 1990 to 78.381% in 2020 it is noticed
that to be focused on female labor force.
Table1. Labor force and rate of labor force by gender from 1990 to 2020
Year
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1

Labor force,
male
2572055
2769962
3033032
3323682
3596782
3826321
3961982
4042165
4098597
4171180
4284436
4472636
4709780
4973357
5232687
5468386
5603151
5708519
5804891
5919562
6071053
6321693
6619950
6898459
7181348
7452543
7670812

Labor force,
female
477409
512596
557988
606359
652122
694263
710437
718389
724818
735647
753448
793127
844295
902067
960796
1017348
1030484
1039354
1049916
1069293
1102332
1177639
1271655
1408866
1560217
1723907
1895900

Labor force,
total
3049464
3282558
3591020
3930041
4248904
4520584
4672419
4760554
4823415
4906827
5037884
5265763
5554075
5875424
6193483
6485734
6633635
6747873
6854807
6988855
7173385
7499332
7891605
8307325
8741565
9176450
9566712

Labor force, female (%
of total labor force)
15.656
15.616
15.538
15.429
15.348
15.358
15.205
15.090
15.027
14.992
14.956
15.062
15.201
15.353
15.513
15.686
15.534
15.403
15.316
15.300
15.367
15.703
16.114
16.959
17.848
18.786
19.818

Labor force, male (% of
total labor force)
84.344
84.384
84.462
84.571
84.652
84.642
84.795
84.910
84.973
85.008
85.044
84.938
84.799
84.647
84.487
84.314
84.466
84.597
84.684
84.700
84.633
84.297
83.886
83.041
82.152
81.214
80.182

WDI (World Development Indicators)
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2017
2018
2019
2020

7869099
8135802
8405005
8686637

2078823
2198288
2294792
2395899

9947922
10334090
10699797
11082536

20.897
21.272
21.447
21.619

79.103
78.728
78.553
78.381

Source: (WDI, 13.10.2020)
LABOR FORCE PARTICIPATION
The labor force participation rate is a measure of the percentage of working-age population
that involves keenly in the labor market in a country, both working or looking for a work. It
provides an indication of the virtual size of the labor supply that is existing to involve providing
goods and services (ILO, May 2012, p. 27). The labor force participation rate has different from
48.838% in 1990 to 50.516% in 2020 (WDI, 13.10.2020), which is greater than the typical rates
in advanced economy countries. According to the WDI, in 2020, 50.516% of the Afghan people
falling in the official working-age range of 15 years to 64 years were participating in the labor
market. The share of male labor force is 76.506% while the percentage of females is 22.755% of
total female labor force. The labor force participation rate is indicated in the following table.
Table 2. Labor force participation rate, (% of male population ages 15-64)
Year
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Male
80.710
80.656
80.572
80.463
80.326
80.157
80.141
80.146
80.161
80.179
80.203
80.256
80.331
80.426
80.540
80.662
80.647
80.621
80.566
80.466
80.318
80.221
80.132
79.434
78.739
78.048
77.333
76.581
76.582
76.541
76.506

Female
15.662
15.737
15.783
15.771
15.747
15.781
15.582
15.399
15.270
15.193
15.145
15.338
15.592
15.862
16.119
16.359
16.079
15.806
15.587
15.467
15.469
15.898
16.442
17.424
18.460
19.552
20.704
21.910
22.377
22.567
22.755

Total
48.838
48.982
49.119
49.199
49.218
49.204
49.091
48.960
48.849
48.782
48.764
48.943
49.178
49.424
49.644
49.824
49.594
49.344
49.104
48.911
48.787
48.993
49.274
49.455
49.652
49.859
50.032
50.207
50.413
50.463
50.516

Source: (WDI, 13.10.2020)
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EDUCATED LABOR FORCE
According to WDI there were just data for 2 years (2014 and 2017) and there was not any
other literature and data conducted and published. The table indicates that labor force rate with
basic education is lower than labor force with intermediate and advanced education.
Table 3. Labor force rate with education (% of educated population)
Gender
Male
Female
Total

Labor force rate with education
Intermediate
Advanced
2017
2014
2017
2014
2017
67.44% 72.79% 64.68% 87.15% 70.11%
17.16% 33.35% 18.19% 67.79% 48.64%
51.20% 63.15% 51.55% 84.29% 64.68%

Basic
2014
58.90%
24.46%
48.29%

Source: (WDI, 13.10.2020)
UNEMPLOYMENT
As it was defined that unemployment refers to a condition that a part of labor force have
the have the ability to work, but actively looking for jobs. In Afghanistan due to lack of
resources unfortunately a large part of human resource working-age is unemployed. The WDI
data shows the unemployment rate for 30 years from 1991 to 2020. Where the so closed
percentage of labor force were unemployed during the 30 years.
Table 4. Unemployment rate from 1991 to 2020 in Afghanistan
year
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Male
10.6610
10.7310
10.9050
10.9180
10.8740
10.9600
10.9080
10.9000
10.9740
10.9520
10.9470
10.9790
11.0130
10.9130
10.7820
10.6340
10.3760
10.4120
10.7500
10.8790
10.8750
10.8720
10.8920
10.7840
10.6840
10.5710
10.4160
10.2870
10.3310
10.3650

Female
14.2260
14.3480
14.3910
14.5150
14.8030
14.5050
14.6990
14.7100
14.7940
14.7330
14.7020
15.0360
14.8590
14.8770
14.9100
14.4310
14.7240
14.1540
14.9110
14.8150
14.7810
14.8200
14.6800
14.5050
14.4270
14.3140
14.0900
13.9060
14.0040
14.0620

Total
11.2180
11.2930
11.4420
11.4700
11.4770
11.4990
11.4800
11.4720
11.5470
11.5170
11.5130
11.5960
11.6040
11.5280
11.4290
11.2240
11.0460
10.9850
11.3870
11.4840
11.4880
11.5080
11.5340
11.4480
11.3870
11.3130
11.1840
11.0570
11.1180
11.1640

Source: (WDI, 13.10.2020)
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UNEMPLOYED EDUCATED LABOR FORCE
As the world bank data for 2014 and 2017 the percentage of the labor force with education
cannot find job or looking for job is indicated in the below table.
Table 5. Unemployment rate of labor force with education (% of labor force with
education)
Gender
Male
Female
Total

Unemployment rate with education
Intermediate
Advanced
2017
2014
2017
2014
2017
10.86%
8.59%
13.38%
7.58%
11.93%
24.02%
24.36%
41.26%
9.96%
30.49%
12.28%
10.62%
16.15%
7.86%
15.46%

Basic
2014
6.14%
14.09%
7.38%

Source: (WDI, 13.10.2020)
The unemployment rate of female with education rapidly increased from 14.09% in 2014
to 24.02% in 2017 with basic education, from 24.36% in 2014 to 41.26.02% in 2017 with
intermediate education and from 9.96% in 2014 to 30.49% in 2017 with advanced education.
Most of the unemployed labor force with education are youths.
1.1
Field Research Design and Methods of Collected Data
Primary data was collected using online and printed designed questionnaires. The sample
size was 384 educated with high school, institutions, universities with BA, MSc and PhD degrees
both male and female out of unknown population from all over of Afghanistan mainly form
Faryab province. To find the sample size for unknown population both Morgan table and
Cochran sampling techniques. From Morgan sampling technique table for unknown (more than
100000) 384 samples are selected. For Cochran sampling method I use sample number(n) =
Z2 p∙q

, where the z score for unknown population is 1.96, p is the probability of happening 0.5, q
is the probability of happening 0.5 and a is the error them (which is appointed 0.05 in this
a2

1.962 0.5∙0.5

0.9604

research). So n =
= 0.0025 = 384.16.
0.052
The samples were selected using a systematic approach according to the list of graduates
from the years mentioned. The collected primary data was analyzed using correlation
estimations. For analyzing of data I used SPSS ver. 24 and excel to calculate and design graphs
and tables.
MAIN FINDINGS OF RESEARCH
1.
DESCRIPTIVE ANALYSIS
To show the result of collected data the following results are as outcomes:
i. Gender Participation of the interviewees
In this research from 384 interviewees 65 females and 319 males were participated. The
ratio of female on male is 0.2037 and totally 17% of the participant for the research is females
which mean in a society where gender discrimination is a tough and main focus of its people.
Femal
e
17%
Male
83%

Source: Own data
Figure 2. Number of Gender participation
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ii. Age Information of Interviewees
For this research the range of age from 18 up to +38 years old were designed. The interval
age of respondents 130 (18 – 22 years old), 182 (23 – 27 years old), 38 (28 – 32 years old) and
33 (34 – 37 years old). The data mainly express that the interviewees are youths.
9% 0%
10%
34%

47%

18 - 22

23 - 27

28 - 32

33 - 37

(+38)

Source: Own data
Figure 3. Age of Interviewees
iii. Education Information of Interviewees
As the main point of the research is education, therefore, the result shows that 55% with
bachelor degree, 5% with MSc Degree, 10% with semi – higher education degree and 30% with
high school education.
Ph. D
0%
Master
5%

Bachelo
r
55%

High
School
30%

Semi Higher
10%

Source: Own data
Figure 4. Education information of interviewees
The outcome indicates that largest part of participations are unemployed with advanced
education likely 60%.
iv. Participants’ Duration of waiting for employment
The data shows that 54% of the respondents are looking for job for 6 months to 1 year. The
large number of them are recently finished the university, 25% were look for employment for
less than 6 months, 7% were waiting for more than 3 years to get a job, 8% looking for 3 years
and 6% were waiting for 2 years.
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7%
8%
Less than 6 Months
6 Months - 1 Year
1 Year - 2 Year
2 Year - 3 Year
More than 3 Year

25%

6%

54%

Source: Own data
Figure 5. Duration of waiting for employment
v. Causes that Educated People cannot be employed
There are many reasons that a youth cannot be employed in Afghanistan, the most
important reason is no mediation. So, if anyone has a mediation who can influence the
employment process then they get a job very and very easily, if not so, then the result is
unemployed. The following figure expresses the most important reasons and causes that a youth
faces to employment process. 64 respondents marked that gender discrimination causes that they
are still unemployed, 150 told that ethnic discrimination affects the employment process, work
experience would be the main reason therefore, 85 interviewees marked it. The most important
reason is family limitations, because if there would a vacant is announced also there will causes
that head of families will not permit their family members to apply for that position namely
unsafe organization environment, urban areas that under territory of Taliban, and so on. In
addition, it is noted that language skill and computer skills are the main factor of a job
requirement in NGOs2 that youths faces while they apply for the job. Also it can be mentioned
that number of vacant post are few and the applicants are unexpectedly very large.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

160

150

146
119

85
64

53
22

21

53

57

32
11

vi. Impact of unemployment on production
The following table shows the economic impact of the unemployment in the research data
which were collected form interviewees. 53% respond that unemployment has a very high
negative production impact, 53% respond that unemployment has a very high negative
2

None Governmental Organizations
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production impact, 34% respond that unemployment has a high negative production impact, 3%
respond that unemployment does not have production impact, 4% respond that unemployment
has low negative production impact and 6% respond that unemployment has very low negative
production impact. 40% respond that unemployment has a very high negative income impact,
49% respond that unemployment has a high negative income impact, 3% respond that
unemployment does not have income impact, 3% respond that unemployment has low negative
income impact and 5% respond that unemployment has very low negative income impact. 39%
of the respondent say that unemployment very highly increases the poverty in the society, 41%
of the respondent say that unemployment highly increases the poverty in the society, 3% of the
respondent say that unemployment does not increases the poverty in the society, 14% of the
respondent say that unemployment increases the poverty in low level in the society, 3% of the
respondent say that unemployment increases the poverty very lowly in the society.
Table 6. Economic Impacts of Unemployment
Level

Production

Income

Poverty

Living Standards

Very High
High
None
Low
Very Low

53%
34%
3%
4%
6%

40%
49%
3%
3%
5%

39%
41%
3%
14%
3%

77%
14%
2%
3%
4%

Social
Behavior
40%
47%
2%
4%
7%

Mental
57%
35%
0%
6%
2%

Source: Own Data
77% of the respondent say that unemployment highly decreases the standards of living,
14% of the respondent say that unemployment very highly decreases the standards of living, 2%
of the respondent say that unemployment does not have impact on standards of living, 3% of the
respondent say that unemployment in a low level decreases the standards of living, 4% of the
respondent say that unemployment in a low level decreases the standards of living.
40% of the participants say that unemployment very highly affects their social behavior in
the society, 47% of the participants say that unemployment highly affects their social behavior in
the society, 2% of the participants say that unemployment does not affect their social behavior in
the society, 4% of the participants say that unemployment lowly affects their social behavior in
the society, 40% of the participants say that unemployment very lowly affects their social
behavior in the society. Also the unemployment has health and mental problem as well.
Therefore, 57% of the participants say that unemployment has very highly negative impact on
their soul, 35% of the participants say that unemployment has highly negative impact on their
psychic and soul, 6% of the participants say that unemployment has low negative impact on their
psychic and soul and 6% of the participants say that unemployment has very low negative impact
on their psychic and soul.
2.

Correlation Estimation
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The data were analyzed with SPSS ver. 24 and the below table is the outcome of the data.
Table 7. Correlation Estimation

Poverty
Mental

Social
Behavior

Living
Standards

Spearman's rho

Income

Production Unemployed
Educated
Youths

Correlations

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Production

Income

Povert
y

1.000

-0.749

-0.334

0.040
384

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Unemployed
Educated Youths

-0.749

.343**

Living
Standar
ds
.246**

Social
Behavi
or
.378**

0.042

0.011

0.097

0.007

0.237
0.034

384

384

384

384

384

384

1.000

**

**

**

**

.357**

0.040
384

384

-0.334

**

.253

.253

0.000

0.000

0.000

0.000

384

384

384

384

1.000

**

*

**

384

384

384

**

**

**

.333

.333

0.000

0.040

0.000

0.050
0.342

384

384

384

384

1.000

**

**

.202**

0.007

0.000

0.000

384

384

384

1.000

**

.613**

0.000

0.000

0.011

0.000

0.000

384

384

384

384

**

**

*

**

.246

.280

.340

384

0.000
.372

.280

0.000

0.042
.343

.372

.109

.142

.109

.142

.246

.236

.319

0.097

0.000

0.040

0.007

384

384

384

384

384

384

384

**

**

**

**

**

1.000

.254**

.378

.340

.246

.236

.319

0.007

0.000

0.000

0.000

0.000

384

384

384

384

384

384

384

-0.237

**

-0.050

**

**

**

1.000

0.034

0.000

0.342

0.000

0.000

0.000

384

384

384

384

384

384

.357

.202

.613

0.000
.254

Source: Own Data
The result indicates that unemployment has a significant on production, income, poverty,
social behavior and in their mental problem, but it does not have a significant impact on their
standards of livings
1.2
Hypothesis Test Results
H1: The unemployment has a negative impact in production. After test r = -0.749, p = 0.04
and has a significant impact.
H2: Unemployment has a negative income impact. The result shows r = -0.334, p = 0.042
and has a significant impact.
H3: Unemployment has a negative poverty impact. The result shows r = -0.343, p = 0.011
and has a significant impact.
H4: Unemployment has a negative living standards impact. The result shows r = 0.264, p =
0.097 and does not have a significant impact with a = 0.05.
H5: Unemployment has a negative social behavior impact. The result shows r = 0.378, p =
0.007 and has a significant impact.
Full Texts Book

Ment
al

23-24 October 2020

www.icssca.org

334

384

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
H6: Unemployment has a negative mental impact. The result shows r = -0.237, p = 0.034
and has a significant impact.
CONCLUSION
Based on definition of the unemployment can say that the unemployment has economic
affects. In Afghanistan in 2017 there were 7.38% female and 12.28% male with basic education;
10.62% female and 16.15% male with intermediate education and 786%. female and 15.46%
male with basic education were unemployed.
The correlation estimation from the primary data shows that unemployment of unemployed
educated youth has a significant negative impact on: production p1 = 0.04, Income p2 = 0.042,
poverty p3 = 0.011, social behavior of the respondents p5 = 0.007 and on their soul and psychic
p6 = 0.034 but does not have significant impact on their standard of livings, where p4 = 0.097.
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IMPACT OF FLOODS ON THE SOCIO-ECONOMIC AND LIVELIHOODS OF
PEOPLE: A CASE STUDY OF FARYAB PROVINCE, (AFGHANISTAN)
Ahmad Farid Habibi
Faryab University
Abstract
Afghanistan is a landlocked mountainous country with a climate that can be classified
as dry. The climate ranges from arid in the south-west to semi-arid in the central, north and
east, with some specific high-mountain climates at the higher elevations. According to most
references, the country as a whole is not under water stress, with annual per capita water
availability far above 1,000 cubic meters per capita. This is due to a relatively low population
density and relatively high precipitation in the highest parts of the mountain ranges. The
water availability is unequally distributed spatially, as well as temporarily. This causes the
country to suffer from two rather contrary threats: water shortages, often causing serious
drought, and water excess, causing frequent destructive floods. While the country has a large
variability in climate and landscape characteristics and can be hydrologic ally subdivided into
five river basins with distinct characteristics, many of the issues discussed in this paper have
a countrywide bearing. Water scarcity is discussed at the river basin scale, while practical
examples are given for the Panj-Amu river basin. In Faryab province the main cause of floods
is intense rainfall resulting in loss of life, destroyed property, and destruction of the
environment. Furthermore the study has shown that due to flooding number of people at risk
has been growing each year in Faryab province. There are two types of floods occurring in
Faryab province, flash floods and gradual floods due to rising rivers.
The study is about the impact of floods on the socio-economic livelihoods of the people
of Faryab province of Afghanistan. The study employed both quantitative and qualitative
approaches. The study had discussions with key Stakeholders at province and Community
levels as well as randomly sampled households.
Quantitative Household Questionnaires and Qualitative Key Informant Interviews were
used to collect the data. Any impact therefore on livelihood would result into reduced income
and reduced purchasing power for households.
Faryab, like many other areas of Afghanistan, has been severely deforested. This has
been a cause of devastating floods in recent years.
Keywords: Impact Of Floods, The Socio-Economic And Lıvelıhoods Of People: A
Case Study Of Faryab Provınce, (Afghanıstan)
1. Introduction
The study explores the impact of floods on the socio-economic livelihoods of people in
Faryab province.
The aim of this study is to provide a thorough understanding of the impact of floods on
the socio economic livelihoods and underlying causes of the community’s vulnerability. The
contribution of the research should compel other stakeholders to undertake further research in
issues that may arise in this study and need further inquiry.
Afghanistan is a landlocked mountainous country with a climate that can be classified
as dry. The climate ranges from arid in the south-west to semi-arid in the central, north and
east, with some specific high-mountain climates at the higher elevations. According to most
references, the country as a whole is not under water stress, with annual per capita water
availability far above 1,000 cubic meters per capita. This is due to a relatively low population
density and relatively high precipitation in the highest parts of the mountain ranges. The
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water availability is unequally distributed spatially, as well as temporarily. This causes the
country to suffer from two rather contrary threats: water shortages, often causing serious
drought, and water excess, causing frequent destructive floods. While the country has a large
variability in climate and landscape characteristics and can be hydrologic ally subdivided into
five river basins with distinct characteristics, many of the issues discussed in this paper have
a countrywide bearing. Water scarcity is discussed at the river basin scale, while practical
examples are given for the Panj-Amu river basin. Most of the precipitation in Afghanistan
falls in the winter months, and snow accumulates in the high mountains, forming a school
example of water towers. This water becomes available during the snow-melt occurring from
April to August in different parts of the country and coincides with (part of) the period of
highest water demand. The accumulation of much of the water in the form of snow offers the
unique opportunity rather accurately to predict water availability and the probability of floods
and drought at the beginning of the growing season. New technologies such as remote
sensing and computer modeling enable point observations to be extrapolated or interpolated
to area-wide values and so significantly improve the predictions 3 of water availability,
floods and drought. Remote sensing provides continuous measurements of target variables
over large areas; however, ground verification is often needed. To date, little has been done
with this information, partially due to uncertainty about the reliability of remote sensing data.
There is a lack of sources for ground verifications because of the absence of systematic data
collection on weather, snow accumulation and river flows.
Objectives of the Study
Furthermore, some objectives have been identified to fulfill the study goal, which are:
 To find out the main areas of flood affects in the study area from the literature or
historical data sources and also from the local people.
 To find out the impacts or effects of flood and bank erosion on socioeconomic status
of the respondents of the study area.
 To establish and analyses the underlying causes of vulnerability of the people in
Faryab province.
 To find out the most vulnerable livelihood assets and also factors influencing to
occupational and social migration in the study area cause of regular flood.
Problem Statement
Faryab province is faced with a number of environmental challenges and flooding is
one of such challenges. The community is located in a low-lying, flood prone area. The
inhabitants are mostly into crop production, mainly maize and vegetable gardening, some
livestock farming fishing and trading. Owing to its geographical location, that is, in a lowlying area, the community has a limited capacity to control the hydrological events ensuing
from river. The study therefore endeavors to assess the impact of floods on the socioeconomic livelihoods of the people of Faryab province.
Significance of the Study
The outcome of the study will serve as a source of reference material for academics,
researchers and practitioners of disaster management. It will also contribute to knowledge in
the sense that the final outcome will bring out new ideas, recommendations and solutions
which can be used to solve identifiable problems of flooding.
Research Questions
The study seeks answers to the following questions:
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1. What is the impact of floods on the socio-economic livelihoods of people in Faryab
province?
2. Who are the most vulnerable groups to floods and what are their coping strategies?
3. What are the sustainable developmental and policy options to deal with the problem
of flood?
2. LITERATURE REVIEW
Water is a precondition for life and therefore one of the most precious resources,
especially in the drier regions of the earth, which are generally found between 20° and 35°
north and south of the equator. Due to rapid population growth, combined with economic
development, the pressure on water resources has increased rapidly over the last century and
is accelerating (Michel and Pandya 2009). The result is fierce competition over water across
various sectors in society, administrative units and countries.
Afghanistan is not only subject to regular drought, it also experiences intense floods.
There are two types of floods occurring in Afghanistan, flash-floods and gradual floods due
to rising rivers. A flash-flood is described as “a flood that rises and falls quite rapidly with
little or no advance warning, usually as a result of intense rainfall over a relatively small
area” (Colombo et al. 2002: 1). Information on the impact of floods worldwide is available
through the Disaster Risk Index of the United Nations Development Program and the Natural
Disaster Hotspots Project of the World Bank (UNDP 2004, Dilley et al. 2005). The latter
project uses mortality and economic loss as indicators of the severity of earthquakes, volcano
eruptions, landslides, floods and drought.
As with drought, flood predictions are also increasingly being made on the basis of
remote sensing data. Verdin et al. (2005) describe a method using imagery of the US National
Oceanic and Atmospheric Administration and the resulting RFEs to develop river basin
excess rainfall maps, which are applied to forecast floods and river flows. Asante et al. (2007)
and Artan et al. (2007) show the potential of remote sensing and the geospatial stream-flow
model for flood forecasting in southern Africa, Egypt and South-East Asia. Artan et al.
(2007) warn that appropriate calibration is needed.
Snow and Ice account for 80 percent of Afghanistan’s water resources. Remote sensing
can be used effectively to monitor trends in snow and ice. Current glacier surveys make use
of higher solution satellite imagery such as Landsat and the Advanced Space borne Thermal
Emission and Reflection Radiometer, together with topographical parameters, to delimit
glaciers. Global programmes such as the Global Land Ice Measurements from Space Project
and the World Glacier Monitoring Service are documenting the extent of global land ice and
monitoring changes due to recent warming trends (Bishop et al. 2004, Haeberli et al. 2002).
Glaciers have been studied in Afghanistan since at least the mid-1970s, when Jack Shroder at
the University of Nebraska began systematically inventorying and monitoring changes in the
glaciers of Afghanistan using Landsat imagery and Russian topographic maps. This work has
been continued in the past decade by USGS. Among the glaciers and areas that have been the
subject of detailed investigations are the large debris-covered, retreating North and South
Issik and Zemestan Glaciers of the central Wakhan area in the Pamir Mountains; the small
retreating.
3. Methodology
The study will use both quantitative and qualitative approaches. According to the
Strydom, Fouche and Delport (2005), qualitative data collection methods often employ
measuring instruments. Measurements refers to the process of describing abstract
concepts in terms of specific indicators by the assignment of numbers or other symbol
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to the indicators while in qualitative research, the researcher’s choices and actions will
determine the design or strategy. As stated above, the study employed both quantitative and
qualitative approaches for the purpose of triangulation. The concept of triangulation is based
on the assumption that any bias inherent in a particular data source, investigator and method
would be neutralized when used in conjunction with other data sources, investigator and
methods. The following data collection methods will be used:
Study Area
Faryab province is one of the 34 provinces of Afghanistan that is located in the north
of the Afghanitan with bordering neighboring Turkmanistaan, through which is connected by
Aaqinah boader. Faryab province has a population of about 950,000 that is multi- ethnic and
commonly a tribal community. The Faryab province encompasses fifteen districts and over
one thousands villages. Faryab province capital is Maimana. Afghanistan national highway is
located in the city of Maimana and it has connected Maimana city with the eastern Herat
province. There is a big river in the corner of the city that floods crossing annual in that river.
The shops and market has located nearby river and annual floods damage property of that
shops . Faryab province is one the biggest province of Afghanistan. Agriculture products play
an important role in the country GDP. Faryab province has a Dam in Sarhouz village which
storage the water of rain for electricity production. Sarhouz water capacity is low and due to
intense rainfall the water overflowing and caused in to flooding in that area which damage to
the property .
Agriculture products and animal husbandry are the basic economic activities in the
Faryab province while Faryab is renowned for its carpets, knitted as well as woven Kilims,
which are historically a female-dominated handicraft. The Faryab province has a some
amount of natural gas reserves but levels of exploitation are low. There is a salt mine in
Dwoolat Abaad district and marble resources and there are also pistachio forests which
produce Pistacia verawhich are renowned for their color and intense flavor. Faryab province
is mainly agriculture community and people who are living in this province are mostly
farmers .
Sampling Technique
To have adequate data for enabling of researcher in generalization of major results,
both probability and non-probability sampling techniques were used for the study. Out of 14
districts of Faryab provinces all 14 was randomly selected for study and from every district a
total number of 25 farmer person were chosen randomly for interview in cooperation with the
leader of the village.
Quantitative Household Questionnaire
Questionnaires are probably the most used instrument of all. In this particular study,
primary data will be obtained by directly talking to the interviewees at household level so as
get very reliable and accurate information. Data will be collected through personal interviews
from randomly sampled household from each district in Faryab province of Afghanistan. The
households will be interviewed from their individual homes.
The household questionnaire will cover the following topics:
 Household demographics
 Livelihood Patterns
 Flood Impact on:
o Agriculture
o Health
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o Infrastructure
o Education
o Water and Sanitation
o Housing and Property
 Underlying causes of vulnerability
 Coping Strategies
Qualitative Key Informant Interviews
In qualitative approaches, the interviews will held with key informants using a checklist
at both district and community levels. The composition of key informants comprised of all
critical players that have a role to play in the management of floods. Some notable
organizations and individuals at province level included the following:
I. Agricultural Extension Officers and Field Officers of Faryab province.
II. Non-Governmental Organizations (NGOs)
III. Province Meteorological Agency
IV. The Ministry of Agriculture Irrigation and livestock (MAIL), respectively.
The key informant and focus group discussions at province and community
levels cover the following topics:
 Main Livelihood patterns
 Main Sources of income
 Main sources of food
 Rainfall performance and its effects
 Impact of floods on:
o
Agriculture
o
Health
o
Infrastructure
o
Education
o
Water and Sanitation
o
Housing and Property
 Coping Strategies
 Development options to deal with the problem of floods.
Research
Research design follows plan work for a study which guides the collection of data . A
typical research design of a company commonly tries to resolve this following issues.
a) Determining Data Collection Design
b) Determining Data Methods
c) Determining Data Sources
d) Determining Primary Data Collection Methods
e) Developing Questionnaires
f) Determining Sampling Plan
Explorative Research Design
Explorative studies are undertaken with a view to know more about the problem. The
study help the proper explanation of the problem, and development of specific hypothesis is
to be tested later by more conclusive research designs. Its main reason to identify factors
underling a problem and to determine that one of them required to be more researched with
using rigorous conclusive research designs.
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Conclusive Research Design
Conclusive research design is the most formal in nature and is conducted with a view to
eliciting the most precise information for purpose of making marketing decisions.
These studies can be either:
a) Descriptive or
b) Experimental
Data Analysis
Analysis means the categorization, ordering, manipulating and summarizing data to
obtain answers to research questions. The purpose of analysis is to reduce data to an
intelligible and interpretable form so that the relations of research problems can be
studied tested and conclusions drawn (Strydom, Fouche and report, 2005).
The data for this study will be processed and analyzed quantitatively and qualitatively.
The quantitative data will be analyzed using both descriptive and inferential statistics with the
help of the IBM SPSS Statistics Software version 21 and the Microsoft Excel Software.
Analytical tools such as frequency, percentages, Cross-tabulation, Chi-square and trend
equations and graphs will be used to analyze the quantitative data. Also the three tier
analytical framework of transcription, classification and interconnecting will be used to
analyze the qualitative data.
RESULTS AND DISCUSSION
4.1. Introduction
This chapter provides a discussion on the results of the research based on the primary
and secondary data collected. It highlights the performance of the 2011 and 2019 rainfall
seasons. Furthermore, it provides a discussion on the household demographics, livelihood
patterns, impact of floods on various aspects, coping strategies, underlying causes of
vulnerability, interpretation, limitations and implications of the study. Lastly, the chapter
recommends further research.
4.2. Faryab province Flood Risk Profile

Figure: 4-1 Faryab flood province risk profile (Source: 2016 iMMAP (http://immap.org/)

Fri Jan 04 23:35:11 2019 UTC)
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.

Flood risk population

Flood risk Building

Flood risk area

Total population * population at risk
Total Building* Building at risk
risk
1.3 M
256.8K
184.6K
36.3K
20.7 K 1.3 K

Total area * Area at

4.2.1. Population Living in Flood Risk Areas
Table 4-1 Total population living in flood risk area (Source: 2016 iMMAP
(http://immap.org/). Fri Jan 04 23:35:11 UTC 2019)
Built-Up
Building

Settlement

Region

Pop

Area
(km2 ) Pop

Faryab

36.3 K

623 236 K 37.4

Pashtunkot

5.78 K

5.3

Qaysar

5.09 K

137 38.6
133 K
33.6
59 K
32.9
K
12 11.3

6.1

Shirintagab

5.03 K

Maymana

1.66 K

Garziwan

2.53 K

Dawlatabad

3.5 K

Kohestan

1.51 K

Almar

3.24 K

Andkhoy

51 22.2 3.7
41 K10.1 1.2
51 K21.7 3.3
107

Khwajasabzposh 2.62 K
Bilcheragh

1.98 K

Qorghan

52

Khan-e-Char
Bagh
Qaramqol

1.97 K
1.21 K

4.9

1.6
K
41 16 K 2.7

2K
449

Cultivated

0.1

Area
(km2 )

Barren/Rangeland

Total

Pop

Pop

Area (km 2 )

14.2 683
6.28 K
K1.78 76.2
592
K2.26 104
357
K1.73
53 791
K
253 6.2
0
973

43.1

851

1.38 96.9
K
292 12.7

1.16 K
356

851

75.4

401

261

18.1

Area
(km2 )

615 257 K 1.34 K
58.1 41 K 140
50.2 36.2
61 K
35.4

160

1.1 K
11.6
K
63.1 17.9

8.8

117 K
24.8
K
86.9 10.7

218

12 752

30.2

120
109

101
K
50.6 23 K 129
42

44 16.8
28 K11.7 2.1
5K
246

3 1.51 28.8
K1.39 23.3
0K
98
18.1

285

12.3 18.6 44.1
25.3 K
14 K 50.8

11 12.7
12 K8 K 1.4

2 1.03 94.3
K
390 32.5

280

20 14 K 116

214

50.4 8.61 84.3
K

929
21

7 366

25.2

Buildings and area within 100-year inundation flood zone (source: NATO Flood
Map). Flood risk category is estimated based upon potential flood depth: Low flood risk
relates to inundation more than 29cm, moderate to 1.21m and high flood risk more than
2.7m. The 100- year inundation interval implies that every year there is a 1% chance of such
a flood event occurring. Most flood events will be in 5, 10, and 20- year inundation interval.
4.3. Average Rainfall of Faryab Province (2011- 2019)
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Figure 4-2: Average rainfall of Faryab province (2011-2019) (Source: statistic
Department of Ministry of Agriculture).
The rainfall performance during the 2011 to 2019 rainfall seasons in Faryab Province
was characterized by varying rainfall intensities which resulted into flooding that
subsequently caused damages to different sectors of the economy. The 2011/19 season had
an early start in the northern half of the country while the southern half had a late start. As
the season progressed, the southern parts of the country eventually had increased rainfall
activity that resulted in isolated flooding of the main wetlands areas. Southern Province in
particular experienced below normal rainfall at the start of the season which gradually
became normal to above mid in the season.
On the contrary, 2011/19 rainfall season experienced in the previous years of the
community, which first period of rainfall start at the months of January and end in May, but
the second period that is called fall season start late in October till December . While at the
Months of June till September has not seen rainfall. It is clear from the above figure that the
months of February in the years (2012) has highest rainfall about (140 mm) and the months
of October in the years of (2015) has lowest rainfall about ( 6 mm). While the years of
2011/13, 14, 16, 17, 18, and 2019 in the months of January till continuously April has
average of rainfall in Faryab province which resulted in to flooding that caused damages
loss of life, livestock loss ,farmland destroyed ,damaged houses, retaining walls and
destroyed road and shops .
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Years

killed

Injured

livestock
loss

2010

5

19

324

Farmland
destroyed
(ha)
423.5

2011

3

14

243

2012

8

13

309

2013

6

9

2014

6

2015

Damaged
houses

Road
(m)

Intakes
(m)

retaining
walls(m)

Shops

Affected
Families

565

730

240

392

232

2335

523.7

480

675

345

254

158

3271

635

723

902

487

117

209

1034

423

384

893

487

675

95

93

650

11

183

1123

1208

370

589

1740

34

4241

15

22

625

1359.8

1352

3290

1670

3671

357

5021

2016

11

12

321

504

458

312

494

1045

112

425

2017

1

17

310

845.9

764

2040

840

114

0

4819

2018
2019

4

8
16

230
296

956.6
568

843
576

690
0

290
330

183
456

68
42

3952
2143

141

3264

7323.5

7862

9496

5960

8067

1305

29891

1
60

Total

4.4. Flood Impacts on Lives and Livelihoods
Table 4.2. Socio economic impact of flood in study area (2011-2019) (Source:
NDMA AFG)

Impacts of Flood (2011-2019) in Faryab Province

6000

killed
Damaged houses
Shops

Injured
Road (m)
Affected Families

livestock loss
Intakes (m)

Farmland destroyed (ha)
retaining walls(m)

5000
4000
3000
2000
1000
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Figure 4.3. Socio economic impact of flood in study area (2011-2019) (Source: NDMA
AFG)
Recurrence of flood is common during the monsoon season. It is learnt that the area
under inundation and flooding is increasing in the study area since last ten years. The flood
damage situation is further divided into two parts: damage of physical assets and social
assets. People in the study area shared that there is increasing trend of different secondary
effects due to flood in the study area. In this part of the finding, describe the flood impacts on
different non-productive but much more important in social life. People during the Focus
Group Discussions (FGDs) and Key Informer Interview (KII) stated that, flood recurrently
damages physical infrastructures like houses, schools, road, culverts, shops, gabion
embankments etc. Flood also damages the productive agriculture land, and livestock.
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4.4.1 Impacts on Families
Affected Families
38.3

40.0

Rainfall

6000

45.6
5021
29.5

30.0
19.9

27.0

5000

4819

4241

4000

3952
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21.8

19.9

20.0
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14.7 2143
2000

10.0

1034

1000
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0.0
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50.0

2014

2015

2016

0
2017

2018

2019

Years
Average Rainfall

Affected Families

Figure 4-4: Average rainfall of Faryab province (2011-2019) with compare to
affected families in study area
(Source: statistic Department of Ministry of Agriculture).
Figure (4-4), details the relation of average rainfall with affected families. It is obvious
that from 2010 to 2019 total about (25556) families were affected due to floods in the study
area. From the figure of (4-4) it is clear that the intense rainfall which in to caused flooding
that affected families. In years of (2011 – 2019) there is difference between average rainfall
and affected families in area. Figure (4-4) in the year of (2015) shows the maximum rainfall
(45.6mm) resulting maximum affected families about (5021) in area. While in the year of
(2019) the shows the minimum rainfall (14.7 mm) resulting minimum affected families
about (2143).
4.4.2 Impact on Shops
Shops
45.6
38.3

40.0
30.0
20.0

29.5
19.9

400

357

300

27.0

23.2

209
158

112

93

10.0

19.9

2011

2012

2013

2014

2015

0
2017

2016

200

14.7

100

68

34

0.0

21.8

2018

42

Shops

Rainfall

50.0

0

2019

Years
Average Rainfall

Shops

Figure 4-5: Average rainfall of Faryab province (2011-2019) with compare to shops
damage in study area
(Source: statistic Department of Ministry of Agriculture).
Figure (4-5), details the relation of average rainfall with damage shops. It is obvious
that from 2010 to 2019 total about (1305) shops were damaged completely. From the figure
of (4-5) is clear that the intense rainfall which in to caused flooding that affected shops. In
years of (2011 – 2019) there is difference between average rainfall and affected shops in
area. Figure (4-5) in the year of (2015) shows the maximum rainfall (45.6mm) resulting
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maximum affected shops about (357) in area. While in the year of (2017) shows the
minimum rainfall of (19.9 mm) resulting (0) damaged shops.

Figure 4.6: Impacts on shops during flash flood in the study area
4.4.3. Impacts on Housing
The damage of houses is more visible and prominent. The extent of damage to the
houses depends on the roofing and wall structures. It was found that unlike roofs with CGI
sheets, straw roofs exhibited water leakage after continuous rain. Further, mud walls that soak
water were reported to collapse easily. The sustainability of water protection capability is
very low for this mad-made house. Therefore, during the monsoon period continuous rain
water makes the house wall softer and loos. The thatched houses are severely damaged after
flooding whereas houses with cemented pillar, brick wall and concrete houses are partially
damaged from the flood.
Damage House
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1600

45.6
1208

29.5

30.0
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19.9
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1200
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Figure 4-7: Average rainfall of Faryab province (2011-2019) with compare to
damage house in study area
(Source: statistic Department of Ministry
of Agriculture).
Figure (4-6) gives details about the impact of floods on housing, which was damage
about (7862) houses due to floods from (2010- 2019) in the study area. Figure (4-6), details
the relation of average rainfall with damage houses. From the figure of (4-6) is clear that the
intense rainfall which in to caused flooding that affected houses. In years of (2011 – 2019)
there is difference between average rainfall and affected houses in area. Figure (4-6) in the
year of (2015) shows the maximum rainfall (45.6mm) resulting maximum affected houses
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about (1352) in area. While in the year of (2019) shows the minimum rainfall of (14.7 mm)
resulting (576) damaged houses.

Figure 4-8: Impacts on Housing during flash flood in the study area
4.4.4. Impacts on Agriculture
Agriculture is the mainstay of the study area’s economy. Almost 88% people directly
depend on agriculture for their livelihood. For majority of the people, there is hardly any
surplus land since the size of the landholding is very small. Very few well‐off farmers have
switched from domestic to commercial farming as a large area of agriculture land is being
swept away or made unproductive by the flood through river erosion, sedimentation and
inundation. It was seen that mostly the villages along the River and at are suffering from river
erosion whereas other villages are suffering from flooding, inundation and sedimentation.
Farmland Destroyed

Rainfall
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30.0
20.0
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0.0
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200
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
38.3

Farmland

50.0
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Figure 4-9: Average rainfall of Faryab province (2011-2019) with compare to
farmland destroyed in study area (Source: statistic Department of Ministry of Agriculture).
It is obvious from figure (4-8) that there was 7323.5 ha farmland destroyed from 20102019, due to flood in the study area which seriously effect on people livelihood and socio
economic sector of Faryab province. Figure (4-8), details the relation of average rainfall with
farmland destroyed. From the figure of (4-8) is clear that the intense rainfall which in to
caused flooding that affected farmland. In years of (2011 – 2019) there is difference
between average rainfall and farmland destroyed. Figure (4-8) in the year of (2015) shows
the maximum rainfall (45.6mm) resulting maximum affected farmland about (1359.8) in
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area. While in the year of (2019) shows the minimum rainfall of (14.7 mm) resulting (568)
affected farmland.
Four major crops paddy, maize, wheat and vegetable are reported to be damaged by the
flood. The highest damage is seen in wheat and the lowest in vegetable. The estimate made
32 by the community suggests that crop production has gradually reduced in recent years
when compared to the production some 10 years ago. As per their estimate, the land
productivity for wheat in the inundated area has reduced by over 45%. The land productivity
has been reduced for almost all types’ of crops in all these communities at the study area. The
production of wheat was reported reduced due to river erosion, inundation, flooding and sand
deposition whereas that of the vegetable is due to dampness and late cultivation. The delay in
cultivation of wheat hampered and delayed the cultivation of winter crop; flooding and
inundation resulted into the land damp and made it difficult to plough for broadcasting of
winter crops.
4.4.5. Impacts on Livestock
When the water level of flood was increased day by day, the livestock was shifted in
the higher place of the house as well as some respondents said they also shifted their animal
to the nearest embankment. The maximum wetlands of the study area were under the water
during the flood period and for this region food for livestock as well as shelter was a great
problem according to the respondents. During flood time the livestock suffer from different
types of health related problems very frequently, and it is very difficult to manage the
medical service for sick livestock. Sometime these cattle need to be shifted at animal hospital
far from the locality.
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Figure 4-10: Average rainfall of Faryab province (2011-2019) with compare to
farmland destroyed in study area (Source: statistic Department of Ministry of Agriculture).
It is evident from figure (4.9), that there was 3264 evident of livestock losses due to
flood from 2010-2019, in study area. Figure (4-9), details the relation of average rainfall with
livestock loss. From the figure of (4-9) is clear that the intense rainfall which in to caused
flooding that affected livestock. In years of (2011 – 2019) there is difference between
average rainfall and livestock loss. Figure (4-9) in the year of (2015) shows the maximum
rainfall (45.6mm) resulting maximum affected livestock loss about (625) in area. While in
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the year of (2019) shows the minimum rainfall of (14.7 mm) resulting (296) affected
farmland.
The flood also caused losses of the livestock like goat/sheep, chicken, buffalo, and
cow/oxen. As the animal husbandry is the second largest income of livelihood after
agriculture, sweeping of some of the livestock and deaths by flood of many others from
unidentified diseases after the flood had impact on the livelihood of the people. While
chicken suffered maximum health related problems, buffalo suffered the food crisis in the last
and recent years’ floods. Food crisis of the livestock is one of the major problems during any
floods in this study area.
When the water level of flood was increased day by day, the livestock was shifted in
the higher place of the house as well as some respondents said they also shifted their animal
to the nearest embankment. The maximum wetlands of the study area were under the water
during the flood period and for this region food for livestock as well as shelter was a great
problem according to the respondents. During flood time the livestock suffer from different
types of health related problems very frequently, and it is very difficult to manage the
medical service for sick livestock. Sometime these cattle need to be shifted at animal hospital
far from the locality.
4.4.6. Impacts on Road and Transport
The flood has damaged the existing cannel for water pass. People reported that the road
situation during monsoon is very poor due to continuous flooding, erosion and sedimentation.
It is estimated that the flood damaged roughly most of the road in the study area in 2015.
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Figure 4-11: Average rainfall of Faryab province (2011-2019) with compare to
damage road in study
area (Source: statistic
Department of Ministry of Agriculture.
Figure (4.10), share details about the impact of floods on various aspects of the socio
economic pattern of Faryab province it also gives details that from the total there was (9496
m) of road damaged due to floods in the study area. Figure (4-10), details the relation of
average rainfall with damage road. From the figure of (4-10) is clear that the intense rainfall
which in to caused flooding that affected amae road. In years of (2011 – 2019) there is
difference between average rainfall and road damage. Figure (4-10) in the year of (2015)
shows the maximum rainfall (45.6mm) resulting maximum damage road about (3290) in
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area. While in the year of (2019) shows the minimum rainfall of (14.7 mm) resulting (0)
road damage.
It is almost in every year, during the monsoon period, heavy rainfall enhances a
massive damage in all local roads and drainage system in the study area. Therefore, the rain
water could not flow from the locality to the outside.

Figure 4.12: Road damage during flash flood in the study area
During monsoon period or flood period the village market is closed most of the day in a
week because of overflow of water at the market place. From the individual household
interview it was found out that during the flood period all of the roads were overflow by the
flood water. Boat was the only vehicle to maintain social communication as well as to go to
any place from house. The maximum people of the study area are poor therefore, most of the
people were unable to manage or buy a personal boat. For this regions transport and social
communication were much more difficult.
4.4.7. Impacts on Health
From all respondents of this study, it was found that during the flood period health
facilities were most commonly affected. All types of health center remain closed as flood
water go inside those center. During this period, different water borne diseases like diarrhea,
cholera, jaundice and skin related health problems are most commonly seen. Especially,
children and aged people are most commonly suffered from these types of health related
problems. Primary treatment sometime might not be possible due to lack of accessibility of
basic health facilities
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Figure 4-13: Average rainfall of Faryab province (2011-2019) with compare to loss
of life in study
area (Source: statistic Department of
Ministry of Agriculture).
Figure (4-11), details the relation of average rainfall with loss of life. It is obvious that
from 2010 to 2019 total about (60) people were killed. From the figure of (4-11) is clear that
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the intense rainfall which in to caused flooding that affected loss of life. In years of (2011 –
2019) there is difference between average rainfall and loss of life in area. Figure (4 -11) in
the year of (2015) shows the maximum rainfall (45.6mm) resulting maximum loss of life
about (60) in area. While in the year of (2019) shows the minimum rainfall of (14.7 mm)
resulting (1) loss of life.
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
5. CONCLUSION
As discussed under various sectors and across sectors, it is clear from the study that
floods had adverse impact on the socio-economic status of livelihoods for people in Faryab
Community.
The rainfall performance during the 2011 to 2019 rainfall seasons in Faryab Province
was characterized by varying rainfall intensities which resulted into flooding that
subsequently caused damages to different sectors of the economy. The 2011/19 season had
an early start in the northern half of the country while the southern half had a late start. As
the season progressed, the southern parts of the country eventually had increased rainfall
activity that resulted in isolated flooding of the main wetlands areas. Southern Province in
particular experienced below normal rainfall at the start of the season which gradually
became normal to above mid in the season.
On the contrary, 2011/19 rainfall season experienced in the previous years of the
community, which first period of rainfall start at the months of January and end in May, but
the second period that is called fall season start late in October till December . While at the
Months of June till September has not seen rainfall. It is clear that the months of February
in the years (2012) has highest rainfall about (140 mm) and the months of October in the
years of (2015) has lowest rainfall about ( 6 mm). While the years of 2011/13, 14, 16, 17,
18, and 2019 in the months of January till continuously April has average of rainfall in
Faryab province which resulted in to flooding that caused damages loss of life, livestock
loss ,farmland destroyed ,damaged houses, retaining walls and destroyed road and shops .
In Faryab province the main cause of floods is intense rainfall resulting in loss of life,
destroyed property, and destruction of the environment. Furthermore the study has shown
that due to flooding number of people at risk has been growing each year in Faryab province.
There are two types of floods occurring in Faryab province, flash floods and gradual floods
due to rising rivers.
To a large extent, the study has established that livelihood patterns play an important
role in settlement patterns. It is also evident that there are varying underlying causes of
people’s vulnerability and this poses a challenge for reducing or minimizing vulnerability
Proximity to the flood prone area (57%), residing in flood prone area and poverty (18%) were
identified as being the main underlying causes of vulnerability by the Faryab community. The
study has further demonstrated that effects of floods in one sector can affect other sectors of
society.
For instance as discussed under the health section, the outbreak of disease incidences
(malaria, diarrhea and coughing) was attributed to the impact of floods on water sources and
sanitation facilities. The issue of water contamination of the river at the pick of floods and the
handling of water from the borehole increases the health risk. Furthermore, although no
health facility was damaged due to floods, accessibility to health services was a problem due
to infrastructure (roads and bridges) damage as discussed under the health section. In addition
school attendance was disrupted due to impassable roads as discussed under the education
section.
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From the study, it was clear that households cope differently when affected by floods.
The current coping strategies being employed by most households are not very effective.
Discussions at community and province levels established that the coping strategies were not
sustainable because they had been using them and yet the situation did not seem to improve.
The local communities coping capacities should not be underestimated but rather built upon.
The focus must be on improving livelihood conditions of the people.
The communities should be encouraged to build houses using durable materials and
away from the flood prone area as a way of coping with the floods. Further the Ministry of
Agriculture Irrigation and livestock and the Ministry of Rural Rehabilitation and
Development should through the Extension Services encourage the communities to increase
the area cultivated on the upland to enhance the food security at household level. Input
support program me for the vulnerable but viable farmers should be considered.
5.1. RECOMMENDATIONS
It is therefore appropriate in this Section to highlight some policy consideration
which, if implemented could play an important role in flood risk management.
The following policy considerations are recommended: One of the main cause of floods are intense annual rainfall in Faryab province .
Therefore government should build a large dam in flooding area to prevent damage to
property.
 Governmental department of agriculture Irrigation and livestock and the Ministry of
Rural Rehabilitation and Development encourage Communities to increase area cultivated on
the upland in order to enhance food security and household level.
 The governmental authorities must delineate the flood and non - flood areas. The nonflood areas can serve as a temporary shelter for the settlements during floods.
 Construction of canals into the main Maimana city River Dam should be considered.
 Community initiated mitigation measures should be promoted so as to build
community resilience.
 Multi-sectorial approach to flood mitigation as opposed to single sector should be
promoted as there are inter-linkages in terms of flood impact on various aspects of society.
 There should be construction of dams in agricultural area to trap the excess water
for irrigation of lands in Faryab province .
 The national disaster management of Afghanistan should aware the people of
community of the flood risk area in case of any climate variability.
 There should be based floods early warning system be developed in Faryab province.
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QAİSAR NEHİR HAVZASI TARIM ALANLARINDA BİTKİ SU TÜKETİMİ
HESAPLANMASI
Hamidullah OZTURK
Agronomi bölümü, Ziraat Fakültesi Faryab Üniversitesi
Özet
Afgan tarım sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlar oldukça köklüdür ve kolayca
çözülebilir halde değildir. Afganistan tarım sektörü son otuz yıldır temel olarak üç farklı
neden nedeniyle sorunlarla yüz yüzedir. Bunlar; yıkıcı iç savaş, Taliban kuralları ve
kuraklıktır. Bu etkiler gıda güvenliği, tarım ve tarım dışı sektörler için mali destek yokluğu,
uygun sulama eksikliği, altyapı eksikliği ve diğer ilişkili konular olarak ortaya çıkmaktadır.
Çalışmada, Qaisar Ovası ve Qaisar Nehri seçilmiştir. Ovanın bitki deseni içinde
Bitki Su Tüketimi belirlenmiştir. Bitki Su Tüketimi, aylık Sulama Modülü haline getirilerek
Qaisar Nehri değerleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, ovanın tümünün ekilmesi
durumunda Qaisar Nehri debisi yetersiz kalmaktadır. Nehrin debisinin yeterli olması
senaryosuna göre yıllık gelir 330879865.30 Dolar olmaktadır. Bu çalışmada Qaisar nehri ve
bu nehrin oluşturduğu ovanın tarım potansiyeli incelenerek, mevcut su, toprak ve bitki deseni
koşullarındaki durum gözden geçirilerek; mevcut koşullarda sulama planlaması yapılarak
suyun yeterlilik durumu ve buna bağlı olarak da yıllık tarımsal gelir saptanacaktır. Elde
edilecek sonuçlar doğrultusunda bölgenin tarım ve su potansiyeli arasındaki ilişki
saptanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Qaisar Ovası; Qaisar Nehri; Su Bütçesi ve Bitki Su Tüketimi.
GİRİŞ
Bu çalışma, suyun tarımsal üretime etkisini ve mevcut koşullarda bölgedeki gelir
düzeyini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Canlı yaşamında (insan, hayvan ve bitkiler)
yaşamın olabilmesi ve sürdürülebilmesi için tek gereksinimdir su dur.
Su içinde yaşayan bazı hayvan ve bitkilerin dışında bile susuz yaşamın olmadığı gibi;
su dışında yaşayan tüm formların su içinde yaşam olanağı yoktur. Bu nedenle de tarımda
kullanılan kültür bitkilerinin su-hava dengesinin iyi bir şekilde kurulması gerekmektedir. Bu
dengenin en uygun (ideal) sınırı Sulama Mühendisleri tarafından araştırılarak
sonuçlandırılması gerekir.
Bu çalışma tamamlandıktan sonra bölgenin tarım ve sulama durumu ortaya
çıkarılmış olacaktır. Çalışma diğer bölgeler için bir örnek olacak ve aynı yöntem kullanılarak
farklı bölgelerdeki sonuçlarda belirlenebilecektir. Çalışma sonucunda mevcut durum
saptanmış olacağından; günümüzde yoğun kullanılan Doğrusal Programlama yardımı ile yeni
bir bitki deseni oluşturularak mevcut koşullarda tarımsal gelir artırımı konusu
araştırılabilecektir.
Qaisar Ovası ve Nehri Genel Bilgileri
Qaisar nehri, Tirbandi-Türkistan dağlarından başlayıp kuzey doğu yönüne kıvrılarak
Qaisar ovasından geçer (Şekil 1).
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Şekil 1. Qaisar nehri kaynağı Tirbandi-Türkistan dağları
Qaisar nehri Kaftarhane bölgesinde Almar ilçesine ulaşarak oradan da doğuya doğru
devam eder. Yangi Kala bölgesinde Maymana nehri ile birleşir; Ortepe ve Faiz Abad’dan
geçerek Devlet Abad’ın alt bölgesinde Şirin Tagab nehri ile birleşir.
Qaisar, Faryab ili’nin en büyük yüz ölçümüne ve nüfus yoğunluğu açınasından önemli
ilçelerinden biridir. Qaisar, Farsça’ da cesur ve gayret anlamını ifade eder. Qaisar1882
km’lik bir yüz ölçüme sahiptir. Doğusunda Almar, kuzeyinde Kuhistan ilçeleri, kuzey
batısında Badgis ili, Batısında Badgis ilinin Gurmaç ilçesi ve kuzeyinde ise Türkmenistan’la
sınırlanmaktadır (Amini, 2007).
Kaynak Araştırması
Günümüzde farklı ülkelerde ve bölgelerde su toprak ve bitki arasındaki ilişkilerin
araştırıldığı birçok yayın bulunmaktadır. Bu bölümde özellikle su, toprak ve bitki arasında
ilişkiler gözden geçirilerek; bu ilişkiler doğrultusunda su, tarımsal alan, iklim koşulları
altında ekilebilecek/dikilebilecek bitki çeşitleri ve çiftçilerin istekleri doğrultusunda tarımsal
gelirin saptanmasına çalışılacaktır. Benzer çalışmalar ve elde edilen sonuçları aşağıda
verilmiştir.
Beyribey ve ark., (1997) yapmış oldukları sulama şebekelerinin izlenme ve
değerlendirilmesinde ortalama ve yıllık veri kullanımı çalışmasında, Türkiye genelinde
sulama sistemlerinde genel sulama planlanması, planlı su dağıtım ve sulama sonuçlarını
incelemişlerdir. Bu çalışmada ülkenin sulama sonuçlarının değerlendirme düşüncesinde uzun
yıllar arası ikim özellikleri kullanılarak Blaney-Criddle yöntemine göre hesaplanmış olan
Bitki Su Tüketimi ve sulama suyu ihtiyacı değerleri kullanılmıştır. Çalışmada ortalama ve
yıllık verileri ile hesaplanan sulama suyu gereksinimi 21 bölgeye ait, 118 sulama şebekesinde
uygulanmış şebekelerin %46’sında fark uygun bulunmuştur. Ekonomik açısından bitki su
tüketiminin uzun yıllar ortalaması ikilim faktörleri ile sulama suyu ihtiyacı giderinde ise
yıllık yağış değerlerinin kullanılmasının yaralı olacağını açıklamışlarıdır.
Faryap ve Kızıloğlu (2010), Demirdöven sulama alanı için optimum bitki deseninin
belirlenmesi doğrultusunda yaptıkları bir çalışmada sulamaya açılmış olan 8328 hektarlık
alanda yetiştirilen bitkilerin mevsimlik su ihtiyaçları, birim alan için toplam ve net gelir
miktarları göz önüne alarak, doğrusal programlama yöntemi ile kurak, normal ve yağışlı
yıllara dayalı optimum bitki desenini belirlemişlerdir. Doğrusal programlamada QSBWIN
uygulama programını kullanmışlardır. En yüksek geliri sağlayan bitki deseni kurak yıl için
%32.94 yem bitkileri, %25 hububat ve endüstri bitkileri; normal yıl için %37.39 yem
bitkileri, %25 hububat, %25.61 endüstri bitkileri; ve yağışlı yıl için %43 yem bitkileri,
%16.59 hububat, %28.41 endüstri bitkileri, %4 lahana,%8 bostan olarak belirlenmiştir. Kurak
yılda ekilebilir alan oranının %90 düzeyinde kaldığını açıklamışlardır.
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Canlı (2014), Menemen ovasında tarımsal su gereksinimi ve sulama suların bitki,
toprak ve sulama sistemleri açısından olasılıkları başlıklı çalışmasında, bitkilerin serin,
normal ve sıcak yıl ortalama mevsimlik bitki su tüketim değerlerini; Peman-Monteith (FAO)
yönteminde 413.06 mm, 417.57 mm, 518.16 mm ve Blaney-Criddle (SCS) yönteminde
409.54 mm, 444.13 mm ve 476.11 mm olarak hesaplamış ve bitkilere ait net sulama suyu
ihtiyaçları da serin-yağışlı, norma ve sıcak-kurak yıllar için sırası ile Penman-Monteith
yöntemiyle 255.91 mm, 349.89 mm, 464.40 mm ve Blaney-Criddle yaklaşımıyla da 252.64
mm, 322.49 mm ve 422.36 mm olarak belirlemiştir. Çalışma sonucunda bitkilerin sulama
suyu ihtiyaçlarının belirlemesinde kullanılan yöntemler arasındaki meydana gelen farklılıkları
karşılaştırdığında Blaney-Criddle yöntemi daha az meteorolojik veri kullanması ve
işlemlerinin diğer yöntemlere göre kolay olması nedeniyle Türkiye’de geniş kullanım alanı
bulduğunu belirlemiştir.
Kızıloğlu ve ark., (2005), Erzurum Daphan ovası sulama alanında optimum bitki
deseninin doğrusal programlama yöntemi ile belirlenmesi üzerinde yaptıkları bir çalışmada;
sulama için planlanmış olan 9907.50 hektarlık alanda yetiştirilen bitkilerin dönem
içerisindeki su ihtiyaçları, sulama alan büyüklüğü, su kaynağı, bitkilerin ekilebilecekleri
maksimum ve minimum alan ölçümleri, birim alan için toplam ve net gelir miktarı dikkate
alınarak, doğrusal programlama yöntemi ile kurak, çok yağışlı ve ortalama değerlerdeki
yağışlı yıllara dayalı optimum bitki desenini belirlemişlerdir. Doğrusal programlamada
QSBWIN paket programını kullanmışlardır. En yüksek geliri sağlayan bitki deseni yıl için
%50, %19.4 hububat, %26.6 endüstri bitkileri, %2 lahana, % 2 bostan; çok yağışlı ve
ortalamadaki yağışlı yıl için %45 yem bitkileri, %19.4 hububat, %31.6 endüstri bitkileri, %2
lahana ve %2 bostan olarak belirlenmişlerdir.
İstanbulluoğlu ve ark., (2006) Trakya bölgesi su kaynaklarının geliştirilmesi ve sulu
tarım uygulamaları, mevcut verilerin sorunlarının çözücü için analizi üzerinde yaptıkları bir
çalışmada; Trakya bölgesindeki mevcut toprak ve su kaynakları potansiyeli dikkate alınmış,
suyun bölgesel biçimde sulamada kullanılmasıyla ilişkin sorunları aktarılmış, anılan
konularda yapılan bilimsel çalışmalara ait verileri analiz ederek belirlenen sorunlara pratik
çözüm önerileri sunmuşturlar. Problemler ve çözüm önerileri, doğal kaynakların daha fazla
kullanılması ile ilgili sorunlar, işletme aşamasında meydana gelen sorunlar ve suyun
uygulanması sırasında meydana gelen sorunlar üç ana başlıktan ibaret alarak
değerlendirmişlerdir. Gelecekte bölgede ortaya çıkması kesin düşünülen su krizinin ortadan
kaldırmak için, su artırımını sağlayacak çalışmalara başlanması, konu ile alakalı bilimsel
projeler üretilmesi ve destelenmesi önemli olduğunu belirlemişlerdir.
Darende (2005), farklı bitki desenlerinin toplu basınçlı sulama sistemlerinin maliyetine
etkisi başlıklı çalışmasında; Yaylak ovası sulaması 1500 no’lu yedek kanalında farklı
oranlarda bahçe ve tarla bitkisi kapsayan üç bitki desenini dikkate alarak, bu bitki desenlerine
basınçlı sulama sistemleri uygulamış ve sistem unsurlarını boyutlandırmıştır.
Boyutlandırılması yapılan sulama sistemlerin metraj cetvelleri hazırlanarak, 2004 yılı
fiyatlarına göre proje keşif özeti, yatırım masrafı, bakım oranım masrafları ve toplam yıllık
masraflar değerlerini bulmuştur. Elde edilen değerleri karşılaştırarak pilot alan için uygun
bitki deseni belirlemiştir. Çalışmaları sonucunda bitki deseni içinde bahçe bitkisi oranı artıkça
basınçlı sulama sistemlerinin sulama işçiliği masrafları haricindeki kalan tüm maliyet
unsurlarında artış görüldüğünü belirtmiştir. Verdiği bilgilere göre su dağıtım ağı için maliyet
unsurlarının hesaplanması sonucu karşılaştırıldığında durum farklı olup, bitki deseni içindeki
bahçe bitkisi oranı arttıkça maliyette azalma görünmüştür. Sonuç olarak %80 tarla bitkisi,
%20 bahçe bitkisi içeren bitki deseninin pilot alanda uygulanmasını önermiştir.
Ünal ve ark., (2004), sulama suyu dağıtımına çiftçi tepkileri; Menemen sol sahil sulama
sistemi örneği çalışmasında; Menemen ovasına hizmet veren sol sahil sulama sisteminin
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

358

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
tersiyer ve sekonder kanal düzeyinde; 2001 yılı sulama sezonunda sulama suyu kaynakları ve
sulama uygulamalarını belirlemişlerdir. Sulama uygulama tarihi, sulama sayısı, sulama
sisteminin altyapısı ve yöntemiyle ilişkin çiftçi tepkilerini farklı biçimlerde değerlendirmişler.
Sistemde, ek su kaynağı olarak drenaj suyu ve yeraltı suyundan faydalandığı, üç kez
sulamanın çoğunlukla gerçekleştirildiği, buna karşılık sekonder kanalının sonuna gidildikçe
sulama sayısında bir azalma olduğu ve sekonder de su olduğu sürece tersiyerlerin su
alınabildiğini açıklamışlardır. Tüm bu sonuçlar, sistemin su dağıtım performansını
iyileştirecek sürdürülebilir bir yönetim için çiftçi görüşlerine de önem verilmesi gerektiğini
ortaya koymuşlardır.
Gündoğdu ve Şahinler (2002), Bursa ovası yeraltı suyu sulamasında çiftçi sulamalarının
değerlendirilmesi adı altında yaptıkları bir çalışmada; Bursa yeraltı suyu sulaması, çiftçi
uygulamaları bakımından dikkate almışlar. Çiftçilerin sulama hakkında bilgi sahibi olup
olmadıkları ve sulama zamanını belirleme yetenekleri tespit etmeye çalışmışlar. Çalışma
sonucunda, Bursa ovası yeraltı suyu sulaması alanındaki çiftçilerin sulama zamanı belirleme
konusunda kullandıkları ölçüleri yetersiz olduğu ve bu konuda yeterli bilince sahip
olmadıkları bilgisine ulaşılmıştır.
Çakmak (2002), Kızılırmak Havzası sulama birliklerinde sulama sistem performansının
değerlendirilmesi amacıyla yaptığı bir çalışmada; Kızılırmak havzası sulama birliklerinde,
suyun etkin kullanılmadığı, birim alan ve birim sudan elde edilen üretim değerlerinin düşük
olduğu belirlemiştir. Araştırmada kullanılan karşılaştırma göstergeleri, değişik sulama
sistemlerinin performansını karşılaştırma analizini sağladığını söylemiştir. Bu çalışmada
sulama şebekelerinin 1999-2000 yıllarına ait çalışma alanı eşdeğer brüt üretim değeri
(PAEBÜD) 3092642 $/ha, fiilen sulanan alan eşdeğer brüt üretim değeri (FSAEBÜD) 5166540 $/ha, saptırılan suya karşılık eşdeğer brüt üretim değeri (SSKEBÜD) 0.05-0.59 $/m3,
sulama suyu gereksinimine karşılık eşdeğer brüt üretim değeri (SSİEBÜD) 0.15-1.55 $/m3, su
temini oranı (STO) 1.58-4.81 ve sulama oranı (SO) % 12-96 olarak saptanmıştır.
Uçan ve Yüksel (2000), Kahramanmaraş sulamasında sulama etkinliğinin belirlenmesi
üzerinde yaptıkları çalışmada; Kahramanmaraş sulama sistemlerinden Optimum şeklinde
yararlanması öngörülmüş, su kullanım randımanı açısından su iletim sistemlerinin
geliştirilmesi planlanmış, tarla içi su dağıtım sistemlerinin düzenlenmesi ve su dağıtım
performansının açıklanmasıyla ilişkili ölçümler yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda
sulama şebekelerinde su iletim randımanı ortalama %91.04 ve su uygulama randımanı ise
ortalama %52 saptanmışır. Elde edilen sonuçlara göre sulama sisteminde performans
bakımından belirlenen düzeye ulaşılmamıştır. Bu nedenle kaynak ve hedef faktörlerini
kullanımını artırabilecek yeni bir yargıya ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir.
Boyacıoğlu ve Beyribey (1987), Polatlı bölgesi şeker pancarı sulamalarında su kullanım
etkinliğinin değerlendirilmesi hedef alınmıştır. Yapılan araştırmada; başta tarla içi su
uygulama randımanı olmak üzere, çiftçilerin sulama zamanını belirleme yeteneklerinin
saptanması, sulama yönetimi planlanması ve sulama mevsimi öncesi uygulanan sulama
planlarının incelenmesi konuları tartışılmıştır. Bu çalışmada sulama yöntemi olarak IRSIS
programından yararlanılmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen bilgilere göre, çiftçilerin ortalama 15 gün aralıkla 7
defa sulama yaptıkları, her sulamada ortalama 140-150 mm su verdikleri ortaya çıkmıştır.
Optimum olarak hazırlanan sulama programında ise 10-12 gün aralıkla sulama yapılarak
sulama sayısı 9-11’e artırılmış ve her sulamada 85-90 mm su verilmesi önerilerek, tüm sezon
boyunca ortalama 950 mm net su kullanımının, 830 mm’ye düşürülerek 120 mm’lik su
tasarrufu olabileceği belirlenmiştir.
Tokgöz ve Ağlamış (1997), Ankara Mürted sulamasında su kullanım ve dağıtım
etkinliğin belirlenmesi çalışmalarında; Devlet Su İşleri tarafından 1971 yılında işletmeye
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açılan Mürted sulama sahasını dikkate alarak ovadaki mevcut tesislerden optimum biçimde
kullanılması ile ilişkin seçeneklerin araştırılmasını planlamışlardır. Bu çalışmada uygun
yöntem olarak doğrusal programlamadan faydalanmışlardır. Yöntemden yararlanarak
optimum sulama alanı ve bitki desenlerinin saptanması, su kullanım randımanın yükseltilmesi
bakımında su iletim sistemlerinin istenilen biçimde geliştirilmesi ve tarla içi su dağıtım
sistemlerinin düzenlenmesine ilişkin incelemeler yapmışlardır. Ekonomik açısından da FAO
tarafından geliştirilmiş DASI bilgisayar programı yardımı ile değerlendirmişlerdir. Aynı
zamanda, CROPWAT bilgisayar paket programı ile sulama sahasına yetiştirilen farklı
bitkilere ilişkin optimum sulama programlarını oluşturmuşlardır.
Oğuz ve Beyribey (1995) Gökçeada sulamasının izleme ve değerlendirilmesi üzerinde
yaptıkları çalışmalarında; Gökçeada sulama projesinin amacı, tarla içi su uygulama
randımanın belirlenmesi, çiftçilerin sulama zamanın belirleme yeteneklerinin saptanması,
sulama yönteminin planlanması ve değerlendirilmesi, sulama mevsimi öncesi yapılan sulama
planlanmasının değerlendirilmesi ve sulama oranını etkileyen etkenlerin belirlenmesi
konuları incelemişlerdir. Sulama yöntemi olarak CROPWAT paket programından
yararlanmışlardır. Araştırma sonucunda daha çok çiftçilerin etkin sulama uygulamaları
konusundaki çiftçi eğitiminde bilgisayar tekniklerinden yararlanması, personellerin bilgisayar
kullanımı konusunda eğitilmesi, su ve toprak kaynaklarının yönetimi konusunda çiftçi
eğitiminin çiftçi eğitim servisi tarafından yürütülmesi önerilerinde bulunmuşlardır. Ayrıca
verilen konuların uygulandığı koşulda, araştırma alanında daha etkin bir tarım sistemi
seviyesinde hem bölge halkının refah düzeyi yükselecek hem de sulama alanlarından elde
edilecek gelir ülkenin ekonomisine ek girdiler sağlayacağı önerisinde bulunmuşlardır.
Akgül (2009), Gediz Havzasında su bütçesi elemanlarındaki değişimin tarımsal su
kullanımına etkisi adı üzerinde yaptığı çalışmasında; havza istasyonlarından aldığı uzun
yıllara dayalı iklim verilerini zaman dizileri analizi yapmıştır. Havzayı alt havzalara bölerek
su bütçesi modeli oluşturmuştur. Sulama birlikleri sahasındaki tarım birimleri ve bitki
desenini sayısallaştırmış, sulanan bitkiler ve bitkilerin uzun yıllar boyutu arasındaki Coğrafi
bilgi sistemi ortamında bitkilerin sayısal veri tabanını oluşturmaya çalışmıştır. CROPWAT
paket programı yardımı ile bitki su tüketim değerlerini hesaplamıştır. Elde edilen değerler
şebekedeki mevcut su miktarı ile birlikte MIKE BASIN modeli kullanarak regülatörler
bazında değerlendirmiştir. Aynı zamanda modelde mevcut su kaynaklarının tam kapasitede
kullanılmasının yanında kapasitede %20, %40, %60 ve %80 oranında azalma olma olasılığı
düşünülen farklı senaryolar belirlenmiştir. Su bütçesi modeli sonuçlarına göre, alt havzalarda,
1995-2007 yılları için aylık ortalama hesaplanan yüzey akışlarda Ocak-Nisan ayları arasında
artma, Mayıs-Ekim ayları arasında azalma ve Ekim-Aralık ayları arasında tekrar artma
eğilimi olduğunu saptamışlardır. Havzada normal bir yıl olarak seçilen 2006 yılında, yüzey
sulama sisteminden basınçlı sulama sistemine dönüşüm ile birlikte 35200 hektarlık bir alanın
sulanabileceğini belirlenmiştir.
Selenay (2001), Fırat sulama birliğinde yeterli ve kısıtlı sulama suyu koşullarında
sulama programlaması ve optimum bitki deseni adı üzerinde yürüttüğü bir çalışmada; Harran
ovası Fırat Sulama Birliğindeki 40 da’lık küçük ölçekli bir tarım işletmesinde yeterli ve kısıtlı
sulama suyu koşullarında, bitkilerin işletme için optimum bitki deseninin ve sulama
programlarının belirlemiştir. Çalışmada dikkate alınan bitkiler için bitki su tüketimi ve yeterli
ve kısıtlı su koşullarında sulama zamanının planlanması, üretim girdi ve maliyetleri
birlikteliğinde brüt kar değerlerini bulmuştur. Son olarak doğrusal program yardımı ile
optimum bitki desenini elde etmiştir.
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Yöntem
Çalışma alanı olarak seçilen Qaisar Ovasında, bölgedeki Tarım Müdürlükleri, DSİ,
Hidroloji ve Meteoroloji Müdürlükleri, Sulama Birliklerinden elde edilen veriler
doğrultusunda Qaisar Ovasında tarımı yapılmakta olan bitkiler için su tüketim
hesaplanmasında, FAO 56’da belirtilmiş olan CROPWAT programı kullanılmaya
çalışılmıştır. FAO tarafından geliştirilmiş CROPWAT programı bölgesel iklim verileri
sıcaklık, yağış, buharlaşma, güneşlenme, bitki kök derinliği ve toprak yapısı vb. parametreleri
gerektirmektedir (Clarke, 1998). CROPWAT yöntemi, referans evapotranpirasyonu, bitki su
ihtiyacını, bitki sulama suyu ihtiyacını hesaplamak, farklı işletme koşullarında sulama
programı geliştirmek ve yağış ile kuraklığın üretimdeki etkilerini hesaba eklemek için
geliştirilmiştir. Bitki su ihtiyacı ve sulama suyu ihtiyacı, iklim ve bitki verileri ile
hesaplanmaktadır. Standart bitki verileri programda bulunmaktadır (Güner ve Koç, 2005).
Program da gereksinim duyulan Qaisar Ovası iklim verilerinin yeterli olmadığı saptanmıştır.
Bu veriler olmadığı süre içerisinde Bitki Su Tüketiminin CROPWAT’la çözülemeyeceği
belirlendikten sonra; yağış, sıcaklık, buharlaşma, nem oranı, güneşlenme ve rüzgâr hızı gibi
mevcut verileri kullanarak Penman Monteith yönteminden yaralanmaya karar verilmiştir. Bu
yöntemle hesaplama yapılması konusunda bilinmesi gereken temel veriler; enlem, boylam,
yükseklik, sıcaklık, oransal nem, rüzgâr hızı ve güneşlenme süresidir (Erdem, 1996; Beyribey
ve ark., 1997; Tokgöz, 1989; Akgün ve Kodal, 1993).
Bu nedenle en az veri gerektiren ve Afganistan koşullarına uygun olarak BlaneyCriddle yöntemi kullanılmasına karar verilmiştir. Ovada uygun yöntem olarak seçilen
Blaney-Criddle yöntemi bu eşitlikleri içermektedir.
𝐸𝑡𝑜 = 𝑝(0.46𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛 + 8)
Eşitlikte, Et0 = Refarans Evapotranpirasyon (mm/gün)
Tmean = Aylık ortalama sıcaklık (°C)
p=Çalışmanın yapıldığı bölgenin enlem derecesinde gündüz saatlerinin yıllık ortalama
gündüz saatlerinin oranıdır.
Tmean=Ortalama günlük sıcaklık (0C)
Tmax=Aylık ortalama en yüksek sıcaklık (0C)
Tmin=Aylık ortalama en düşük sıcaklık (0C)
𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛 =
2
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde, çalışma sonucunda elde edilen bulgular çizelgeler ve grafikler halinde
verilerek; elde edilen sonuçların değerlendirmesi yapılacaktır. Konular su bütçesinin
incelenmesi, referans bitki su tüketimi (ET0), gerçek bitki su tüketimi (ETc), mevcut bitki
deseninde mevsimlik sulama suyu ihtiyacının belirlenmesi, mevcut su ile bitki deseninde
toplam sulama suyu ihtiyacı arasındaki ilişki ve her birim alandan elde edilen toplam gelir
bulguları başlıkları altında incelenecek ve tartışılacaktır.
Qaisar Nehri Su Bütçesinin İncelenmesi
Qaisar nehri su Önceki bölümde de belirtiği gibi Afganistan’ın beş büyük su
havzalarından biri olan, Northern Su Havzası kolları arasında yer almaktadır. Bu nehrin ana
su kaynağı ovanın güneyi ve güney doğu kesiminde yer alan, yüksekliği 3000 metreyi bulan
Tirbandi-Türkistan dağlarındaki karlar ve mevsimsel yağışlardır. Qaisar nehir su havzası için
DSİ tarafından alınan 2007-2014 yıllarını kapsayan aylık akış ölçümlerine göre, Mayıs,
Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları arasında Debi artmış, Ekim-Ocak ayları arasında
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azalmıştır. Şubat-Nisan ayları arasında ise 0.50–2.00 m3/s arasında değişiklik göstermiştir. Bu
durum çizelge 3.3 ile şekil 3.3’te verilmiştir.
Afganistan Devlet Su İşleri Müdürlüğünden alınan ve 2007-2014 yılları arası Qaisar
Nehri su debisi ile bitki su tüketimi arasındaki ilişkinin gözlenebilmesi için su potansiyeli
mm/gün değerlerine çevrilmiştir (Çizelge 1).
Qaisar Nehrinde 2007-2014 yılları arasında gerçekleşen Debi (mm/gün) değerlerinin
ortalaması belirlenmiştir (Çizelge 2). Bu sonuçlara göre en yüksek akış debisi Temmuz
ayında 411264 m3/gün (4.76 m3/s) olarak belirlenmiştir. En düşük akış debisi ise Aralık
ayında 29367 m3/gün (0.34 m3/s) olarak saptanmıştır.
Çizelge 1. Qaisar Nehri 2007-2014 yılları arası su potansiyelinin aylık ortalaması
(m3/gün).
Yıllar
Aylar

20072008

20082009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

20122013

20132014

Ocak

40608

41472

123552

13824

16416

6048

15552

Şubat

165024

52704

217728

11232

42336

2592

24192

Mart

448416

40608

164160

17280

24192

5184

19008

Nisan

102816

137376

209952

31968

29376

25920

18144

Mayıs

294624

204768

268704

66528

21600

129600

12960

Haziran

386208

451008

572832

120096

92448

281664

38016

Temmuz

274752

794880

482112

286848

530496

361152

122688

Ağustos

69120

698976

388800

220320

161568

180576

87264

Eylül

135648

812160

100224

57888

106272

99360

51840

Ekim

1728

185760

36288

20736

69984

42336

13824

Kasım

864

95904

12960

12096

48384

25920

12960

Aralık

15552

90720

11232

25920

37152

17280

8640

Çizelge.2. Qaisar Nehri çok yıllık ortalama akış debisi
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam

Debi (m3/s)
0.43
0.85
1.25
0.92
1.65
3.21
4.76
4.42
2.25
0.61
0.35
0.34
21.04

Debi (m3/gün)
37152
73440
108000
79488
142560
277344
411264
381888
194400
52704
30240
29376
1817856

Qaisar Ovası Bitki Deseni ve Bitki Su Tüketimi (Evapotranspirasyon)
Qaisar Ovasında Bitki Su Tüketimlerinin (Etc) saptanabilmesi için yöntem bölümünde
de açıklandığı biçimde Blaney-Criddle yöntemi kullanılmıştır. Bitki Su Tüketiminin
saptanması için öncelikle Referans Bitki Su tüketimi saptanmış (Et0) ve her bir bitki için
belirlenen katsayı (kc) kullanılarak gerçek Bitki Su Tüketimleri (Etc) belirlenmiştir.
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Ovada yapılan anket ve kaynak çalışmaları sonucunda bölgede bitki desenini oluşturan
(ekilen/dikilen) 28 farklı kültür bitkisi belirlenmiştir. Çalışmada, bu bitkiler ve dağılım
alanları göz önüne alınarak sonuçlara gidilmiştir.
Blaney-Criddle hesaplama yöntemi kullanılarak belirlenen Referans Bitki Su Tüketimi
çizelge 3’te verilmiştir.
Çizelge 3. Qaisar Ovası iklim koşullarında Blaney-Criddle yöntemiyle belirlenen
günlük ve aylık Referans Bitki Su Tüketimi
Aylar

Et0 (mm/gün)

Et0 (mm/ay)

Ocak

2.31

71.61

Şubat

2.01

58.29

Mart

3.53

109,43

Nisan

3.53

105.90

Mayıs

5.54

171.74

Haziran

6.03

180.90

Temmuz

6.50

201.50

Ağustos

5.49

170.19

Eylül

4.94

148.20

Ekim

3.43

106.33

Kasım

2.64

79.20

Aralık

1.87

57.97

Referans Bitki Su Tüketimi (Et0) değerlerinde incelendiğinde; günlük Et0 en yüksek
değerine 6.50 mm/gün olarak Temmuz ayında ve en düşük günlük Eto değeri ise 1.87
mm/gün ile Aralık ayı olarak belirlenmiştir.
Elde edilen Referans Bitki Su Tüketimi değerlerinden hareket edilerek; Qaisar
Ovasında bulunan bitki desenindeki her bir bitkinin ekim dikim dönemleri de dikkate alınmış;
bitki katsayıları ile isleme sokularak gelişme dönemlerindeki Gerçek Bitki Su Tüketimi (Etc)
değerleri saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar Çizelge verilmiştir.
Çizelge 4. Qaisar Ovası bitkilerinin aylık ve sezonluk Bitki Su Tüketimi değerleri
Bitki
Cinsi
Arpa
Acur
Ayva
Armut
Buğday
Biber
Bamya
Badem
Çınar
Domates
Elma
Fasulye
Hıyar
Ispanak
Kabak
Karpuz
Kavun

Qaisar Ovasının, Bitki Su Tüketimi Değerleri (mm/ay)
Şubat Mart
Nisan
Mayıs
Haziran Temmuz
8.65
4.02
4.02
1.21

4.02

4.02
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58.69
58.69
44.16
8.65
19.08
58.69
72.58
11.13
58.69
11.13

80.18
61.76
101.31
101.31
112.86
52.00
64.09
101.31
104.64
60.32
101.31
51.20
73.60
64.73
59.04
21.34
21.34

196.80
138.66
181.91
181.91
154.43
152.16
160.71
181.91
161.82
146.28
181.91
162.46
187.26
157.55
123.47
82.49
90.52

202.85
162.50
207.92
207.92
159.64
189.84
207.92
207.92
171.76
207.81
207.92
198.64
202.85

99.34
53.51
231.61
231.61
123.67
139.84
177.85
231.61
191.33
214.33
231.61
81.47
39.57

161.45
142.13
166.31

46.19
201.16
200.92
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Ağustos

Eylül

191.20
191.20

53.64
53.64

191.20
109.17
27.52
191.20

53.64

170.27
79.37

115.86

53.64
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Toplam
Yıllık
(mm)
587.82
416.43
1030.30
1030.30
595.96
542.50
629.65
1030.30
811.29
667.39
1030.30
493.77
514.40
222.27
390.16
733.25
558.46
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Keten
Marul
Mısır
Nohut
Patlıcan
Patates
Susam
Soğan
Şeftali
Üzüm
Yonca
Ortalama

73.25
19.43
5.23
3.75

72.99
43.63

58.21
59.22

115.65
133.75

63.74
58.21
58.21
16.60
114.55
76.93
85.50
100.10
71.30

172.79
125.26
132.13
76.40
172.13
181.60
138.30
162.54
148.69

193.49
180.74
80.61
207.07
198.03
207.19
124.59
10.85
206.65
170.46
207.92
177.10

231.61
54.96
200.75
62.95
222.74
229.79
132.11
80.63
191.33
233.61
165.89

187.46

115.83

195.81

98.51

37.84
121.28
17.11

161.76
183.40
137.05

98.51
64.61
78.65

902.25
428.68
575.68
506.56
642.09
748.60
366.81
370.77
565.23
845.86
1029.28

Qaisar Ovası Bitki Su Tüketimi, Ekim Alanları ve Mevcut Su Arasında Sulama
Modülü Kullanılarak İlişkisinin Saptanması
Qaisar Ovası bitki desenini oluşturan bitkiler bölgedeki ekim/dikim alanları göz önüne
alınarak bir senaryo oluşturulmuş ve ova geneline oransal dağılımı yapılmıştır. Bitkilerin
ekim/dikim alanları ve bu koşullar altında ki Bitki Su Tüketimi değerleri çizelge 4.33’te
verilmiştir.
Çizelge 5. Qaisar Ovasında bitkilerin yıllık bitki su tüketimleri ve alansal
dağılımları sonucunda toplam Bitki Su Tüketimleri
Bitki cinsi

Ekim
Alanı (ha)

Etc
(mm/yıl/da)

Toplam Etc
(mm/yıl)

Arpa
Acur
Ayva
Armut
Buğday
Biber
Bamya
Badem
Çınar
Domates
Elma
Fasulye
Hıyar
Ispanak
Kabak
Karpuz
Kavun
Keten
Marul
Mısır
Nohut
Patlıcan
Patates
Susam
Soğan
Şeftali
Üzüm
Yonca

33.76
2181.19
442.99
81.03
73.61
135.06
16882.25
27.01
810.35
170.85
112.10
81.03
221.50
6.75
99.94
452.44
307.26
101.29
31.74
149.91
114.80
137.76
243.10
587.50
155.32
67.53
33865.80
256.61

587.82
416.43
1030.30
1030.30
595.96
542.50
629.65
1030.30
811.29
667.39
1030.30
493.77
514.40
222.27
390.16
733.25
558.46
902.25
428.68
575.68
506.56
642.09
748.60
366.81
370.77
565.23
845.86
1029.28

198474.5
9083120.1
4564136.7
834903.1
438668.6
732686.4
106299202.2
278301.0
6574288.2
1140223.7
1154949.2
400121.9
1139378.0
15010.0
389935.2
3317559.2
1715900.2
913925.5
136056.6
863023.0
581525.9
884539.0
1819870.7
2155001.0
575869.6
381696.6
286455761.1
2641235.4

Aynı çalışma aylık ortalama Bitki Su Tüketimleri belirlenmiştir. Elde edilen bu veriler
Sulama Modülü hesaplanmasında kullanılacaktır. Sonuçlar çizelge 6 ya verilmiştir.
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Çizelge 6. Qaisar Ovasında aylık ortalama Bitki Su Tüketimi ve Qaisar Nehri
aylık ortalama debi
Aylar

Aylık Ortalama Debi (m3/s)

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

0.43
0.85
1.25
0.92
1.65
3.21
4.76
4.42
2.25
0.61
0.35
0.34

Aylık Ort. Bitki Su
Tüketimi (mm/ay/da)
0
3.72
43.63
71.30
148.69
177.10
165.89
137.05
78.65
0
0
0

Sulama modülü (q) litre/saniye/hektar biriminden değerleri vermektedir. Elde edilen
aylık Sulama Modülü değerleri ekim alanları göz önüne alınarak toplam alan için gereksinim
duyulan debiyi (Q) litre/saniye biriminden vermektedir. Hesaplama sonuçları çizelge 7 ye
verilmiştir.
Çizelge 7. Qaisar Ovası aylık Sulama Modülü, gereksinim debisi ve nehir debi
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

Etc

T (gün)

q (l/s/ha)

Alan (ha)

Q (l/s)

Q (m3/s)

3.75
43.63
71.30
148.69
177.10
165.89
137.05
78.65

28
31
30
31
30
31
31
30

0.02
0.16
0.28
0.56
0.68
0.62
0.51
0.30

993.35
19469.97
57680.59
57680.59
57823.75
57668.43
37746.02
35489.20

15.40
3171.58
15866.61
32021.08
39508.43
35717.65
19314.11
10768.62

0.02
3.17
15.87
32.02
39.51
35.72
19.31
10.77

QNehir (m3/s)
0.43
0.85
1.25
0.92
1.65
3.21
4.76
4.42
2.25
0.61
0.35
0.34

Qaisar Nehri debisi ve %100 randımanla hesaplanan Qaisar Ovası gereksinim duyulan
su debisi (%100 randıman Bitki Su Tüketimine eşdeğerdir) karşılaştırılmış ve bu durum şekil
4.30’da verilmiştir.
Qaisar Ovası bitki cinslerinin ekim alanları ve Bitki Su Tüketimleri öncelikle aylık
Sulama Modülü ve sonrada gereksinim duyulan debiye dönüştürülmüştür. Bu dönüştürme
sırasında randıman (E) %100 alınarak; Sulama debisi ile Bitki Su Tüketimi eşdeğer hale
getirilmiştir. Qaisar nehrinden geçen aylık debiler ile hesaplanan debiler karşılaştırıldığında
sulama mevsimi boyunca su gereksiniminin nehirden karşılanamayacağı gözlenmiştir.
Bu çalışmada senaryo olarak kurgulanan ve yeterli su kaynağı olması durumunda ovada
elde edilecek gelir Amerikan Doları para biriminde hesaplanmış ve 330879865.30 Dolar gelir
elde edileceği belirlenmiştir (Çizelge 8). Bu durum sulamanın yeterli olduğu koşullar içindir.
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Çizelge 8 Senaryo doğrultusunda Qaisar Ovasında gelir
Bitki
Cinsi

Ekim Alanı (ha)

Verim (kg/ha)

Ürün Fiyatı ($/kg) Toplam Gelir ($)

Acur

33.76

3000

0.23

23375.43

Arpa

2181.19

1400

0.23

704691.27

Armut

442.99

8000

1.23

4361751.19

Ayçiçeği

81.03

8000

1.08

698146.15

Badem

73.61

2800

3.85

792686.77

Bamya

135.06

3500

0.77

363617.79

Buğday

16882.25

1750

0.31

9090444.66

Biber

27.01

30000

0.15

121552.23

Çınar

810.35

10000

15.38

124668955.37

Domates

170.85

7000

0.31

367981.20

Elma

112.10

7000

1.08

845047.74

Fasulye

81.03

1600

0.97

125766.04

Hıyar

221.50

2800

0.23

143119.96

Ispanak

6.75

15000

0.22

22284.58

Kabak

99.94

2800

0.23

64578.52

Karpuz

452.44

8750

0.15

609059.79

Kavun

307.26

7000

0.31

661784.37

Keten

101.29

1100

0.77

85709.91

Marul

31.74

1400

0.77

34180.07

Mısır

149.91

3050

0.23

105516.69

Nohut

114.80

1750

0.77

154537.56

Patlıcan

137.76

3500

0.46

222534.09

Patates

243.10

18000

0.46

2019637.08

Susam

587.50

1050

1.54

949042.42

Soğan

155.32

3500

0.23

125448.14

Şeftali

67.53

7500

1.54

779180.97

Üzüm

33865.80

3500

1.54

182354319.93

Yonca

256.61

6000

0.25

384915.40

Toplam

57830.50

330879865.30

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada amaçlanan Qaisar Ovasında yetiştirilen bitkileri, ova ekim oranlarında
dağıtarak, Qaisar Nehrinden sulama durumunu incelenmesi olmuştur. Çalışmanın ilk
aşamasında bölgede kültürü yapılan bitkiler ve bu bitkilerin ekim/dikim alanları
belirlenmiştir. Beraberinde bölgenin toprak ve meteorolojik verileri de elde edilmeye
çalışılmıştır. Ovanın sulamada kullanılabilir tek su kaynağı vardır ki o da Qaisar Nehri’dir.
Bölgede yıllardır süren savaşların etkisi ile tarım yeterince ve istenilen düzeyde
yapılamamaktadır. Yıllardır süren savaşların etkisi ile bölgede tarımsal çalışmalarda ihmal
edilmiştir. Bu nedenle de çalışma sırasında da verilere ulaşılmada güçlükler çekilmiştir. Bu
durum nedeniyle tarımda başlangıcın yapılabilmesi için potansiyelin gözler önüne serilmesi
gerekmekteydi.
Bu çalışma için de Afganistan’da yeterli veri bulunan nadir ovalardan birisi olan Qaisar
Ovası seçilmiştir. Ova da 28 farklı kültür bitkisi tespit edilmiş; bu bitkiler oranları dahilinde
ovaya dağıtılarak girdileri gerçek olan bir senaryo hazırlanmıştır.
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İklim ve bitki özellikleri kullanılarak her bir bitkinin aylık Bitki Su Tüketimleri (Et c)
değerleri belirlenmiştir. Bu değerler kullanılarak, Qaisar Nehrinden gelen suyun sulama
gereksinimini karşılayıp karşılamayacağını saptamak amacıyla Bitki Su Tüketimi
değerlerinin gereksinim duyulan sulama suyu değerine çevrilmesi gerekmekteydi. Bu amaçla
hesaplanan Bitki Su Tüketimi değerleri randıman %100 dikkate alınarak aylık Sulama
Modülleri belirlenmiştir. Sulama Modülleri bitki alanlarıyla işleme alınarak aylık sulama
debisi belirlenmiştir. Aylık sulama debisi ile aylık Qaisar Nehri debisi karşılaştırılmıştır. Bu
sonuçlara göre, Qaisar Ovasının tümünün ekilmesi/dikilmesi durumunda Qaisar Nehrinin
suyu sulama amacıyla yetersiz kalmaktadır.
Bu sonuçlar doğrultusunda farklı öneriler yapılabilir. Bunlardan bazıları;
Ovanın tamamının ekilmesi/dikilmesi yerine, suyun yeterli olduğu ve yine bitki dağılım
oranına uyarak ovanın bir bölümünün tarıma açılması. Bu durumda suyun yeterli kabul
edildiği koşullardaki gelirin altına düşülecektir.
Diğer bir öneri ise ki bu bilimsel olarak ta en uygun yaklaşımdır. Mevcut su
koşullarında bitki su tüketimi değerlerini kısıt oluşturularak, ovada mevcut bitkilerinde
içerisinde bulunduğu halde doğrusal programlama senaryoları oluşturarak farklı dağılımlarda
yeni bir bitki deseni oluşturmaktır. Doğrusal Programlama için oluşturulacak en yüksek karı
veren bitki deseninde, mevcut su ve iklim kısıtları göz önüne alınacaktır. Bu durumda da
mevcut koşullarda arazinin tümünün kullanımı olanağı sonucu ortaya çıkabilir. Bu amaçla
obada desen içinde kalan bitkilerin birim maliyetlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu konu
ayrıca bir çalışma konusudur.
Bu çalışma, tarımda hamle yapması gereken Afganistan için bir başlangıç çalışmasıdır.
Bu çalışmadaki veriler kullanılarak. Qaisar Ovası için yukarıda sözü edilen çalışmalar
başlatılabilir. Aynı zamanda bu çalışma temel alınarak diğer bölgelerde de benzer çalışmalar
için kaynakça olacaktır.
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AFGANİSTAN KADINLARININ SİYASAL KATILIMI VE BARIŞ
SAĞLAMASINDAKİ ROL
Kaywana Amini
Faryab Uniiversity
Özet
Kadınlar toplumun tüm boyutlarında, özellikle de Afganistan insani hayat süreclerinde
önemli bir konum sergilemektedirler. Afganistan’daki gündeme gelen boyutlardan biri
kadınların siysal katılımı ve barış sürecindeki rolüdür. Bu nedenle bu çalışmanın ana konusu
ise; Afgan Kadınlarının Siyasal Katılım Hakkı ve Barış Saglamasındaki Rol olarak
geçmektedir. Ancak, Afgan kadınlarının siyasel ve barış süreclerınde katılımın ve bu
süreclerin etkileyen farklı engel olan faktörlerin belirlemek ve buna karşı, çıkış yoları sunmak
da bu çalışmanın temel amacını oluştırmaktadır. Çünkü, siyasal katılım ve barış gibi
süreclerin sağlanmamasına karşı bazı olumsuz faktörler yani: psikolojik, sosyo-ekonomik,
siyasi, etnik vb. sorunlar bulunmaktadır. Buna rağmen ülkenin Anayasası, İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası belgelere göre, tüm bireyler için yani kadın ve erkek
eşit bir şekilde, siyasal katılım ve barışı saglamak gibi haklara sahip oldukları açıktır.
Anahtar kelimeler: Afganistan, Kadın, Siyasal Katılım, Barış ve Anayasa.
Giriş
Kadınlar, bir ülkede potansiyel bir güç olarak toplumun farklı alanlarında yani; siyasal,
külütrel, ekpnomik, ulusal, uluslararası ve sosyal geleceğine karşı önemli bir rol
oynamaktadırlar. Afganistan gibi bir ülkede, kadınların tüm alanlarda yer yada rol almaları
büyük önem taşımaktadır. Çünkü, devletin oluşturmak ve aynı zamanda sistem çerçevesinde
bireylere karşı gelişim, katlım, yasa egemnliği, adalet ve barışı gibi değerler sağlamak, büyük
bir temel güç ister ve bu güç erkek ve kadın işbirliğiyle sağlanır.
Ancak, afgan kadınlarının toplumun siyasal ve barış arenasındaki oynadıkları rol bazı
nedelerden dolayı her zaman gözardı edilmektedir; örneğin: cinsiyet ayrımcılık, psikolojik
zorunluklar, sosyo- ekonomik sorunlar, kültürel ve geleneklsel sorunlar, dinsel aşırılık
düşünceler vb. Tüm bu temel engellere rağmen; Afganistan Anayasası, BM Evrensel İnsan
Hakları Bildirgesi ve diger uluslararası yasal belgeler ve kararlara göre, erkekler yanısıra
kadınların da bircok sosyal, ekonomik ve siyasal hakları güvence altına alınmıştır. Burada, en
çok üzerine duracağımız konu ise, kadınların ülkemizin siyasal ve barış arenasında sağladığı
kritik rolüdür. Bu nedenle bu çalışmada öncellikle: siyasal katılım ve barış kavramını tanımı,
sonrada kadınların siyasal katılım ve barıştaki rolüne tarisel bir bakış açısı sağlanarak ve bu
değerlerin yasal temeline dikkat edilmiştir. En son ise kadınların siyasal katılım ve barış
sağlamasında karşı olan engeller ve olumsuz faktörler incelenirken ardından da çözüm yolları
sunulmuştur.
Bu çalışmanın bilimsel güvenirliğinin sağlamak için ise, açıklayıcı- analitik araştırma
yöntemine dayanarak ve farklı kitaplar, dergiler ve yasalardan yaralanmıştır.
Siyasal Katılım ve Barış Kavramının Tanımı
- Siyasal katılım yani; bireylerin siyasal sistem içerisinde, sisteme ilişkin olarak sahip
oldukları tutumsal duruşlarını, yönelimlerini ve yine sistemin işleyişine ilişkin otorite
mercilerine etkilemek, alınan kararları yönlendirmek amaçlı girişilen tüm faaliyet ve
davranışlarını, bir arada ifade eden bir kavram olarak tanımlanabilir (AÖASE, 2015: 10).
- Barış yani; yaşam hakkına ve birbirimizin güvenliğine saygıdır. Dolayısıyla, barış
kavramının sadece barışçıl savaşların olmadığı anlamına gelmediği, gerçek barışın askeri,
siyasi, entelektüel, kültürel, psikolojik, dini vb. Her türlü tehdidin ve güvensizliğin ortadan
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

369

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
kaldırılması anlamına geldiği söylenebilir; Barışın nihai amacı, insanlığın gerçekleşmesi ve
insan toplumlarının güvenlik, özgürlük, adalet, demokrasi, birlik ve ilerlemenin nimetleriyle
yararlanabilmesidir (Sarwar, 2015: 127).
Afgan Kadılarının Siyasal Katılımı ve Barıştaki Rolüne Tarihsel Bir Bakış
Talibandan öncesi dönemde, kadınlar hem barış alanında ve hemde siyasal açıdan
gösterişli bir konuma sahip olmuşlar ve sadece kitlesel katılımlar (gösteriler) yer almışlardır.
Ancak, Taliban'ın iktidara ele geçirmesiyle birlikte, kadınların siyasi ve sosyal meselelere
kitlesel ve nispi katılımı da unutulmuştur. Çünkü; Taliban hareketinin ideolojisi (kadınlar
erkeklerin haysiyet ve namüs sembolü olduğu ve bu nedenle de onlara özen gösterilmesi
gerektiği fikri üzerine vurgulanmiştir ve diğer yandan da kadınlar yadgıç ve cumhurbaşkan
gibi konumlara hizmet edememek gibi düşünce de varolagelmıştır. Ama, 11 Eylül
saldırısının gerçelleşmesiyle birlikte 2001 yılında, taliban hükümeti devredildi ve sonuçta,
Afganistan’da yeni bir hükümet sisteminin temeli konuldu (Dalton, 2007: 13).
Bir diğer yandan, Almaniyada Bonn Konferansı Afganistan’daki iç savaşlara son
vermek ve (Afganistan İslam Cumhuriyeti) temelli bir yönetişim oluşturmakla birlikte, (insan
hakları, ifade özgürlüğü, özgür basın ve kadın hakları) gibi ana konularla, ele alındı. Buna
yanısıra 2003 yılında, Afganistan Anayasası onaylandı ve tüm halk için ise birçok hukuk,
özgürlükler ve sorumluluklar resmi olarak tanıldı (Maksudi, 2014: 187- 193). Öğreneğin:
anayasanın 22. maddesine göre, her türlü ayrımcılık ve farklılık afgan vatandaşlara karşı
yasaktır, afgan vatandaşların kadın ve erkek olarak yasaya karşı eşit hukuk ve sorumluluklara
sahiptir. Bu maddeyi dekkata ettiğimizde, kadın ve erkeğin tüm alanlarda (siyasal katılım ve
barış vs...) eişt oldukları açıktır (AAB, 2003: 13).
Ayrıca, 4 devir cumhurbaşkan seçimleriden bir değerlendirme yapatığımızda,
kadınların bu alandan ne kadar maruz kaldıkları bellidir. Öğrneğin: Birinci Cumahurbaşkan
Seçimi 2004 yılında gerçekleşti ve 18 aday arasında sadece (Masuda Calal) kadaınlardan
adayı olarak siyasal katılım hakkını kullandı. İkinci Cumhurbaşkan Seçimi 2009 yılında
sağlandı sadece üç kadın (Şahla Ata, Fruzan Fana ve Şahnawaz Tani) aday olarak katıldılar.
Ancak, Üçüncü Cumhurbaşkan Seçimi 2014 yılında gerçekleiti ve hiçbir kadın aday yoktu
ama, %36 si siyasal haklarını oy olarak kullandılar. Ayrıca, Dördüncü Cumhurbaşkan Seçimi
2019 yılında ise herhangi bir kadın adayı bulunmadı (www.afghanelection.com).
Kadınların rollerini barış alanında değerlendirdiğimize, kabil’deki Ulusal Yüksek
Uzlaşma Koseyi günümüzde faaliyet ediyor ve 68 üyeden oluşmakta ve bu aradan sadece
8’ini kadınlar kapsamaktadır. Ayrıca illerde de Barış Komiteleri işlerini sürdürmekte ve 2030 arasında sadece 2 yada 3 kadına barış alanında hizmet etmek için hak verilmektedir
(www.bbc.com).
Günümüzde, 22 Eylül 2020 de Barış görüşmeleri Afganistan ve taliban arasında başladı
ve 21 afgan üysineden 5’ni kadınlar (Habiba Surabi, Şahla Farid, Favziya Kofi, Şarifa
Zarmati ve Fatma Geylani) oluşturuyor. Bu üyeler Anayasa değişmememesi, iç savaşa son
verilmesi, insan hakları özellikle kadınların eğitim ve çalışma hakları resmiyete tanılması gibi
temel konular üzerine vugulayarak, bu durumu taliban tarafından kabul edilmesine mücadele
ediyorlar (www.tolonews.com).
Afgan Kadınların Barış ve Siyasal Katılımının Yasal Temeli
Afgan kadınların barış ve siyasal katılımının yasal temelinin aşağıdaki farklı yasal
belgelerden anlayabilmek mümkündür:
- Anayasa: Afganistan anayasasının 22. maddesi kadınların hem siyasal katılım hakkı
ve hem barı sürecindeki paylarını desteklemektedir. Anyasanın 33. maddesi kadınların sadece
siyasal katılım haklarını seçim alanlarında (cumhurbaşkanlık, parlemento vs...), hem aday
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olarak ve hemde oy sahibi olarak sağlamaktadır. Anyasa 61. madde cumhurbaşkan seçimi,
83. madde milet vekil seçimi, 138. madde il konseyi seçmi, 140. madde ilçe konseyi seçimi
ve 141. madde ise delediye başkanı seçimi hakkında yorum sğlamaktadır (AİHK, 2017: 425). Bu çeşitli siyasal katılım alanlarında kadınlar erkeklerle eşit olarak katılabilirlar.
- Ululararası Belgeler: BM Evrensel İnsan Hakları Bidirgesinin bildir 21. maddesi ve
Uluslararası Civil ve Siyasal Hukuk belgesinin 25. Madde siyasal katılım ve barış sğlama
hakları tüm bireylere resmi olarak sağlamaktadır. Ayrıca, Güvenlik Konseyi 1325 ve 2122
kararlarına göre, barış insani hayatın temel ihtiyaçlarından biri olarak gözükmektedir (AİHK,
2014: 41).
Afgan Kadınlarının Siyasal Katılımına Yönelik Engeller
Afgan kadınları siyasal katılım alanında, birçok engell ile karşıkarşıya kalmaktadırlar,
bu engelleri genel bir bakışta, aşağadaki 4 kategori altına açıklamak mümkündür:
1. Psikolojik: Bu faktörü açıklamak için iki durumu dikkate almalıyız: birinci, afgan
kadınları ruhsal ve zihnsel olarak, siyasal katılım ve barış sağlamanın erkeklere ait bir eylem
oluduğuna inanarak ve kendilerini bu alanlarda herhangi bir rol sağlamasında önem
vermemektedirler. Yani siyasal katılım va barış sağlama alanlarında herhangi bir ilgi
göstermeyerek ve hatta bu alanlarda, rol sağlamak gibi bir düşünceye de bulunmamaktadırlar.
İkinci ise, afgan kadınları siyasat ve barış kavramını şiddetle eşanlamlı olarak kabul ederler
ve bu nedenle, zihinsel olarak siddeti sağlamayı yada nununla mücadele etmeye kendilerini
güçlü bulmamaktadırlar (Kazi, 2007: 151).
2. Sosyo- Ekonımik: Afgan kadınları sosyal olarak, kendilerini islam temelli kadın
veya kız olarak kabul ederler ve bu nedenle hayatlarını ev içinde geçirmeyi tercih ederler ve
böylelikle de topluma katılımsızlık temel haklarından mahrum olurlar. Öğrneğin: eğitim
hakkı. Ayrıca, ekonomik alanında ise, afgan kadınları bağımsız değiller, yani: baba, koca,
erkek kadeş gibi bireylere bağlı kalırlar. Bunun da temel nedeni, eğitimsizliktir. Yani,
bireyler özellikle de kadınlar eğitim almadıkları zaman toplumda çalışamazlar ve bunula
birlikte de diğerlere bağlı bir şekilde hayat sürdürmeye devam ederler (Maksudi, 2014: 200).
3. Kültür ve Geleneksel: Afganistan’da varolan kötü glenekler ve kültürlerin nedeniyle,
kadınların birçok hak ve özgürlükleri gözardi edilmektedir. Örneğin: erken yaşta evlilik yada
kadınlar, erkeklerin onuru ve heysiyeti olma gibi nedenlerden dolayı her zaman eve hapis
kalmaları, toplumun farklı alanlarında katılmamalarına sebep olur (Maksudi, 2014: 201).
4. Cinsiyet Ayrımı: Birçok islam bilim adamları ve talibana göre, kadınlar eve kalmalı
ve toplumun hiçbir alanında yer almamaları amaçlanmaktadir. Bu batil inançlardan dolayı,
afgan kadınları herzaman ikinci bir cinsiyet olarak kabul edilmiş ve toplumun birçok
alanlarında özellikle de devlet kurumlarında, öğrneğin: okullara, üniversitelere, hastanelere
ve özel sektörlere vs... yer verilmemektedir. Halbuki, toplum yarısının kadınlar oluştururken
varoldukları toplumda gözardı ediliyor (Tarık, 2017: 14).
Afgan Kadınlarının Barış Sağlamasında Karşı Engeller
Afgan kadınların barış sağlamasına karşı engeller şunlardır:
1. Barış Görüşmelerinin Ulusallaştırılmaması: Afganistan’da yaklaşık 40 yıldır iç
savaş devam etmekte ve bu nedenle de afgan hükümeti ve taliban ya silahli muhalifetler
arasında 2010’dan bu yana barış görüşmeleri başlamıştı ve günümüze kadar devam
etmektedir. Savaşlardan en çok zarar gören kesimler ise bireyler özellikle (kadınlar ve
çocuklar) olmuştu. Bu nedenle, barış görüşmelerinde en çok zara gören bireylere yer
verilmeliydi ama verilmemiş, olmazsa gelecekteki sağlanılan barış adil, kapsamlı bir barış
türü olarak ortaya konulmamakla birlikte, proje şeklini sergiler (Kadiri, 2015: 3).
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2. Dış Ülkelerin Müdahelesi: Afganistan dünya harıtsı üzerine, stratejik ve geopolitik
bir konuma sahip olmakla birlikte, tarih boyunca dış ülkelerin dikkatını çeke bir ülke
olmuştu. Dolaysıyla, birçok ülke özellikle: Amerika, rusya, çin, iran ve pakistan ...
Afganistan’a yüzeysel olarak yardım etselerde, arka pılanda her zaman kendi çıkarları için
çlışmışlar açıktır. Bu durum, her zaman ülkemize barış sağlanmasına engel olmaktadır (Rfi
ve Cami, 2014: 30).
3. Hükümetin Çelişkili Politikaları Sahip Olması: Afganistan hükümeti dış yada iç
politika olarak belirsiz bir konum taşımaktadır. Çünkü, ülkelerin dış politakaları, iç
politikalarını yanısıtarak ve iç politika da ulusal çıkarları temsil etmektedir. Halbuki,
Afganistan’da ulusal cıkarın ne olduğu belirsiz bir sorun haline gelmiş, çünkü bu ülkede
ulusal çıkarlar yerine en çok etnik çıkalarına önem verilmektedir. Ayrıca, develeti yöneten
cumhurbaşkanların politikalarının belirsizliği de, ülkeyi zor duruma sokmaktadır. Öğrneyin:
Hamid Karzay eski cumhurbaşkan, muhalifat grupları özellikle talibanın (Kardeş) olarak
kabul ederken, Aşraf Gani ise, talibanin silahli muhalifet yada hükümete karşı örgüt olarak
kabul etmektedir. Bu dost ve düşmen belirsizliği ve hükümetin dünyada kendi egemenliğini
sergilememesi barışın sağlanmamasına neden olmaktadır (www.8.am.af.com).
4. Baskı Gruplar: Her baskı grubu (siyasal partılar, taliban, daiş, farklı etnikler) kendi
özel çıkarları için çalışmakla birlikte, barış sağlamamasında olumsuz bir faktör haline
gelmektedir (Ahmadi ve Muntazir, 2011: 4).
5. Afganistan'ın Ekonomik Eğilimini Görmezden Gelmek: 2001 yılından bu yana,
Afganistan'da ekonomik olarak donorlar ve birçok gelişmiş ülkeler tarafından yardım
sağlanmış ve bu yardımların nerede harc edildiği hakkında belli bir bilgi sağlanmamaktadır.
Ayrıca, ülkede varolan doğal kaynakların kimler tarafından istihraç edilmesi ve ondan elde
edilen mali kaynakların kimin cebine girmesinin belli olmaması hala büyük sorun ve büyük
bir belirsizliktir. Yani devletin ekonomik zararların gözardı etmesi ve her zaman diğer
ülkelere muhtaç kalması, barışa karşı kritik bir engeldir (Kadiri, 2015: 4- 6).
6. Güvenlik Sorunu: Güvenlik açısındsn, afgan ordusunu sayısının yetersiz olması, iç
çatışmaların devam etmesi, yoksulluğu en üst düzeye çıkması ve bu nedenle de bireylerin
özellikle gençlerin işsiz kalmaları ve işsiz kalmakla birlikte onlar muhalif gruplara katılarak
kendi ülkeleri karşısında savaşmaları ve mücadele vermeleri, ayrıca Pakitan ile Hidistan’ın
birbiriyle Afganistan’a güç sahibi olma rekabeti ve Amerika’nın kalmasına devam etmesi
gibi sorunlarla karşıkarşıya kalmak mümkündür (Shinn ve Dobbins, 2011: 15).
Kadınların Siyasal Katılım Hakkı Yoluyla Barış Sağlaması
Kadın rolü, toplumun tüm alanlarında eski çağlardan bu yana özel bir değere ve statüye
sahip olmuştur. Ancak, İstikrarın sağlanması ve barışın tesis edilmesinde kadınlar dahil, tüm
kesimlerin sorumluluğu ve hakkıdır. Günümüzde kadınların siyasi katılımda, özellikle de
Afganistan'da kalıcı barış sürecinde oynadığı rolün önemi düşünüldüğünde, kadınların siyasi
katılımını yaygınlaştırmak için pek çok ulusal ve uluslararası çaba sarf edildiğini söylenebilir.
Bu çabaların biri de barış konusu hakkında en son yapılam görüşmeler olagelmiştir. Ancak,
Siyasal katılım kavramı sadece, seçime katılma, oy verme, eşitlilik, hesap verebilirlilik ve
yasa egemenliği gibi elemanları değil, bunun yanısıra barışı da kapsamamaktadır (KİB, 2008:
7).
Günümüzde, Afgan kadınları her zamankiden fazla siyasal haklarını kulmarak ülke
kapsamında barış sağlanmasında rol oynamaktadırlar. Özellikle, 2001 yıllından bu yana kendi
yerlerini afgan toplumuna farklı alanlarında: siyasal, barış, ekonomi, eğitim vs...
göstermektedirler. Dolayısıyla, siyasal katlımın türlerinden biri de barış görüşmeleridir.
Afgan kadınlar barış sağlama ve görüşme çabalarına diğer bireyler yanısıra katılıp, elde eden
20 yılık hak ve özgürlükleri için savunmaktadırlar. Çünkü, her ülke gibi Afaganistan’da
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nufüsün yarısını kadınlar oluşturmakta ve diğer yandan ise, kadınların siyasal hakkın resmi
olarak sahip olmaları anayasaya göre verilmektedir. Halbuki, Afganistan hükümetiyle
görüşmeye devam eden talibana göre, kadınlar eve hapis edilmeli ve bunun yanısıra anayasa
değiştirlmelidir. Dolaysıyla, eğer anayasa değşirse erkek ve kadın eşitlilik durumu ortadan
kadırılır, kadınların siyasal katılım hakkı ve bunula birlikte barış görüşmelerine ve sağlamada
bulunmaları tehlikede atılarak ve ülke zor haline gelir. Bu nedenle, kadınların bir ülkenin
üyesi olarak siyasal katılım hakkına sahip olmaları ve bunula birlikte barış sağlamak için
çaba sarf edmeleri, ülkenin gelecegi için büyük önem taşımaktadır (Haydari, 2018: 23).
Sonuç
Herhangi bir toplumda refah, dinamizm ve büyümeye ulaşmak, güvenliği ve barışı
sağlamak, tüm vatandaşların aktif ve etkin varlığını gerektirir. Ancak, bircok üçüncü dünya
ve hatta gelişmiş ülkelerde kadınların varlığı farklı faktörler ve nedenlerden dolayı gözardı
ediliyor. Bu ülkeler arasında Afganistan da yer almaktadır. Afgan nüfusunun yarısını
oluşturan kadınlar; barış sürecinde, güvenlik kurumlarında ve ülkenin siyasi arenasında etkili
ve kararlı varlıklar olarak önem taşımaktadır. Ayrıca gelişmiş ve barış dolu bir Afganistan’a
ulaşmak için, kadınların mevcut oldukları ciddi ve hayati bir ihtiyaç olarak görünmektedir.
Dolayısıyla, ülkemizde istikrarlı bir barış süreci sağlamak için, Anayasayı uygulamak,
ekonomy ve güvenlik sorunları çözmek, katılım ve barış kültürü yaratmak, iyi ve güçlü
yönetişim kurmak, ulusal çıkarlara öncelik vermek, dost ve düşmanı ayrtmak, durand
problemini çözmek, pakistan'a baskı yaratmak, bm güvenlik konseyi'ne başvurmak,
etnikciliğe son vermek gibi bazı önemli faktörleri gözönüne bulundurmak yararlı olacaktır.
Kaynakça
1. Adliye Bakanlığı. (2003). Afganistan Anayasası. Kabil: Devlet Basını.
2. AİHBK. (2014). Uluslararası İnsan Hakları ve Katılım Kuralları. Kabil
3. AİHBK. (2017). Kadınlar Siyaset Alanında, Dünya ve Afganistan’da. Kabil
4. AÖAK. (2015). Kadınların Siyasal Katılımı.
5. Ahmadi, F ve Muntazir, S. (2011). Afganistan Yüksek Barış Konseyi ve Barış Süreci
Hakkında Görüşler. Ulusal Politika Araştırma Merkezi Yayını: Kabil.
6. AÖASE. (2015). Kadınlar ve Siyasal Katılım. Kabil.
7. Dalton. R. (2007). Afgans and Democracy in the Asia Foundation. State Building, Political
Process and Human Security İn Afganistan.
8. Haydari. M. (2018). 7 Hak ve Ondan Doğan Sorumluluklar. Tbaati Yayın: Kabil.
9. Kadiri, A. (2015). Barış Görüşmelerine Karşı Engeller ve Zorunluklar. Afganistan Günlük
Haber Yayını. Kabil.
10. Kadın İşler Bakanlığı. (2008). Afganistanda Kadınlar ve Erkekler.
11. Kazi. A. (2007). Kadn Temel Hakları ve Siyasi Kurumlar. Tahran Üniversite Yayın. Tahran
12. Maksudi. M. (2014). Afganistan Kadınlarını 11 Eylülden Sonra Yeni Güç Düzeninde
Siyasal Katılımı.
13. Rafi. H ve Cami. M. (2014). Afganistan’da Barış Sorunları. İpijounal Yayın. İran.
14. Sarwar, M. (2015). Barış İnşası. Sanayi Yayın: Kabil.
15. Shinn, j ve Dobbins, j. (2011). Afghan Peace Talks. RAND Corporation.
16. Tark, M. (2017). Afganistan’da Kadın Güvenliği ve Ona Karşı Zorunlıklar. Saranwal
Yayın. Kbil.
17. www.afghanelection.com, 2001- 2019.
18. www.bbc.com, 2020.
19. www.tolonwes.com, 2020.
20. www.8.am.af.com, 2020

Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

373

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
TRANSLATING NATIONALLY SPECIFİC WORDS
Mohammad Ibrahim Qani
Member of English Department, Faryab University, Afghanistan
Abstract
Translating nationally specific or non-equivalent words are a vital issue in Afghanistan.
In this article you will read more than 20 nationally specific or non-equivalent words which
are rendered into 4 languages using different translating methods.
Keywords: Effectiveness of translation, difficulties of translation, non-equivalent
words, methods of Translation.
Introduction
Translation plays crucial and important role in today’s world. Recently, Ministry of
Higher Education in Afghanistan has ratified new rules and laws for Afghan lecturers and
University Professors to translate books from different languages to get science ranking or
scientific profession, which shows the importance of translation in Afghanistan to be
growing. On the other hand, there is lack of reliable resources to enhance educational system
in Afghanistan. There are exclusive problems in this field which are briefly amassed in the
following sub-titles. I hope this study would attract the attention of Ministry of Higher
Education in Afghanistan.
What is Nationally Specific Words?
Translation was forgotten in Afghanistan and it is still not in-attention or concentration
of The Ministry of Higher Education in Afghanistan; therefore, I decided to concentrate on
the problem of rendering nationally specific words in translation. I have chosen this particular
problem because it is very important for popularization of the national culture, and it may
help translation students how to render such nationally specific words properly into different
languages. To solve these problems it is also necessary to improve methods of training
translators, which is a difficult task in such a multilingual and multicultural country as
Afghanistan. It is necessary to make students understand how words of different languages
correlate and in what way a word can be borrowed. What is “Nationally Specific Words”?
Nationally specific words are names of nationally specific things and notions that are either
unknown in other cultures or have been borrowed by them from the country where they
originated.
Methods of Teaching Non-equivalent Words
There are plenty of non-equivalent words in different languages. Before all, one who
wants to teach this part of translation in a class, he/she must have the knowledge of
translation. Especially, scientific methods of rendering words from the source language in the
target language, and he/she must make a survey in order to compile those words which don’t
have direct equivalence to the other languages, and then he/she should fully understand and
familiar with those compiled non-equivalent words. What that thing is? What are those things
for? How to use ‘if the thing is useable’? How to eat/wear? Etc.…
If one doesn’t know the originality and root of the non-equivalent words it is very hard
to teach and explain those words and how to render in the target language. Once we became
familiar with those words then we should research to find similar words or things in order to
render those things in the target language.
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There are different methods to convey meanings of non-equivalent words to students, I
recommend some of those effective methods through which we can easily transfer
understandable meanings of non-equivalent words.
 First we must use the available scientific types of rendering non-equivalences, and
for more clarification we can bring things if physically available in order to show students
that how that thing looks like. If it is some kind of garments we must explain the materials
from which the garment has been weaved and made, how to wear? When to wear? Why to
wear? Or if the word is kind of food, then we should follow above recommendation for better
understanding and clarification.
 In the second step we can provide some instructional videos where the things have
explained, worn, cooked or weaved to students, or we should provide pictures of those things
with brief description in a flyers to students, if there are facilities we can print those things in
banners with brief description.
 If that word is kind of games in such situation we can arrange that game among
students. We should carry necessary things. First, we should explicate that game traditionally
and describe rules of playing, and then we can divide students in different groups to perform
the game. I think in such methods students can easily understand and memorize those words.
 We can relate the non-equivalent words to words which are similar in the target
language using approximate translation. In such case we have to properly study the target
word and be familiar with all details.
 We should ideographically divide non-equivalent words in different groups, and we
should provide sufficient information about both languages’ culture, tradition, religion,
literature and other social parts for students. By following these instructions, we can possibly
identify the unique concepts and relationships of non-equivalent words in different groups.
So, it becomes easier for students to guess and find appropriate meaning of non-equivalent
words.
 We should assign students to study each part of the non-equivalent words like prefix,
suffix and stem. There are some words where partial calque or loan translation is appropriate
to use. When students find themselves familiar with a part of non-equivalent word. Therefore,
he/she can easily get the main idea about that non-equivalent word, and then it is easy to
guess and render the remaining part of the non-equivalent words. For example, Sheer Brenj
is a Dari compound word (kind of food) where “Sheer means ‘Milk’ and Brenj means
‘Rice’”. If we want to render this food in the Uzbek language, we can easily understand that
“Sheer can be translated in Uzbek language as ‘Sot’”. Therefore, we can use partial calque
translation in such case and we can render it as ‘Sotli Brenj’.
Sometimes it depends on sorts of words, and we can use different methods for
simplifications. We should think and use different methods considering the words which we
are going to teach them in a class or rendering to the target language.
Types of Translating Non-equivalent Words
Translation and interpreting play basic role in today’s world in order to communicate
properly and understand one another. However, development of technology has connected
people around the world and people can easily contact one another using different devices
which are connected to the internet. There is a proverb in Dari (Persian) language that says ‘if
you know one language, you are one person, and if you learn second language, then you
become two persons or if you learn many languages. So, you will become many persons.’
As we know learning different languages are very important in today’s world, and most
people around the world try to learn different languages, because people will extremely need
different languages in near future in order to have clear communication.
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Translation is a complex subject. Translating non-equivalent word is one of the
significant branches of translation, and there are different ways and methods to render such
words of the source language in the target language. I will briefly describe some useful and
effective methods with examples by using which we can easily render words that do not have
equivalence or non-equivalent words in different target languages.
1.3
Transcription
This method is used to transcribe and render exact sound of a non-equivalent word in
the target language. This method emphasizes rendering of the sound form and we don’t need
to pay attention to spelling length and alphabetical amount, we must try to convey the
original sound of the source word in the target language. Transcription must not be mixed
with transliteration which is explained below.
Examples:
Dari (Persian)
Uzbek
Russian
English
Pakora ()پکوره
Pakora ()پکوره
Пакора
Pakora
Kichiri ()کیچیری
Kichiri ()کیچیری
Кичерии
Kicheri
Ash Qoroot ( آش
Ash Qouroot
Ащ Курот
Ash Qoroot
)قروت
()آش قوروت
Kajawa ()کجاوه
Kajahva ()کجه وه
Каджава
Kajawa or Kajawah
Ghalghla Shaitan
Ghalghla Shaitan
Гальгла Щайтан
Ghalghla Shaitan
()غلغله شیطان
()غلغله شیطان
1.4
Transliteration
This method of rendering non-equivalent words is also used to convey accurate spelling
of the words to target language, it is opposite of Transcription where we must pay attention
on exact pronunciation and sound of source word or text into target language, but in
transliteration we have to pay attention on spelling and mapping letters of the source script to
the letters which sound similar to the target script.
Examples:
Dari (Persian)
Uzbek
Russian
English
Halva ()حلوا
Halva ()حلوه
Хальва / Халва
Halva
Umaj ()اوماج
Umach ()اوماچ
Умадж
Umaj
Dutar ()دوتار
Dutar ()دوتار
Дутар
Dutar
Rubab ()رباب
Rubab ()رباب
Рубаб
Rubab
Tanbur ()تنبور
Tanbur ()تنبور
Танбур
Tanbur / Tambur /
Tabor
1.5
Loan Translation
This way of rendering non-equivalent words is also important to convert a nonequivalent word from the source language to the target language. This method expresses
those phrases and words which are literally borrowed from another language so that created
new lexeme in the target language. This process is consisted word-for-word, root-for-root or
morpheme-by-morpheme translation.
Loan Blend: it is also known partial calques, this is one of the types of loan
translation. In this method some parts of compound non-equivalent words are translated into
target language but remaining parts may remain unchanged.
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Examples:
Dari (Persian)
Uzbek
Tushla Bazi ()تشله بازی
Tushla Oyeni ()تشله اویینی
Toop Danda ()توپ دنده
Qachar Toop ()قاچر توپ
Danda Klak ()دنده کلک
Chellai ()چل لی
Nakhod Doatasha Shor ()نخود دوآتشه شور
Tozli Nakhod ()توزلی نخود
Qand Siah ()قند سیاه
Qarah Qand ()قره قند
1.6
Approximate Translation
Approximate translation is used when the source language has a word denoting a
similar or close notion to the word used in the source language. If the target language doesn’t
have such a word then we cannot use approximate translation. We have to be very sensitive
in using this method, before using this method we have to search similarity of words in the
target language.
Examples:
Dari (Persian)
Russian
English
Sheer Brenj ()شیر برنج
Рисовая Каша
Rice Pudding
Ash Qashoqi ()آش قاشقی
Афганский лагман
Nudel/Noodle Soup
Noqel Char Maghz
Арахис в сахаре
Sweet walnuts
()نقل چارمغز
Shelwar ()شلوار
Брюки или шаровары
Trousers (Outer Pants)
Longee ()لنگی
Чалма или Тюрбан
Turban
1.7
Descriptive Translation
This type of rendering non-equivalent words is also called explanation. By using this
method we have to try to describe or explain the meaning of the source word or phrase in the
target language. This is also a crucial method to give more brightness and clarity about nonequivalent words, and the source non-equivalent word must be described within a phrase or a
complete sentence in the target language. Some non-equivalent words are also explained
further in footnotes in order to avoid ambiguity.
Examples:
Dari (Persian)
Russian
English
Showlah-e-zard ()شله زرد
(Желтая Рисовая Каша)
Yellow Rice Porridge
(Тыквенная Каша без
молока
Kishmish Toot
Сушеная Тутовая Ягода
Raisins of Toot
()کشمش توت یا توت خشک
или шелковица вес
Halva-e-Konjet
Халва с кунжутом
Halva of Sesame
()حلوای کنجد
(шербет с кунжутом)
Kolah Qaraqol
Шапка (папаха) с
Qaraqol Hat
()کاله قره قُل
Каракола
Dasterkhan Shali
Скатерть Шали
Table Cloth for floor
()دسترخوان شالی
Conclusion
Translation is culture bound so when we translate we transport not only words from one
container to another, but rather one entire culture into another, including the social, political,
traditions and other conditions that surround the translator in his/her own environment.
Translators don’t only translate the cultural issues into target language, they support human
around the world to share their cultures with others and learn different available cultures in
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the world. In fact, the translators build essential bridge between societies around the worlds to
exchange and share different cultural issues into different countries.
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COMPARATIVE STUDY OF WORD FORMATION IN ENGLISH AND DARI
Zarghuna Sahibzada
Faryab University
Abstract
This research paper is on Comparative Study of Word Formation in English and Dari. The
purpose of this paper is to find out what similarities and differences in word formation of English
and Dari language, and what are the structure of words in both languages? This paper discusses
the definition of words, morphemes, types of morphemes, affixation and compounding in both
languages. At the beginning, this paper illustrates the definition of word in various dictionary
even studied at Dari language. Based on some arguing of various dictionary and authors given
clarification about word-formation in English and Dari. In the field of linguistics and Grammar,
many individuals have theorized about the structure of words and each of them has his /her own
viewpoint.
Keywords: morpheme, formation, traditional grammar, theorized, Advanced English,
theoretical perspectives
INTRODUCTION
This research paper in terms of linguistics and grammar describes the rules of word
formation in both English and Dari language. As well as it will express the foundation of words
for analyzing and understanding the role of word formation from various theoretical perspectives
within linguistics and traditional grammar. The keys terminologies in this paper are word
formation, morphemes, bound bases, affixation, prefixes, suffixes, and compound words and
types of compound words. It demonstrates the structure how the word is build and what the
similarities and differences rules are in process building word in both languages.
The word formation is composed of morphemes, types of morphemes in both Dari and
English language. On the other hands, this paper will describe the process building of word
which are included prefixes and suffixes and the rule of compounding in both English and Dari
languages.
Statement of problem
As matter of fact, grammar constitutes the framework of the language whereas it is the
language development that promotes the grammatical aspects of a language. Every language has
its own grammar and basic rules though language knowledge or linguistics stands to deal these
perspectives. Learning and understanding grammar is one of the basic challenges for language
learners, especially for second language learners (SLA).
Research Goal
This research paper, Comparative Study of Word Formation in English and Dari
Languages, focuses to study the building process of word formation in both English and Dari
languages. And also, in this series it has been attempted to find some similarities and differences
of building process of word formation in both languages English and Dari. Based on the
linguistic theories and traditional grammars, this research paper discusses the morpheme, types
morpheme, affixation as well as compounding process in both languages. Therefore, this
research paper is useful for those who wants to study English and Dari Languages
comparatively, and also it could be utilized in the educational curriculum system of the country.
To be more precise and concentrated these question can lead you to the core area of the study:
1. What is word formation?
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2. What is morpheme and what types of morphemes do we have in both English and Dari
languages?
3. Is there any base bound in Dari language?
4. What are the similarities and variation of affixation in both English and Dari languages?
1- (Arts & McMahon 1982)
Word formation
At the beginning, it is necessary to think of how many English words a person knows. To
find a proper answer for this question is impossible. Based on McMahon (1982) perspective,
there are two main reasons. First, a word has different form in its part of speech. For example,
the word vary has four forms such as vary, variation, various and variously. These forms have
different meaning based on context. The other reason is the definition of a word. In this term, a
word depending on the context can have different meaning. For example, the word spring has
two different meaning in context. The first meaning is the first season of the year and the second
meaning is where that water comes out of the earth.
When we consider the formation of word, automatically, we imagine about letters, vocal
sounds and expressing the ideas within the text. Word is a single letter or a group of single letters
which are used together with a particular meaning. As well as, according to Oxford Advanced
English Learner ‘s Dictionary (2010), “a word is a combination of vocal sound, or such sound,
used in language to express an idea, or a single unite of language which means something and
can be spoken or written. If we consider and analyze the element of word term based on Oxford
Advanced Learner’s Dictionary, this term has been made up from four single letters like, W, O,
R and D. Each single letter is the symbol of a particular sound in English language. These four
singular letters with itself don’t have any specific meaning, but the combination of these letters
convey a complete meaning.
Morphemes
One of the first tasks that confront the linguists is examining the new words in a language.
They, usually, are thinking about how to explain and structure these new words. These new
words often are the words which we cannot break down to smallest unites, but by itself it has a
complete meaning. Such type of words called morpheme. For instance, pen, yellow, book, boy,
fall, throw, tulip and other words that partially with no complications.
In this regard, Yamen (2015) explains that morpheme is a Greece word which means to
shape. He mentions that it is impossible to separate or divide the morpheme into smallest unites
if we do so the meaning of morpheme will be changed, or it loses its meaning. For example, in
Dari we consider the word  روانشناس/rawanshenas/ =) psychologist) or someone who knows
something about psychology.
. احمد یک داکتر روانشناس است:مثال
/ahmad yak daktar e rawanshinas ast/
Ahmad is a psychologist.
However, the separation of شناس+ =روان/rawan/+ /shenas/ doesn’t convay the meaning of
/rawanshenas/ (Psychologist) because each element has its own meaning. There is the same case
in English language.
Morphemes either can be meaningful like free morphemes or meaningless like bound
morphemes. For example, the affixes such as, ee, e, ly, ation, less, ness, ace, de, im, un, dis, de,
and so on are bound morphemes, but do not express thought or idea. But words like free
morphemes always express the thought or an idea.
In this example, I am going to talk about the joblessness and university. Joblessness is
built from two main points, root and stem. If we divide the word joblessness like job+ less+ ness,
it has two cores. The word job function as a root and the jobless function as a stem and less
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function as a suffix. However, university is a word and functions as a free morpheme because
this word hasn’t any other element such as stem or affixation. In this regard there is the same
issue in Dari language. Yamen (2015) says that word  کلمه/kalima/ (word) is a semantic unite
which is written separately and has a complete meaning. For example,( کتابbook), ) حیاتlive)
( صنفclass), but morphemes are a literal meaningful unite but not used separately. It should be
attached with other words or free morphemes. For example, prefixes and suffixes.
Types of Morphemes
Before talking about the types of morphemes please consider the fowling list of lexeme.
This list of lexemes will help the audience or the reader to understand the types of morphemes.
Affixes
Word
Affixed
Al
arrive
Arrival
less,ness
Job
joblessness
ful
Hope
Hopeful
Un
Happy
Unhappy
Ment
Pay
Payment
Dis
Connect
Disconnect
Morphemes
Free

Bound
Derivational

Bound base

Prefixes

dog, black, love.
live, ious
derm, endo, path

suffixes

inflectional
Present tense
Past, past participle
Ing form
adjective

un, de , dis, im, in, ir.

.ness, ly,

Bound Base Morphemes
In this diagram the unknown items are bound base morphemes. So, I am going to talk a
little bit about the bound base morphemes. Before arguing about based bound morphemes, it is
better for us to focus on the following list of words.
 pathology: path+ logy.
 psychopath: psycho+ path
 dermatitis: derma+ titis
 endoderm: endo+ derm
According to Rochelle (2009) the morphemes, which are mentioned above, are two types
of morphemes. Some of them are free morphemes which can stand alone like arrival,
joblessness, hopeful and even other words like compound words such as policeman, firefighter
and schoolteacher are called free morphemes. And the another type of morphemes can’t stand
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alone are called bound morphemes. In the example above, the morphemes like full, dis, un, ness,
less and re are the bound morphemes.
Based on Rochelle (2009) perspective, the bound morphemes come in different variation.
If the bound morphemes come at the beginning or before the base of word called prefixes, and
some of them come at the end of the base such kind of morphemes are called suffixes (Rochelle,
2009). For example, Ahmad didn’t pay attention on direction carefully because he was disagree
with direction. In this example the word ‘carefully’ is our goal. This word made up with free
and bound morphemes. Care + fully = carefully the morpheme fully comes at the end of care
called suffix and the morphemes dis precedes the agree is bound morphemes which is called
prefix. In linguistics both prefixes and suffixes are called affixes.
(Rochelle, 2009).
About the bound bases, I can’t realize such case or any similarity in Dari language. But
there are some similarities and differences between the suffixes and prefixes and even in
compound words in both languages English and Dari. We will discuss with more details in
affixes part.
If we compare the English morpheme classification with Dari language, we have nearly
similar classification in Dari language. In this case Yamen (2015) says, “We cannot use the
affixes alone without the mean morpheme for example  پسر/psar/ (boy) and boys ()پسران. In this
example, the ( )انmorpheme functions as plural form and doesn’t used alone in the sentence”
And also, he mentions that there are two types of morphemes in Dari language. Free morphemes
and bound morphemes. Free morphemes ( )مورفیمهای آزادare those kinds of morphemes that have
been used alone and has specific meaning. For example: ( کتابbook), ( باغgarden), ( منme),
(آهستهslowly), (زیباbeautiful)and ( گفتsaid) and so on. the other are bound morphemes ( مورفیمهای
 )مقیدhaven’t any specific meaning and can’t stand alone for example: ( برupon), (راto), ( انs, es).
Based on usage and meaning of the morphemes Yamen (2015) classified the morphemes in
special diagram. The following diagram shows the branches and sub branches of the morphemes
in Dari language.
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Morphemes
(Free morphemes) مورفیم آزاد

4
1

(Adverb of time) قید زمان

2

(Adverb of place) قید مکان

3

(Adverb of quantity) قید مقدار

4

(Adverb of emphasize) قید تاکید
(Types of verb) انواع فعل
(Tenses ) زمان فعل
(Feature of verb ) جنبه های فعل
(Mood of verb) وجوه فعل

5
1
2
3
4

3

(Interjection) نشانه های اصوات
(Prefixes ) پیشوند های صرفی
(Prefixes with V,N,A.D ) پیشوند های واژه
ساز
(Suffixes ) پسوند های صرفی
(Suffixes with V,N,A.D) پسوند های واژه
ساز

4
1
2
3
4

 وندهاsuffixes

(Number ) عدد
(Adverb of manner) قیدچگونگی

(And ) نشانه های واو عطف

نشانه های
ساختمانای
Particals

3

(Post position and preposition)  پسینه وپیشنه1
(Conjunction) نشانه های ربط
2

 افعالVerbs

(Pronoun ) ضمیر

 قیودهاAdverbs

1
2

 اسم هاNouns

(Nouns) اسم
(Adjective ) صفت

(Bound morphemes) مورفیم بسته

,

In Dari language some of the meaningful unites of morphemes are used freely. For
instance, (پسرboy) is a singular morphemes and, it has complete meaning. On the other hand, we
can’t use the morphemes انseparately. Although, it has been shown that some morphemes are
used separately and some of them are not used separately. However, based on meaning and
usage, there are two types of meaning: conceptual and grammatical. 3- (Hornby 2010)
AFFIXATION
As we mentioned at previous section, the affixes are the morphemes which are included in
bound morphemes. Affixes usually attached to base of the word and makes the new words.
Affixes perhaps preceded the bases as a prefixes or may followed the bases as prefixes. For more
clarification please consider this example: After years of unhappiness, she finally decided to
leave him. In this sentence the affixed word is unhappiness. Un preceded the bases happiness
which functions as prefix, and ness followed the base unhappy which is used as suffix.
Rochelle (2009) presents the order of the attachment of affixes with bases as if words
really were as onions.
ness
un

happy

But others linguists generally don’t prefer to show the relationship attachment of the
affixes with Rochelle’s diagram. They prefer to present tree branches diagram. We consider the
verb purify.
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v
v
A
re

pure

ify

(Adapted from Introducing Morphology).
In order to draw this diagram, we should know that the suffix re should be attached to the
verb not to adjective or nouns for instance, redo, rewash or reheat. At the first, with adding
suffix ify we should change the adjective pure into verb purify and then precede the prefix re to
the purify.
Derivative of ize/base of ation
Colony -al
-ize
-ation
Root/base of –al
Deriative of al/ base of -ize
Derivative of -ation.
Based on the above information, affixes are divided into three categories such as suffixes,
prefixes and infixes.
Suffixes
When we are looking at suffixes, exactly, we are studying about the morphemes which
change the part of speech. At the first, it is a good idea to have a definition about suffixes.
Carstairs-McCarthy (2002) explains that the morphemes which precede the root are called
suffixes. suffixes usually change words from one part of speech to another. In such case we can
interpret the meaning of word as well as improve our vocabulary by its bases and suffixes.
We have such case in Dari language as well. In this regard, Yamen (2015) explains that
affixations ( )وندهاare bound morphemes, which are attached at the beginning or at the end of the
lexeme and change the meaning of the lexeme. Furthermore, he points out that affixes are
divided into two major parts: suffixes ( )پسوند هاand prefixes ()پیشوند ها. Suffixes also divided into
two major part; derivational suffixes ( )پسوند اشتقاقیand inflectional suffixes ()پسوند صرفی. In both
types, suffixes come with nouns, adjective, verbs and adverb. 2- (Haspelmath 2002).
Nominal Suffixes
Nominal suffixes are those suffixes which come with verb, adjective, and change into
nouns. Based on Ingo (2002) perspective, the terms refer to the process of producing a noun
form from another part of speech by adding derivational morphemes. There are some examples
of nominal suffixes which come at the end of the root to change the parts of speech into noun.
There are some suffixes, which changes verbs into nouns
Suffixes
Al
Ness
ure
Lism
Ry
Ment
Ty
Ance
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However, we have the same structure in Dari language. According to Yamen (2015),
nominal suffixes are those suffixes that come with verbs and adjective are called creative
morpheme suffixes ))پسوندهای واژه ساز.
Suffixes ( )پسوندها
تاز
ی
گاه
گی

Adjective ()صفت ها

Verbs ( )فعلها
گفت

کامیاب
فروش
شرمنده

Nouns ( )اسم ها
گفتار
کامیابی
فروشگاه
شرمندگی

Adjectival Suffixes
Adjectival suffixes are those suffixes which come with nouns, verbs and change them into
adjective.
Suffixes
Ive
Y
ent
Ful
Al
Ish
Ness
Ly
Ous
Ic

Nouns

Verbs

Adjective

Attract

Attractive
Cloudy
Confident
Powerful
Remarkable
Foolish
Homeless
Accidently
Dangerous
Historic

Cloud
Confide
Power
Remark
Fool
Home
Accident
Danger
History

As well as, we have the same case in Dari language. These suffixes are inserted in the
following table.
Suffixes ( )پسوندها
ار
آگین
ی
زار
انده
سار
آ
مند
انی
وار
گار
گر
چی
چه
اک
که

Nouns ( )اسم ها

Verbs ( )فعلها
خرید

زهر
فروش
نمک
کن
شرم
دان
دانش
خورد
امید
ستم
ستم
غزنی
باغ
پسر
مرد

Adjective ()صفت ها
خریدار
زهراگین
فروشی
نمکزار
کننده
شرمسار
دانا
دانشمند
خوردنی
امیدوار
ستمگار
ستگر
غزنی چی
باغچه
پسرک
مردکه

Verbal Suffixes
Verbal suffixes are those suffixes, which are attached at the end of nouns or adjective to
change nouns or adjective into verbs. Ingo (2002) explains that there are four suffixes which
derive verbs from other categories mostly adjectives and nouns, -ate, -en, -ify and –ize.
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Suffixes
Ate
Ize
Ify
En

Noun
Location
modernization
Clarification
Light

Adjective
Locative
Modern
Clear
Lightening

Verbs
Locate
Modernize
Clarify
Lighten

In Dari language we have five verbal suffixes as well like اند-،ید-،یم-،ی-، امbut these suffixes
are very different form English verbal suffixes. In the term Yamen (2015) expressed that the
verbal suffixes are those suffixes, which come with verbs. He points out that most of the verbal
suffixes come only with first form of the verbs which change into others forms (p.65). For
example:
/man ketab ra nawishtam/.= I wrote a book.
 من کتاب. ام = نوشتم+  نوشت:مثال
را نوشتم.
/ma ketab ra nawishtim/.= We wrote a book.
 ما کتاب را.یم = نوشتیم+  نوشت:مثال
.نوشتیم
/man ketab ra nawishtam/.= I write a book.
 شما کتاب. ید = نوشتم+  نوشت:مثال
.را نوشتید
/ao ketab ra nawishtam/.= he had written a book.
او کتاب. اند = نوشتند+  نوشت:مثال
.را نوشتند
/aya tou ketab ra nawishti/.= Do you written a book.
آیاتوکتاب. ی= نوشتی+  نوشت:مثال
.را نوشتی
Adverbial Suffixes
Generally, there are two important suffixes that can be used to modify adjectives and hence
can change the words into adverbs.
According to Ingo (2002) The presence of this exclusively de-adjectival suffix is for the
most part syntactically triggered and obligatory, and it can therefore be considered inflectional.
However, in some formations there is a difference in meaning between the adjective and the
adverb derived by ly attachment. for example: shortly, hardly and dryly are semantically distinct
from their base words and hotly, coldly and darkly can only have metaphorical senses. Such
changes of meaning are unexpected for inflectional suffix.
wise
Secondly, Ingo (2002) states that wise as a suffix derives adverbs from nouns, with two
distinguishable sub-groups: manner, dimension adverbs, and so-called view-point adverbs. The
former adverb type has the meaning ‘in the manner of X, like X’ as in the towel wound sarong
wise about his middle, or indicates a spatial arrangement or movement, as in The cone can be
sliced lengthwise. It is, however, not always possible to distinguish clearly between the ‘manner’
and ‘dimension’ readings (e.g. is ‘cut X crosswise’ an instance of one or the other?). the author
further explains that the smaller and much more recent group of viewpoint adverbs is made up of
adverbs whose meaning can be rendered as ‘with respect to, in regard to, concerning X’. The
scope of the viewpoint adverbs is not the verb phrase, but the whole clause or sentence, a fact
which is visible in the surface word-order in They make no special demands food-wise and
Status wise, you are at a disadvantage (Ingo, 2002).
In term of adverbial suffixes in Dari language we have not such cases because adverb in
Dari language is free morphemes. On other hand, adverbs are make up by repetition of a free
morpheme like  کم کم،آرام آرام،زود زود،دیر دیر، آهسته آهستهin this regard, there is no need to any
specific suffixes. The only similarity is in adverb of time. There is a certain ( )گاهsuffix in adverb
of time of Dari language. This suffix mostly comes with certain words like شام، سحرmakes up
adverb like گاه = شام گاه+  گاه = سحرگاه و شام+سحر.
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Prefixes
According to Ingo (2002), The prefixes of English can be classified semantically into the
following groups. First, there is a large group that quantify over their base words meaning. for
example, ‘one’ (uni-, unilateral, unification), ‘twice or two’ ( bi-, bilateral, bifurcation and di-,
disyllabic, ditransitive), ‘many’ (multi-, multi-purpose, multi-lateral and poly-, polysyllabic,
polyclinic), ‘half’ (semi-, semi-conscious, semi-desert), ‘all’ (omni-, omnipotent, omnipresent),
‘small’ (micro-, micro-surgical, microwave), ‘large’ (macro-, macro-economics, macro-biotic),
‘to excess’ (hyper-, hyperactive, hypermarket and over-, overestimate, overtax), ‘not
sufficiently.
As Ingo (2002) points out, third type of prefixes, temporal prefixes expresses notions like
‘before’ (ante-, pre- and fore-, as in antechamber, antedate, preconcert, predetermine,
premedical, forefather, foresee), ‘after’ (post-, post structuralism, postmodify, postmodern), or
‘new’ (neo-, neoclassical, Neo-Latin).
Based on Ingo’s (2002) perspective, the fourth group consists of prefixes expressing
negation which are (a(n)-, de-, dis-, in-, non-, un- and so on). Furthermore, Sense Numerous
prefixes do not fit into any of the four groups, however, and express diverse notions, such as
‘wrong, evil’ (mal-, malfunction, malnutrition), ‘badly, wrongly’ (mis-, misinterpret, mistrial),
‘false, deceptive’ (pseudo-), ‘together, jointly’ (co-), ‘in place of’ (vice-) etc.
antiAs Ingo (2002) states, this polysemous prefix can express two different, but related
notions. In words like anti-war, anti-abortion, anti-capitalistic, anti-scientific, anti-freeze, antiglare it can be paraphrased as ‘against, opposing’, with de-nominal, de-adjectival and de-verbal
derivatives behaving like adjectives (anti-war movement, Are you pro-abortion or anti-abortion?
an anti-freeze liquid).
defurthermore, this prefix attaches to verbs and nouns to form reversative or privative verbs:
decolonize, decaffeinate, depollute, dethrone, deselect. Very often, de- verbs are Para synthetic
formations, as evidenced by, for example, decaffeinate, for which no verb.
disAs Ingo (2002) states, closely related semantically to un- and de-, the prefix dis- forms
reversative verbs from foreign verbal bases: disassemble, disassociate, discharge, disconnect,
disproof, disqualify. Apart from deriving reversative verbs, this suffix uniquely offers the
possibility to negate the base verb in much the same way as clausal negation does:
disagree ‘not agree’, disobey ‘not obey’, dislike ‘not like’.
inaccording to Ingo (2002), This negative prefix is exclusively found with Latinate
adjectives and the general negative meaning ‘not’: incomprehensible, inactive, intolerable,
implausible, illegal, irregular. It assimilates to the first sound of the base in specific manner.
misas Ingo (2002) points out, modifying verbs and nouns, mis- conveys the meaning like dis
mentioned above, like: ‘inaccurate(ly), wrong(ly)’: misalign, mispronounce, misreport, misstate,
misjoinder, misdemeanor, mistrial (p.130).
nonas Ingo (2002) states, when attached to adjectives this prefix has the general meaning of
‘not X’: non-biological, non-commercial, non-returnable (p.130). In contrast to un- and in-,
negation with non- does not carry evaluative force, as can be seen from the pairs unscientific vs.
non-scientific, irrational vs. non-rational. Furthermore, non- primarily forms contradictory and
complementary opposites.
unAs Ingo (2002) expresses, un- can attach to verbs and sometimes nouns
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(mostly of native stock) to yield a reversative or privative (‘remove X’) meaning. for
example, unbind, uncork, unleash, unsaddle, unwind, unwrap can be built out of the roots. And
also The prefix is also used to negate simple and derived adjectives: uncomplicated, unhappy,
unsuccessful, unreadable. Adjectival un- derivatives usually express contraries, especially with
simplex bases.
Semantical prefixes mostly come with verb and makes the new lexemes they are such as
)میand
همی-ب-ن-(م.
for
example:
مثال
Me + gooft = megooft (was saying)
=  گفت+ می
میگفت
N + gooft = nagooft (didn’t say)
 گفت = نگفت+ ن
M + row = marrow (don’t go)
 رو = مرو+ م
B + row = brow (to go)
رو = برو+ ب
Hamme + gooft= hammegooft (is going)
گفت = همیگفت+ همی
Formative prefixes:These types of prefixes generally come with verbs, nouns and
adjectives
which
make
new
lexemes.
These
prefixes
are
such
as
ن،ب،نا،ام،هم،بی،با،وا،ور،فرا،فرو،در، برand دش. For example:
Dar + khawst= darkhawst (request), dar + yaft = daryaft (received) and dar + ger = darger
(involve)
=  گیر+  یافت = دریافت و در+  در، خواست = درخواست+ در
درگیر
8- (Bauer 1983).
Recognizing compounds
Compounding was mentioned in passing in the preceding chapters and some of its
characteristics have already been discussed. For example, in chapter 1 we briefly commented on
the orthography and stress pattern of compounds, In this assay we will take a closer look at
compounds and the intricate problems involved in this phenomenon.
What are compounds made of?
In the very first chapter, we defined compounding (sometimes also called composition)
rather loosely as the combination of two words to form a new word. This definition contains two
crucial assumptions, the first being that compounds consist of two (and not more) elements, the
second being that these elements are words. As we will shortly see, both assumptions are in need
of justification. We will discuss each in turn.
for example, compounds such as those in (1), which question the idea that compounding
involves only two elements. The data are taken from a user’s manual for a computer printer:
(1)
power source requirement engine communication error communication
technology equipment
‘the committee responsible for the university teaching award’ is made up of [university
teaching award] and [committee], and so on. Under the assumption that such an analysis is
possible for all compounds, our definition can be formulated in such a way that compounds are
binary structures.
Given the empirical data, we are well-advised to slightly modify our above definition and
say that a compound is a word that consists of two elements, the first of which is either a root, a
word or a phrase, the second of which is either a root or a word. 7- (Yameen 2015).
More on the structure of compounds: the notion of head
The vast majority of compounds are interpreted in such a way that the left-hand member
somehow modifies the right-hand member. Thus, a film society is a kind of society (namely one
concerned with films), a parks commissioner is a commissioner occupied with parks, to deep-fry
is a verb designating a kind of frying, knee-deep in She waded in knee-deep water tells us
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something about how deep the water is, and so on. We can thus say that such compounds exhibit
what is called a modifier-head structure. The term head is generally used to refer to the most
important unit in complex linguistic structures. In our compounds it is the head which is
modified by the other member of the compound. The inheritance of features from the head is
also (somewhat counter-intuitively) referred to as feature percolation:
(3)

a.

N Singular

parks [Noun, Plural]
a.

N

commissioner [Noun, singular]

Plural

park[Noun, Singular]

commissioners

[Noun, Plural]
6- (Rochelle 2009).

Stress in compounds
As already said in chapter 2, compounds tend to have a stress pattern that is different from
that of phrases. This is especially true for nominal compounds, and the following discussion of
compound stress is restricted to this class of compounds.
While phrases tend to be stressed phrase-finally, i.e. on the last word, compounds tend to
be stressed on the first element. This systematic difference is captured in the so-called nuclear
stress rule (‘phrasal stress is on the last word of the phrase’) and the so-called compound stress
rule
a.
noun phrases:
[the green cárpet], [this new hóuse], [such a good jób]
b.
nominal compounds:
[páyment problems], [installátion guide], [spáce requirement]
This systematic difference between the stress assignment in noun phrases and in noun
compounds can even lead to minimal pairs where it is only the stress pattern that distinguishes
between the compound and the phrase (and their respective interpretations):
noun compound
noun phrase
a.
blackboard
a black board
‘a board to write on’
‘a board that is black’
b.
greenhouse
a green hóuse
‘a glass building for growing plants’
‘a house that is green’
4- (Ingo 2002)
COMPOUNDING
Derivation is not the only way of forming new words, of course. Many languages also
form words by a process called compounding. Rochelle (2009) states that compounds are words
that are composed of two or more bases, roots, or stems. As well as, he (2009), mentioned
compound words can be written in three ways: as open compounds (spelled as two words, e.g.,
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ice cream), closed compounds (joined to form a single word, e.g., doorknob), or hyphenated
compounds (two words joined by a hyphen, e.g., long-term). Sometimes, more than two words
can form a compound (e.g., The most common spelling quandary writers face is whether to write
compounds as separate words, one word, or hyphenated words.
Open Compound Words
Based on Rochelle perspective (2009) open compound word is created in cases when the
modifying adjective is used with its noun to create a new noun. This isn’t quite the same as a
noun with a modifying adjective. We just use a space between the adjective and the noun, so
sometimes it can be hard to identify as a compound; however, if the two words are commonly
used together, it’s considered to be a compound word. For example: living room, full moon,
dinner table and coffee mug.
Closed Compound Words
Closed compound words look like one word. At one point, these words weren’t used
together, but they’re now accepted as a “real word” in the English language. Closed compound
words are usually made up of only two words. Here are some closed compound examples:
Notebook, superman, waistcoat, bookstore and fireman. In this regard Rochelle (2009) explains
that the English language is always evolving, and when words become used more frequently,
they are often eventually written as one word. When the Internet first began, for example, we
talked about going on-line. Now that this is a daily experience for most of us, the spelling online
has become commonly accepted.
Hyphened Compound Words
Hyphen compound word are word that are composed of two words joined by hyphen.
There are a great many grammar rules regarding hyphens in compound words. Rochelle (2009)
express that One important rule to remember is that in most cases, a compound adjective is
hyphenated if placed before the noun it modifies, but not if placed after the noun. For example: a
long-term solution and an up-to-date user guide. Furthermore, he argued that this is just one of
many rules concerning hyphens in compound words and it is often necessary to refer the
dictionary to determine whether these terms should be hyphenated or not. 5- (Richard 1982).
Conclusion
This research paper in terms of grammar describes the rules of word formation in both
English and Dari language. As well as it explained the foundation of words for analyzing and
understanding the role of word formation from various theoretical perspectives within linguistics
and traditional. The keys terminologies in this paper are word formation, morphemes, bound
bases, affixation, prefixes, suffixes, and compound words and types of compound words. This
paper demonstrates the structure, how the word is build and what the similarities and differences
rules are in process building word in both languages. Furthermore, this research paper refers to
what the process of building of words are, and how we learn new words based on rule of
lexemes. The main discussion of this research paper focused on word formation and process
building of word in both languages.
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Abstract
Mobile banking (m-banking) is the newest technological innovations in the banking
industry that simplifies the accessibility of banking services to customers. M-banking has
emerged as an alternative to e-banking and therefore widely has been adopted by developed
and developing countries. Afghanistan was one of those countries that started to launch mbanking service in 2009 to improve its banking services. Yet, despite efforts and investment
made
for
the
diffusion of this technology, the adoption rate is still very low. For this reason, this research
is conducted to investigate the major challenges and opportunities of m-banking in
Afghanistan as a first objective of this research and providing beneficial recommendations for
futures assessments as a second objective of this study. A qualitative research method is used
to find out the major challenges and opportunities of this technology by collecting data from
primary and secondary data sources. Therefore, in-depth interviews conducted both in
supply-side and demand-side, with bank officials and customers. Interviews with bank
officials focus on four pre-designed patterns (economy, technology infrastructure, regulation,
and policies, and organization). The result then revealed the major challenges were in
economic and technology infrastructure, and organization parts, respectively. While the result
also exposed that customers have main concerns with security, internet quality, risks/fraud,
trust, awareness, and interface design of these services.
Keywords: M-banking, online-banking, qualitative research method
Introduction
The rapid advancement of technology, the e-business framework experienced a
noteworthy move. Online banking is one of those technology inventions offered by the banks
which leads a new way of competition in the financial sector concurrently to e-commerce
development (Cronin, 1998). Online banking is an alternative of bank branches on which
banking services are delivered to the customers through the bank’s website (Bruno, 2003).
The customers can access and conduct their financial transactions through banking
applications and the internet from any place at any time (Shih & Fang, 2004). Thus, online
banking has been accumulated attention from bankers and other financial business service
providers, policymakers, and researchers both in developed and developing countries
(Ibrahim et al., 2006). Because online banking conveys substantial advantages to banks,
businesses, and clients in terms of convenience, low transaction costs, and time savings (Lee
& Chung, 2009). Meantime, the increased diffusion, and usage of mobile phones offers
enormous opportunities for the evolution of m-commerce which is a substantial successor to
e-commerce. Mobile payments (m-payment) are an evolution of e-payment systems that
simplify m-commerce and can be a good alternative of cash, cheques, and debit cards.
Therefore, m-payment refers to any payments through mobile devices to start, authorize and
confirm an exchange of money to get any kind of goods or services in return. The realization
of m-payment will arise the new and unforeseen ways of feasibility and continence in mcommerce. Likewise, along with the proliferation of mobile technologies, mobile banking
(m-banking) has emerged as a recent innovative m-payment service. M-banking can be
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referred to as the use of smartphones to conduct banking activities directly through a mobile
device while away from home or computer (Ensor et al., 2012). In other words, m-banking is
the new way banking services offered by banks, credit unions or other financial organizations
to provide financial information, communication and transactions to consumers directly
through the mobile website or more popularly, through a custom mobile application. These
devices may include any type of smartphones, tablets, PDAs or any portable devices having
connection capability to telecom networks and make it possible for payments to be made. Mbanking as the most recent innovative communication channel is growing fast as a large
segment of consumers prefers to perform banking services within their mobile phones (Shih
& Fang, 2004). Therefore m-banking has been adopted widely in developed countries. While
the adoption rate in advanced developing countries is accelerating in recent years especially
growing in many Asian countries, including Taiwan, Singapore, China, South Korea, and
Hong Kong, (Shih & Fang, 2004). Though, for many non-advanced developing countries,
online banking, and its extensions such as mobile banking is still at its infancy level (Qureshi,
2008). Lin(2011) exposed that m-banking has gained potential importance in today’s business
market thus, several research studies estimated the likely adoption of this technology around
the world as Research (2013) discovered that users of m-banking worldwide reached to 1
billion by 2017. Consumer acknowledgment is a key driver deciding the pace of progress in
m-banking selection. Since empirical researches on what is holding consumers from
acceptance to retention to use have been few especially in developing economies (Sathye,
1999). The banking sector in Afghanistan devastated and faced huge challenges because of
decades of war and conflicts. Eventually, new banking laws based on international best
practices passed in 2003, and at the end of 2014, there were 17 licensed banks including two
governmental banks, ten large commercial banks, and five branches of foreign banks.
Besides, a total of 352 branches of private banks in Afghanistan poses another challenge in
the banking sector, because it’s very few considering a population of 36 million populaces.
Afghanistan has few ATM machines and Debit and Masters cards services, which is
accessible just in some urbanized areas. For this reason, most of the banks and telecom
companies tried to introduce new ways of banking in Afghanistan and consequently the first
m-banking service called m-paisa launched in 2008, by Roshan telecom in Afghanistan. For
now, there are Four largest telecom operators; Roshan (M-paisa), Etisalat Afghanistan (Mhawala), AWCC (My money) and MTN (My wallet) are offering mobile money in
Afghanistan. These services give the chance also for unbanked people to perform some basic
banking transactions remotely through cell phones. In the meantime, Western Union
correspondingly contracted with Roshan to enable international remittances. In Afghanistan,
banks with the cooperation of telecom companies are providing payments through mobile to
the customers. In most recent years, commercial banks are offering a wide variety of
competitive, efficient, and upgraded online banking in accordance with national and
international accessibility and usage. According to MCIT (2017) report, m-banking
technology has been expanded recently for the new financial setup of the country. Indeed,
banks and other financial consortiums are making investments for building m-banking
infrastructure for the low-income market. In addition, reports and evidence revealed that
individuals are willing to adopt new, modernized banking technologies. Because m-banking
can
provide
greater
convenience
and
advantage
in
terms
of
time and cost savings for most customers over its substitutes. Therefore, it’s quite important
to bank and providers to recognize the factors impact the customer’s intention to adopt mbanking. Therefore, this study investigates the factors impact the adoption of this technology
in Afghanistan and gives insights about this technology further while there is no such study
has been done in Afghanistan previously.
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Problem Statement and Motivation
Indeed, the adoption of m-banking is an essential need in the current situation of
Afghanistan in which the cash-based transactions dominate the market and causes severe
difficulties from different aspects. One of the main concerns is the customer’s difficulties to
interact with bank branches to grasp the specific necessity of banking services. Because of
less deployed banking infrastructure, fewer banking branches, few ATM machines,
inadequate human labor/stuff, poor traditional banking services bank customers need to wait
in long or several hours or sometimes for several days. Another critical concern related to the
cash-based market in Afghanistan is security issues which means transferring and using cash
for business and daily affairs is life-threatening in most the cases. In addition, a lack of
economic stability is another main reason to adopt m-banking thus, to improve the economic
growth of the country. Since bank offices or branches all alone are not sufficient to take into
account the necessities of requesting customers thus, the majority of banks have started
offering various basic mobile payment services to overcome from such kind of problems and
also to increase the accessibility for individuals with physical-mobility limitations or people
who live in rural areas, far from a bank branches. Recently, concurrent with the high
proliferation rate of mobile phone users, several large commercial banks in Afghanistan have
been introduced and launched m-banking services. According to the recent estimations of
MCIT, of the 36 million population of Afghanistan, the penetration rate of mobile is more
than 80%, as of 2016. Also, based on this report, around 6.5 million, which forms 19.5% of
the population has access to internet. While, the number of m-banking consumers reaches to
346k based on the latest estimation of MCIT (2017), which shows an unexpectedly low rate
as compared to mobile network subscribers. This means the number of active m-banking
users are only 10 per 1000 adults or only 1.3%, which represents that using m-banking in the
market is in minority compared to the high rate of mobile phone users. Thus, diffusion of mbanking is still a work in progress that needs a deep-consideration and investigation.
Regardless of the endeavors that have been done by financial authorities in Afghanistan, the
number of customers has been decreased dramatically, thus the adoption rate of m-banking is
low, while it was expected to be high. Henceforth, it’s critical to understand the perception of
customers from m-banking services and what factors impact the adoption of this technology.
Therefore, the author is motivated to investigate the adoption of m-banking to assess the
customer observations from this technology which has not been explored in Afghanistan yet.
This research is conducted to investigate the major challenges and opportunities of mbanking in Afghanistan as the first objective of this research.
Literature Review
To accomplish the goals of this research, several research studies and journals related
to m-banking have reviewed to consider different aspects of technology adoption. Literature
review
in
this
research
covers
the
main
concepts
of m-banking and it can be divided into five main sections listed as (i) Online/mobile banking
(ii) Factors influencing m-banking adoption (iii) Current status of m-banking in Afghanistan.
Current Status of M-banking Services in Afghanistan
Afghanistan is a country where there is limited access to fixed banking infrastructure.
Therefore, banks with the cooperation of financial authorities and telecom operators have
tried to introduce a new way of banking or technological banking system to the customers.
Thus, the evolution started from e-banking, mobile money, then internet banking, and
recently launched m-banking services. Because of a dramatic rise in mobile subscriptions and
high mobile device penetration rate. Banks seek new ways of utilizing mobile technology to
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enhance their services and engage more customers. In 2008, Roshan Telecom launched
M-paisa in Afghanistan in order to facilitate mobile banking for the first in Afghanistan.
M-paisa services are now available almost in all provinces by providing different types of
services. M-paisa started to work widely in 2009 and optimism for the benefits of mobile
money was high. And therefore, most people especially people living in rural area started to
adopt M-paisa in the very first years. Mobile Money is an electronic wallet service which
is a secure electronic account linked to a mobile phone. Essentially, mobile operators are
in partnership with banks offering mobile payment services. After that, the main Telecom
operators also tried to introduce the same service in 2011. Roshan is now competing with
four mobile operators, each offering its own mobile money product (Etisalat, MTN, AWCC,
and Salam). Figure 1, shows the most widely used m-money services in Afghanistan based
on the Afghan economics report, 2017.

Figure 1: Mobile Money Overview in Afghanistan, (Source: Economics Report, 2017)
After years, the space of growth with mobile money has been remarkable, because of
the benefits it conveyed to users such as money transfer between two parties, bill payment,
buying goods and services, and complete savings accounts. They can exchange the digital
value for in-store purchases and in transferring funds anywhere a corresponding agent is
located. Mobile money can be used to pay utility bills, top-up mobile phone minutes and pay
school fees. It’s also provided a great way to distribute salaries and social service benefits
like pensions and public assistance. Yet the question is here that why is not everyone using
mobile money in Afghanistan? What’s keeping this great service from taking off in recent
years? Findings and report shows many challenges with mobile money in Afghanistan listed
as (i) lack of interoperability between banks, mobile operators and merchants, (ii)
understanding of consumer’s need and preferences, (iii) strategies to ensure rural market
liquidity, (iv) lack of business models for mobile operators and agents to ensure their
sustainability, as well as challenges on agent recruitment and management, and (v) increasing
masses on mobile money transactions for duty payments and government salaries. The
challenging conditions facing the mobile money industry here hamper the acceptance of
mobile
money
and
need
to
be
carefully
taken
into
consideration.
In the meantime, many large commercial banks (Azizi bank, AIB, Ghazanfar bank) and
some micro-finance authorities tried to continues to redefine the way banking is done in
Afghanistan . With strong technology driven solutions to introduce the more innovative way
of banking by providing bank applications or finance apps to their customers named as
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AZYPAY, AIB Digital Banking, FastPay and more and customers can find and download
these apps from google play and app store. Some of these apps are explained here briefly to
give insights about the recent banking services:
a)AZI-PAY
Azizi bank launched the first mobile based wallet solution in the country with brand name
AZI-PAY which is Azizi Bank’s mobile wallet on your smartphone. It is a prepaid wallet
which can be used to transfer money to other wallet users, load money from bank accounts,
make merchant payments, make bill payments and request money anytime, anywhere.
b) AIB Digital Banking Mobile App
This app is offered by Afghanistan International Bank for customers to promote the
banking
services. The greater point about this app is it bring new features such as easy account
creation, fast account transfer, statements, automatic bill payments, and secure message alerts
and also, report and management tools for the users.
c)HesabPay
Hesab Pay is Afghanistan’s first E-payments solution that lets to transfer funds within
seconds using your smartphone. Hesab Pay’s advanced features for businesses and
individuals also include e-taxation, payroll, bill payment, top-up recharge and more. Hesab
Pay works together with Afghanistan Payments Systems (APS), Azizi Bank, M-Paisa
(Roshan), and all other banks and mobile network operators to handle their daily transactions.
Customers no longer have to go to the bank and wait in long queues to make a balance
inquiry or send money. Hesab Pay let them do this within seconds from wherever they wish
to.
d)GBOnline
Ghazanfar bank finance introducing GB App, the latest offering in the continuous effort
to simplify the banking needs of customers and providing world-class banking services at
the comfort of your home. With this powerful application, you can view your account
balances, download statements, transfer money, request cheque book without stepping into
the branches.
e) FastPay
FastPay is another application provided by the financial authorities in Afghanistan.
Using
the FastPayAf application users can recharge there prepaid mobile number, transfer money,
and book flight tickets and pay for breshna bills using QR- payment method easily.
Since m-banking technology is a newborn technology in Afghanistan banks are now
struggling to increase the adoption rate of customers and still, the number of customers are
unexpectedly low. Hence this research analyzed the e-WOM to find out the major challenges
and drawbacks of the new apps as part of literature reviews. The following section shows
what are the main problems of these apps.
Drawbacks of Current M-banking Applications Based on e-WOM Analysis
M-banking applications should be offered in a way that convey convenience and great
simplicity to customers. While the current applications have major weaknesses according to
the customers reviews, feedback’s, and experiences. The followings are the list of those
problems’ customer faced with while using these apps: The most common problem according
to customer feedback is login problem means when they attempt to login to account many
errors come such as “network unavailable and cannot proceed”, even though having a good
internet connection. The next major concern in regards of current m-banking applications are
installation of app on devices where most of the users concerned with problems saying
“device not compliant” or “OTP not received”. Meanwhile many customers complained that
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the functionalities of application slow or not functioning properly mean recharging credit
cards or transfer to another account is not working. In addition, many customers said that
these apps drain mobile battery, ask for permission to sensitive data, features are limited, and
complex design and interface. In addition, majority of customers with a good digital
knowledge claimed that these apps need a robust debugging to solve the current problems.
While customer behavior is a critical challenge banks faced with. Besides the corruption in
Afghanistan has dented the reputation of the country’s banking system and as a result not
many people trust the system and these all impacts the customer behavior toward using
technology. Still, many local technology and business experts believe m-banking will expand
the number of customers in the future with more than 80% of Afghan adults using mobile
phones currently in the country.
Methodology
To find out the challenges and opportunities of m-banking in Afghanistan, this study
used a qualitative or exploratory research method in the form of primary and secondary data
collection and correspondingly in-depth interviews with bank authorities and financial
officials. The following sections describes the steps done for qualitative method.
1.Specifying the Problem Domain
This study aimed to discover the key obstacles and other challenges regarding mbanking
technology in the supply-side (banks) through a qualitative survey. Karimi (2016) found that
in regard to supply-side challenges, high risks associated with m-banking, lack of
technological infrastructure, budget shortage and lack of government support are the main
barriers that banks are not enable to implement the international standards in Afghanistan.
While customer unfamiliarity, illiteracy, and expensive internet cost are considered as the
main challenges from demand-side view. For this reason, as part of vendors’ discoveries, this
research attempted to investigate the current challenges and opportunities of m-banking
services in different dimensions listed as economy, organization, technology infrastructure,
and rules and policies. Besides, the research tried to identify the potential factors that impact
the user’s perception of m-banking adoption and how these factors influence the user’s
behavioral intention to use m-banking. Furthermore, this research attempted to provide
solutions and recommendations to bank authorities for further advancement of this
technology.
2. Developing Interview Questionnaire
The questionnaire is used as the main data gathering instrument for collecting the
primary
data in this research. For this aim, a semi-structured questionnaire is developed and question
are categorized in four pre-determined patterns(economy, technology infrastructure, rules and
policy, organization) .Also, bank officials and m-banking users are the main groups that are
going to be interviewed in this research. At the same time, due to the bank’s confidentiality
rules and information sensitivity, the questionnaire is presented in a manner that does not
require the respondents to disclose their banks or account information.
3.Data Collection
For the attainment of a good and efficient outcome for the first objective of this
research, the primary and secondary data were collected and analyzed further. Thus,
the main portion of data in this report was collected through the face-to-face and focus groups
in-depth interviews with bank officials, and financial authorities and bank customers amongst
the specific number of banks, Telecom companies, managers, and randomly selected
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customers who utilize m-banking services. Moreover, secondary data sources also considered
as part of data collection in the first step of this study. A major portion of the secondary data
in this research was collected through the following documents ( journals of Da Afghanistan
Bank, Afghanistan Banking Association journals, International Monetary Fund (IMF) and
ASIA
reports,
private
banks
annual
reports).
and internet related websites.
4.Qualitive Data Analysis
Two different data analysis techniques were used to analyze the qualitative data. A
content analysis technique was used to analyze the primary data and a document analysis
technique used to analyze the secondary data. The content analysis was often used to analyze
the group interviews and open-ended questions to complement qualitative data in social
science. In this technique coding and labeling were used as a part of meaningfully
categorizing sentences in communication to the proper units. A document analysis technique
is mostly used to extract knowledge and gain insights from secondary related data sources.
The main activities done in this regard were skimming, reading and interpretation of pervious
reports, existing journals, and related document to add value to the result of the study.
Result and Discussion
This study has conducted an interview with five officials including Head of Mobile
Banking (AziPay) of Azizi Bank, Head of AIB Digital Banking, Head of Da Afghanistan
Bank, Head of M-paisa from Roshan telecom in Afghanistan, and Afghanistan Payments
Systems (APS) consortium manager. The main objective of these interviews was to
investigate the major obstacles, challenges, and opportunities of m-banking at supply-side or
bank’s perspectives. Afterward, this research has further divided the interview scheme to four
major groups, which are economy, technology infrastructure, rules and policies, and
organization. The interview with financial officials included 9 questions regarding
the four major groups as mentioned above. Meanwhile this research conducted interviews
with m-banking users. The purpose of interviews with users was to identify the potential
weaknesses, concerns and usage purpose and further to understand their perceptions of mbanking services in Afghanistan. Thus, interviews were done with almost fifty users
including and adopters and non-adopters to find out the critical weaknesses, challenges, and
barriers of m-banking in Afghanistan. The interviews conducted in a volunteered manner
with those customers who were waiting outside the bank in the queue. Furthermore, based on
interviews conducted with customers, they are interested to use m-banking services for
different
purposes.
Individual
users
in
the
majority
were
preferring
m-banking which can be deemed as a good and optimistic vision for future convenience.
The most commonly used areas of m-banking apps were for checking the account balance,
check the statement of their bank accounts, and transfer money without going to any bank
branch or ATM. Besides, a good outcome from utility of m-banking services and products
was that time and resources can be managed and saved with the desire of customer need.
Means consumer prefers to use m-banking because its available with no time or location
constraints. Also, consumers stated that another main purpose of using m-banking was to
facilitate daily banking routines such as balance inquiry, electricity bill payments, top-ups
which are quite useful for them. In addition, consumers believe that m-banking is an efficient
way of doing banking since no efforts need to make. Although, it’s safe and secure
than conventional banking services. Moreover, customers mentioned that m-banking is
completely a new magical idea in the context of Afghanistan and shows banking
technological advancement. M-banking is providing them the environment for ideal services
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such
as
online
business, e-commerce, and online shopping.
Figure
4.2
illustrates
the
major
usage
purposes
of m-banking services in Afghanistan based on interviews with m-banking customers. The
overall analysis has done for the responses of the user to conclude the major issues with
banking technology, which may influence the success of technology in Afghanistan. The
analysis suggested the majority of respondents strongly mentioned that m-banking is not
secure, and privacy is absent thus, they have fear of hack , fraud, or in other words the high
level of uncertainties with existing m-banking applications. At the same time potential
adopters stated that they have problem with internet quality, and poor connection made these
apps unpleasant to use. In addition, a lack of trust on banking sector was another main
concern with m-banking services. Moreover, a large segment of customers lacking awareness
of services and also knowledge to use it. Further, customers mentioned that m-banking apps
have inoperability and complexity issues. Also, the respondent stated that m-banking apps
have a poor user interface design which is not user-friendly and lack some features.
Following tables show the result of interviews with customers.

Table 1: Major purpose of using m-banking applications from customer perspective

Table 2: Potential concerns and weaknesses of m-banking services from customer
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In addition, this research also tried to figure out barriers and main challenges of m-banking
services from bank’s perspective as well. Table 4.3 shows the result of interviews conducted
with bank officials.
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Table 3: Major Challenges and Opportunities of M-banking Services From
Bank’s Perspective
To have a comprehensive understanding of challenges in demand-side or consumers,
interviews were led to discover the concerns with m-banking apps, main usage of these apps,
and major reason to inhibit conducting online transactions through mobile phones. The result
of the interview exposed that users of these apps using m-banking for check account
statement and balance inquiry, money transfer, credit card top-ups, paying bills, and getting
and paying loans from overall usage. After analyzing the interviews, security, internet
problem, risk of hack or fraud, and lack of trust in the private banking sector were discovered
as the main reasons that impede m-banking or doing online transactions using a smartphone.
In addition, the result showed that the poor quality of system, design, and content is the major
concerns with m-banking apps. This means that these apps are operable only on smartphone
and need a high internet connection to use it while all consumers do not own a smartphone.
This poses the affordability challenge. Meanwhile, consumers expect an easy and simple
interface design that can be adaptable even by an illiterate person while the current mbanking apps lack understandability and customization or lack of content in national
language. Besides, the low quality of content, such as completeness, relevance, and guidance
for these apps were other challenges that consumers face while using m-banking.
The result also exposed that majority of customers have concerns with security or
privacy issue with these apps and terrified of the loss of confidentiality and hacking. Besides,
the demand-side challenges, this research also has focused on supply-side or banks
challenges by conducting interviews with two bank officials, Telecom manager and other
related to m-banking regulators. So for a wide understanding, all the challenges and
opportunities have divided into four major clusters (economy, technology infrastructure,
policy, and organization) of m-banking services. The result of the interview showed that the
top priority challenges in which banks and other financial authorities face development, and
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diffusion of m-banking technology are trust-building, customer awareness and also
maintenance and security costs regarding this technology. This means that a lack of highly
skilled developers, designers or system administrators caused banks to invite foreign vendors
and designers; pertaining to a critical challenge which is expensive for banks. Although lack
of interior vendors, government support, lack of banks and mobile money integration, are the
second most important organizational challenges. These challenges convey the lack of
scalability and accountability on the overall mission and diffusion of m-banking technology
in Afghanistan. In the meantime, most of the opportunities were there specifically in term of
effective advertisement, marketing and also extending and upgrading the infrastructure and
features of current system. As well as integration of banks with other mobile money operators
in Afghanistan.
As a part of determining the challenges and opportunities of m-banking services,
document analysis was made on the bank’s annual reports, international MIF journals. The
findings show some central regulations with their associated challenges and framework of
mobile banking in Afghanistan.
The result of document analysis shows that foundation for a broad push in mobile
payment is still under development. Regulations are supportive and clear enough that
commercial banks and mobile operators have launched or planning to launch m-banking
services. To clarify the issues related to m-banking services pieces of pervious related
documents and resources were analyzed and the following figures shows the latest
development and statistics of m-banking technology in Afghanistan.

Conclusion
To investigate the major challenges and opportunities of m-banking services from
supply and demand-side perspectives in Afghanistan, which was the purpose of the first
objective of this research, interviews conducted with bank officials and users. The result
obtained
from these interviews indicated that banks faced mostly with economy and technological and
organizational challenges. It means m-banking as the most upcoming services need costs for
consumer awareness and education, trust-building, and as well as effective advertisements.
Even the quality of services is high though the level of adoption is unexpectedly low; which
is making investment loss for the banking industry. For this aim, banks need to expand their
awareness policy which is highly expensive since there is no government or MCIT support in
this regard. Meanwhile, maintenance and upgrading of the system are also costly for banks
due to the lack of inside vendors and the high cost of foreign founders/developers. In
addition, it is a key challenge that, yet a large segment of private banks is not affordable to
offer mobile applications for their customers and, only a few large commercial banks have
the affordability to undertake this technology. While m-banking is a good opportunity for
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

402

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
economic improvement in Afghanistan which is currently in 10th place of economic
implosion according to the latest report of FFP (The Fund for Peace). Likewise, based on the
Central Bank of Afghanistan report (2017), five Billion AFs banknotes burnt annually. At
this point, diffusion of this technology will make intense changes in economic condition and
extirpate of the burn of banknotes, pointing for great opportunities for mobile payment in
Afghanistan. Since, several research studies appealed that m-banking improves the economy
of a country by digitizing the money, decreasing the cash-based transactions and thus
conceptualizing electronic money in the market. Moreover, lack of professional expertise,
lack of high-quality of internet connection and insufficient infrastructure were found as the
key technological challenges in the adoption of m-banking. In addition, regulatory guidelines
stated the only existing bank account holders would be allowed m-banking which poses a
challenge for micro-credit or other financial authorities to extend their services and include
unbanked people. Opportunely, the Afghan Payment System (APS) is currently working on
the interoperability of m-banking services; to cover both bank and unbanked customers and
integrate all initiatives together. Furthermore, the lack of MCIT support, government support,
and lack of integration between service providers formulate organization challenges on the
bank side. Luckily, many efforts have been made to shift the infrastructure, extend the agents,
and clear connection between banks and supplementary service providers. Correspondingly,
consumers have specified the concerns and weaknesses with m-banking services.
Findings indicate that the critical challenges were security, low quality of internet connection,
risk of hack or frauds, lack of trust, unawareness, unaffordability, poor interface design, and
lack of simplicity. Thus, the private banking sector must consider these concerns which
impede the development of this technology.
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Abstract
The Aim of this study is to give detailed information about the role of nanotechnology
in glass industry and the chemical process and the mechanism of hydrophilic and
hydrophobic properties of glass surface when it is coated by Nanoparticles. Nanoparticles of
titanium dioxide is used for making many kinds of glass and nanowire of polyaniline is used
for making smart windows. The coating of nanoparticles of titanium dioxide and the
nanowire of polyaniline as a small layer on glass, changes the glass properties noticeably.
Through the coating process and using nanotechnology, different types of glasses like selfcleaning glass, safety glass, anti-stain glass, easy cleaning glass, anti-vapor class, low
emission glass, fire protect glass, electrochromic smart windows and many more glasses with
incredible properties are produced. Self-cleaning glass even solve the cleaning problems of
windows especially the higher buildings, with the helping of Nano products. Fire protection
glass is made by placing a transparent layer containing silica nanoparticles between two glass
plates. Energy control glass reduces the transmission of ultraviolet and infrared waves, and
regulates the passages of visible lights, as well as prevents energy loss in various parts and
the optimal use of energy in the building. On the other hand, it helps maintain building for a
long time, and its rehabilitation, even helps against uncompromising events.
Keywords: Nanotechnology, Nano-Materials, Glass, hydrophobic, hydrophilic,
coating, nanoparticles.
Introduction
Nanotechnology can be defined as technology that aims to create objects with new
functions that cannot be created in bulk materials, such as molecular electronic devices and
catalysts, from nanoscale components such as atoms, molecules or clusters thereof [1].
Although new, non-bulk functions can sometimes be predicted though experimental
work, the use of computer science to reveal mechanisms and predict nanostructures offers
extremely effective support for the effort to develop these functions.
"Nanotechnology is an enabling technology that allows us to develop materials with
improved or totally new properties" [3].
Glass is a non-crystalline solid being usually transparent and has widespread practical,
technological and decorative usage in things like window panes, tableware, optoelectronic
and etc.
A Nano technological water-repellent preparation used to protect glass from dirt and
water with long last effect. Nanoparticles (one billionth of meter) form an invisible
transparent layer on the surface of glass, in other words, hard protective shield that penetrates
the pores of the glass, evens out its surface and reduces its aerodynamic resistanceconsequently flying objects easily bounce of and do not create long scratch and grooves on
glass surfaces [16].
The same applies to an insect that comes into contact with the bodywork: hardly any
smudges that could obstruct the view of driver and passengers occur. The water repellent
preparation functions on the principle of the lotus effect-when droplets of water slide off the
surface due to gravity or an air stream. As these liquid droplets roll along, they absorb dirt
particles that have become stuck to the surface. This results in a self-cleaning effect and so at
the speed of about 60km/h or higher it may no longer be necessary to use windscreen wipers.
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Many new glass productions have been developed with nanotechnology. Titanium
dioxide is used in nanoparticle form to coat glazing since it has sterilizing and anti-fouling
properties. The particles catalyze powerful reactions which will breakdown organic pollutant,
volatile organic compounds and bacterial membranes. In addition, Titanium dioxide is
hydrophilic and this attraction to water forms sheets out of rain drops which then wash of the
dirt particles broken down in the previous process. Glass incorporating this self-cleaning
technology is available in the market. Fire-protective glass is another application of
nanotechnology. This can be achieved by using clear intumescing layer sandwiched between
glass panels (an interlayer) formed of fumed silica nano-particles which turn into a rigid and
opaque fire shield when heated [4].
Controlling light and heat entering through building glazing is a major sustainability
issue. Nanotechnology offers four different strategic solutions to block light and heat coming
in through windows.
Firstly, thin film coatings are being developed which are spectrally sensitive surface
applications for window glass. This have the potential to filter our unwanted infrared
frequencies of light and to reduce heat gain in building. However, these are effectively a
passive solution. Secondly, as an active solution thermos-chromic technologies are being
studied which react with temperature and provide thermal insulation and providing protection
from heating whilst maintaining adequate lighting. A third strategy that produces a similar
outcome by a different process, involves photo-chromic technologies which are being studied
to react to changes made in light intensity by increasing absorption. And finally, electrochromic coatings are being developed that react to chanes in applied voltage by using a
tungsten oxide layer, thereby coming more opaque at the touch of a button. All these
application are intended to reduce energy use in cooling buildings and could make a major
dent in the huge amounts used in the built environment [15].
What is glass?
Glass has been defined in several ways “Glass is an inorganic product of fusion, which
has been cooled to a solid state condition without crystallizing [1].
Glass is a non-crystalline solid that exhibits a glass transition temperature [10].
It is now known that glasses can be formed from almost any materials either organic or
inorganic if cooled rapidly by avoiding crystallization.
Glass will transmit, reflect and refract light; these qualities can be enhanced by cutting
and polishing to make optical, prisms, fine glassware and optical fibers for high speed data
transmission by light and it has been traditionally used for vessels: bowls, vases, bottles, jars
and drinking glasses.
While glass is generally a stable and strong material. The durability of glass may be
defined as its resistance to attach by water, aqueous acid or base solutions, steam or
atmospheric agents. The particular case of attack of glass by water combined with
atmospheric gasses (SO2, CO2, NO2 ….) is termed weathering.
In addition, glass has a relatively small impact on the environment. In the abstract, glass
is infinitely recyclable with no evident loss of its quality. This feature makes it a first class
environment friendly to buildings that suits our future needs as well as today [5].
Glass composition: Modern glass is manufactured form silica (sand), sodium
carbonates (soda ash) and calcium carbonate (limestone) with small amounts added of
calcium sulfate (salt-cake) and magnesium limestone (dolomite) [11].
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Chemical process of glass decay phenomena
It is possible to distinguish glass decay phenomena into bulk deterioration and surface
deterioration: devitrification is a natural process that occurs on siliceous material, by which
glassy substances change their structure into that of crystalline solids.
On the contrary, the decay of glassy surfaces due to weathering problems is often the
effect of leaching and corrosion processes.
According to leaching process, which occurs when glass is exposed to acid solutions,
the alkaline ions, coming from the glass, exchange and inter-diffuse with protons ions of
water. Through this mechanism a silica gel layer with a low concentration of alkaline ions
forms on glass surface.

During corrosion, which occurs when glass is exposed to basic solutions, the Si-Obonds of glass network break owing to the attach of OH- ion to the silicon sites and part of
the material is released into solution. Because of this mechanism all glasses show low
durability when exposed to alkaline solutions.

So, water plays a fundamental role in surface degradation of glassy materials in
particular when artefacts are exposed to external conditions [12
Surface modification of glass by nanotechnology
The real challenge is learning how to modify glass surfaces in order to avoid
environmental interactions, that can compromise their performance and longevity.
By controlling chemical contact between water and glass surface it can be supposed
that surface alteration phenomena be greatly limited. The main point of this communication is
to optimize the deposition of chemisorbed organic films, which thinness of some angstroms
or nanometers [6].
The coating would increase glass-water contact angle, making glass surface
hydrophobic, and also have an excellent chemical resistance, in order to assure a very long
durability. Moreover, Nano metric thinness of the film assures important features:
1. A Nano-structured film does not influence bulk properties of the material but
modifies only the surface characteristics such as its wetting and reactivity toward atmospheric
pollutant;
2. It does not modify the color of the object: in fact, Nano-films show light absorbance
absolutely negligible;
3. In the visible field of wavelengths, diffraction phenomena are completely avoided
and iridescence, typical of thicker coatings, is not observed.
There are different routes for the preparation of organic Nano-metric films but the most
promising method to obtain enduring chemisorbed coatings is the Self Assembled Monolayer
(SAM) technique. Self-assembled monolayers are ordered molecular assemblies that are
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formed spontaneously by the adsorption of a surfactant with a specific affinity of its end
group to a substrate [15].

Figure 1. on the left, scheme of self-assembled monolayer. On the right, computer
simulation of glass with an organo - functional silane grafted to the surface [14].
In this study we used some organosilane molecular precursors, in particular alkylsilanes
(OTS) and fluoroalkylsilanes (FAS) to prepare water-repellent surfaces. These molecules
assure good coating and high hydrophobic properties according to literature and registered
patents.
The SAM protective Nano-coatings are able to change the glass wetting properties,
without changing appearance of the handicraft to the naked eye.

Figure 2. wetting properties of clean, OTS on glass and FAS on glass
The wetting properties of the FAS and OTS layers were estimated by using contact
angle measurements. The topography of the surface was investigated by Atomic Force
Microscopy (AFM) while the surface chemical compositions were obtained by X-Ray
photoelectron spectroscopy (XPS).
Chemical resistance of the prepared SAMs was also evaluated by following the
variations of surface parameters vs time after weekly immersion cycles of sample in pH
controlled solutions, UV radiation and heating stresses [7].
Contact angle
For a given droplet on a glass surface: the contact angle is a measurement of the angle
formed between the surface of a glass and the line tangent to the droplet radius from the point
of contact with the glass surface. The contact angle is related to the surface tension by the
Young’s equation through with the behavior of specific liquid-solid interactions can be
calculated. A contact angle of zero results in wetting, while angle between zero and 90
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

408

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
degrees results in spreading of the drop (due to molecular attraction). Angles greater than 90
degrees indicate the liquid tends to bead or shrink away from the solid surface. i.e., figure 3.

Figure 3. Contact angle mechanism between glass surface and water
Titanium dioxide
Titanium dioxide is one of the basic materials in everyday life and in nanotechnology
as well. It has been widely used as white pigment in paints, cosmetics, foodstuffs and its
Nano particles widely used in nanotechnology. Generally, titanium dioxide is a
semiconducting material which can be chemically activated by light. The photo activity of
TiO2 which is known for approx. 60 years is investigated extensively.
TiO2 exists in three crystalline modifications: rutile, anatase, and brookite. It is
commercially available in two crystal structures – Anatase and Rutile. Rutile has a density of
4.2g/cc, while Anatase has a density of 3.9g/cc. This difference is explained by their different
crystal structures. The Rutile modification is more closely packed that the Anatase crystal.
Compared with Rutile and Brookite, Anatase show the highest photo activity.
Therefore, the TiO2 used in industrial products is almost exclusively from the Rutile type.
Although TiO2 absorbs only approx. 5 % of the solar light reaching the surface of the earth, it
is the best investigated semiconductor in the field of chemical conversion and storage of solar
energy.
Rutile titanium dioxide pigments scatter light more efficiently and are more stable and
durable that Anatase pigments. TiO2 is unique in that it combines high refractive index with a
high degree of transparency in the visible region of the spectrum. This combination affords
the coatings formulator a route to highly opaque and bright whites or tints at minimum film
thicknesses.

Figure 4. crystal structure of Anatase TiO2
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Figure 5. crystal structure of TiO2
To understand why TiO2 and especially Rutile TiO2 offers such great advantages in
hiding, it is only necessary to compare the refractive indices of Rutile and Anatase with those
of other commercial white pigments and paint vehicles. The larger the difference between the
refractive index of the pigment and that of the medium in which it is dispersed, the greater the
refractive light scattering [8].
Material
Rutile TiO2
Anatase TiO2

Refractive Index
2.76
2.52

Properties of Titanium Dioxide
 Semiconductor transparent in the visible region of the spectrum
 Highly porous material that provides strong enhancement of the surface area (1000)
times.
 High affinity of TiO2 surface to many molecules leads to easy surface modification.
 Low costs materials, easy to produce in large quantities, chemically inert, non-toxic
biocompatible.
TiO2 has emerged as an excellent photo catalyst material and most recently the interest
is shifted into the area of photo induced hydrophilicity, which involves not only self-cleaning
surfaces, but also antifogging ones. Ones of the most interesting aspects of TiO2 is that the
types of photochemistry responsible for photo catalysis and hydrophilicity are completely
different, even though both can occur simultaneously on the same surface.
So glass coated with nanoparticles of titanium dioxide exhibits these two intriguing
properties when illuminated with UV light:
 Photocatalytic (high-induced) breakdown of organic compounds that come into
contact with it, making it self-degreasing.
 Very high affinity for water, so that water does not bead up but forms continuous
sheet [9].
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Figure 6. UV irradiation before and after
Self-Cleaning Surface
In practice, surface cleaning of building materials like tiles, facades and glass panes
causes considerable trouble, high consumption of energy and chemical detergents and,
consequently, high costs. To realize self-cleaning materials surfaces there are two principal
ways: the development of so-called super hydrophobic or super hydrophilic surfaces.
What is hydrophobicity? Also termed hydrophobic, materials possessing this
characteristic have the opposite response to water interaction compared to hydrophilic
materials.
Hydrophobic materials (“water hating”) have little or no tendency to adsorb water and
water tends to “bead” on their surfaces (i.e.., discrete droplets). Hydrophobic materials
possess low surface tension values and lack active groups in their surface chemistry for
formation of “hydrogen-bond” with water [2].
The wetting of solid with water, where air is the surrounding medium, is dependent on
the relation between the interfacial tension (water/air, water/solid and solid/air). The ratio
between these tensions determines the contact angle between a water droplet on a given
surface. A contact angle of 0 mean complete wetting, and a contact angle of 180 corresponds
to complete non-wetting. Hydrophobic surface with low wettability and contact angle of
about 100 are known for long time. The higher this angle the lower is the value of the
adhesion work. Decreasing of the contact angle leads to enlarged values of the adhesion work
(hydrophilic surfaces).
By transferring the microstructure of selected plant surfaces to practical materials,
super hydrophobic surfaces could be developed. The water repellency of plant surfaces has
been known for many years. That water-repellent surfaces also indicate self-cleaning
properties has been completely overlooked. Recently, it was investigated and proved the
correlation between the microstructure, wettability and contaminants in detail using lotus
leave. This was called the Lotus Effect because it can be demonstrated beautifully with the
great leaves of the lotus plant the micro rough surfaces show contact angles higher than 130
degree. That means adhesion of water, as well as particles is extremely reduced. Water which
contacts such surfaces will be immediately contracted to droplets. The particles of
contaminants adhere to the droplet surfaces and are removed from the rough surface when the
droplets roll of figure 7.
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Figure 7 Lotus Effect
If TiO2 of the Anatase type is exposed to UV light very low contact angles are obtained
(1). These materials have the unique property of attracting rather than repelling water
(super-hydrophilicity). The water lies flat on the surface in sheets instead of forming droplets.
If the illumination is stopped, the super-hydrophilic behavior of the TiO2 surface is retained
for approximately two days. Furthermore, UV illumination of TiO2 leads to the formation of
power agents with the ability to oxidize and decompose many types of bacteria, organic and
inorganic materials [12].

Figure 8 Sun clean self-cleaning glass makes life easier
Super Hydrophilic and Lipophilic Properties
Exposing UV light to a surface of TiO2 give very high hydrophilic properties when
the contact angle of water is five degrees and below. This status remains for a few hours to a
week and then involutes slowly. This phenomenon is likely to be understood as having
hydrophilic properties by breaking down due to photo catalyst reaction where absorbed dirt
of organic matter on a surface of TiO2 become hydrophobic. However, a whole new
phenomenon taking place on the surface of TiO2 can be presumed according to several
experiments. Moreover, we found that the surface after exposing also has super lipophilicity
that has a high affinity to oil. Both water-based and oil-based dirt hardly adhere on such
amphipathic surface, and even if it does, dirt can easily be rinsed in water. In addition to selfcleaning effects, anti-clouding effect for window and glass clouded over with condensation
have been considered as application of super hydrophilic properties. Such application
includes bathroom mirrors, car window, and fender mirrors [4].
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Figure 9. Major areas of activity in titanium dioxide photo catalysis
Sun Clean glass
The self-cleaning property of Sun Clean glass is made possible by a durable,
transparent coating of titanium dioxide applied during manufacturing process. The
application process, patented by PPG, makes the coating an integral part of the outer glass
surface, providing homeowners with durable, long-lasting product [2].
Table 1 features and benefits of TiO2 coating
Feature
Benefit
Photo catalysis
 Slowly breaks down and loosens organic dirt on glass surface.
 Helps to break organic materials from building up on the glass
surface that can deteriorate the hydrophilic properties.
Hydrophilicity
 Water sheeting action provides more efficient rinsing of the
glass surface.
 Allows the glass surface to dry naturally with minimal sporting
and streaking.
 Accelerates glass surface drying
Thermal Optical features
 UV transmittance is reduced by about 40% vs. a clear glass
window.
 The outward appearance of Sun Clean glass appears slightly
brighter.
 Solar heat gain coefficient (S.H.G.C) is improved about 0.05
points as compared to regular glass.
In the photocatalytic process, ultraviolet (UV) light from the sun energizes the Sun
Clean Slef-Cleaning glass to help slowly break down and loosen dirt. Since UV light is
abundant even on cloudy days or in shaded areas, this process works non-stop throughout the
day.

Figure 10 sun clean glass
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The coating also has a hydrophilic property that makes water droplets spread out, or
sheet, across the surface of the glass. When rain or a light spray from a garden house hits the
window, the water carries away the loosened dirt. This sheeting action, which works
throughout the day and overnight, helps the window dry quickly with minimal spotting or
streaking.

Figure 11 self-cleaning glass
Self-cleaning Nano-glass is defined as a product that has three distinct characteristics.
The Nano coated class will be tested with the following characteristics as well.
1. The glass has a durable, long-lasting coating that has been fused into the glass at high
temperatures during the glass manufacturing process.
2. The coating exhibits photocatalytic properties, i.e., it will slowly decompose organic
materials.
3. The same coating also exhibits hydrophilic properties, i.e., it will cause water to
sheet over the coated surface and dry with minimal spotting and streaking.
4. Self-cleaning properties: reduce the need for window-washing. In dry weather, just a
quick spray of the hose will do [13].
Easy clean Glass
Nano protect glass expels water and dust particles and can be cleaned easily. This
coating also anti wear and in addition to being resistant to UV rays, it has long last life The
main point is that some of the coatings items that decrease the energy level on materials like
glass is not usable because, the directly decrease the transparent properties of glass. For this
purpose the Nano level layer must be used to maintain the transparent of glass and decrease
the energy level of its surface. The nano particles will be prepared from different compounds
( TiO2, Teflon etc) and after placement on the glass surface it decrease its hydrophobic
properties in order to reduce absorption of contamination and making easing clean [10].

Figure 12 easy clean glass
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Self-cleaning glass – TiO2 coating
The nanoparticles of TiO2 are member of a large family of nanoparticles, which, due to
the creation of self-cleaning properties on surfaces, are attracted special attention from the
beginning of nanotechnology.
This type of photo catalyst can be used to make self-cleaning glass and bricks in the
building façade.
In addition, by coating titanium dioxide nanoparticles on suitable substrates, efficient
filters can be made to eliminate odors, air purifiers, water and wastewater.
Titanium dioxide coatings are applied to laminated glass using a variety of methods.
This coating, due to the oxidizing properties of titanium dioxide though two different
mechanism, causes the following two properties:
1. When titanium dioxide coatings on glass are exposed to UV radiation, which makes
up the bulk of sunlight, contaminates such as dust and particles accompanied by rain, which
over time on the glass cause contamination and lac of visibility. It gets better, it decomposes.
2. This coating gives to glass hydrophilicity in that the decomposed contaminants of
organic hydrocarbons on the glass, due to rain or water that is artificially poured on the glass,
in the form of low sheet comes [16].

Figure 13 self-cleaning glass
Anti-fog glass
Placing a cool surface in warmer environment will cause fog. This effect is inevitable,
unless the desired surface is heated. The formation of fog is due to the formation of small
droplets on the surface of the mirror causes a particle of light reflection.
A super hydrophobic surface can form from these tiby droplets prevent. These droplets
simply merge to form a thin layer of water on the mirror surface in this case, the reflectivity
of the surface does not change much.
When Titanium dioxide coating photo catalyst exposed to enough amount of ultraviolet
light it becomes super hydrophobic, in this case, water vapor droplets never collect on the
surface of the glass in the form of drops, but due to the super hydrophobic nature of surface,
it quickly spreads on the surface and creates a heavy layer of water on the surface.
This layer tends to fall due to the gradual increase in weight. In this property
application the hydrophilicity of glass created by tow layers, SiO2 and TiO2. The SiO2
compound is located in the outer layer and reduce the surface tension between water and
glass. TiO2 is located in the inner layer and light, it absorbs the sun and breaks down organic
matter. According to the mechanism mentioned this layer itself demonstrates slef-cleaning
properties [14].
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Figure 13 anti-fog glass
Low emission glass
It is possible to optimize insulation and heat exchange by using Nano-coating on
window glass, and to add low emission properties to the glass. In this their role in reducing
energy consumption will be undeniable.
Nano-coating in low emission glass allow the visible part of the sunlight spectrum to
pass through, but reflects and filters the thermal spectrum (infrared) and harmful waves
(ultraviolet).
These transfer glasses the heat caused by the temperature difference which is a
combination of condition, displacement and radiation phenomena to a large extent they also
reduce the transfer of radiant heat (solar energy).
According to above specification, the use of this type glass has advantages such as
thermal comfort in winter and summer, reducing the annual cost of energy, preventing the
entry of harmful sun rays along with providing light suitable for building and thus reducing
the cost of lighting [6].

Figure 14 low emission glass

Electro chromatic Nano-glass
The inner structure of this glass consist of two transparent layers of tin as an electrode,
which a layer of liquid crystals are made like sandwich between them.
Liquid glass becomes transparent as electricity is passed through the crystal film. By
cutting off the flow of crystals with their random orientation in space, causes light to be
scattered, and as the result, the glass becomes opaque.
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This technology has many applications. For example, imagine a glass that can be
changed from clear to opaque by a key. This can be created from this glass for the house
window (in case of need blinded) and it can be used for front shops at night as well as
bathroom. The use of this glass in private is not yet common, but there are many examples of
it all over the world.
To day, in the clothing supply store, this type of glass is used in changing rooms.
With this system millions of dollars can be saved on space heating, cooling and
lighting. Now windows smart are used in some buildings.
These window reduce energy consumption; for this work, the windows keep the indoor
cold and control the amount of light entering the house. One of the uses of these windows is
in museums; where too much sunlight can damage valuables [7].

Figure 15 electro chromatic nano-glass [5]

Conclusion
The significance of nanotechnology and its direct and indirect effects on glass in a way
that will be reflected on man's comfort either inside the space or outside it and to achieve
their physical and moral needs.
Nanotechnologies provides application over glass during manufacturing and after it.
The relationship of glass with nanotechnology either can be a direct one in case of
using nanotechnology as a coating or one of glass constituents, or can be indirect in case that
one of nanotechnology system users such as photo units be the energy producer.
Solids around us, including glass and ceramics, have microscopic invisible pores that I
cannot see with the naked eye. Bacteria and fine particles can easily penetrate and remain in
them, and chemical detergents us be used regularly to them clean; but nanotechnology brings
you the solution to this problem
The role of glass in reducing temperature is vital and Nanotechnology applications have
a significant positive impact on glass technology and the use of glass treated with
nanotechnology. It was found that it represents a new scientific revolution facing pollution by
using self-cleaning glass Its types are multiple to raise the efficiency of the building internally
and externally to reacts with the surrounding environment such as glass that withhold harmful
sun rays and allows daylight to pass through and thus preserves health.
Also, glass reflects sun heat and added units that work as shades to provide users
comfort and efficiency of internal environment, photo units that transform the building into
an active element to produce clean energy and thus achieving self-efficiency. Consequently,
glass has become multi-functions to achieve ecological solutions applied in contemporary
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architecture main elements that can achieve sustainability and standards of green
environment friendly buildings.
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İNSANIN YARATIM EREĞİ ÜZERİNE, SOYUTLAMA VE ÖZDEŞLEYİM
İÇTEPİSİ
Cansu ÇELEBİ EROL
Araş.Gör.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü, orcid: 0000-0002-4038-5430
Özet
Bu araştırmada; sanatsal tavrın başlangıç noktasında, ilk insanın doğayla kurduğu ilişki
biçimi ekseninde temellendirdiği içtepileri ele alınmıştır. Söz konusu sanat yaratımlarına
yönelik araştırmalar incelendiğinde bu içtepinin iki eğilimle şekillendiğine yönelik
açıklamalar bulunmuştur. Bunlar natüralist eğilim ve soyutlama içtepisidir. Özellikle Theodor
Lipps ve öğrencisi William Worringer’in Soyutlama ve Özdeşleyim (Duyumsama)
kavramları temelinde ilksel toplulukların reel ve tinsel istemlerini anlamlandırmaya yönelik
açıklamalarından hareketle sanatsal yaratımın psikolojik çözümlemesine göre toplumların
sanat istemi iki kaynakla kendini doyurmaktadır. Bunlardan biri natüralist eğilimleri
karşılayan ve Lipps’in “Özdeşleyim” adını verdiği iç tepidir, diğeri de Worringer’in eklediği
ve bütün soyut sanatları anlamamızı sağlayan “soyutlama” içtepisidir. Worringer ilkel ve
doğu toplumlarına soyut eğilimin egemen olmasını buna karşılık batı toplumlarının kültürel
kaynağını oluşturan özellikle Grek kültüründe Natüralist eğilimin olmasını bu toplumların
doğa ile ilişkilerinde bulmaktadır. Araştırmada ilksel topluluklarda ve modern sanat
yaklaşımlarında soyutlayıcı eğilim bu kuramlar ekseninde açıklanmaya çalışılmıştır. Soyut
kavramında öncelikle düşünsellik ve tasavvur vardır. İlkel insanın soyut formlarıyla uygar
insanın soyut formları bu açıdan aynı insansal tözden kaynaklanır. Sanatın başlangıç
noktasına bakıldığında insanların dış gerçeklikle ilgisinde, onu tanımak, kendi denetimine
almak için soyutlamayı kullandığını görülmektedir. Benzer şekilde Worringer’e göre de ilk
başlangıç soyuttur. Ancak ilkel toplumların sanatlarında gördüğümüz biçimlerin soyut
değerleri ancak bizim onlarda soyut değerler bulmamızla sınırlıdır. Modern dönemdeki soyut
sanat tavrı ise düşünceye dayalıdır. Diğer bir ifadeyle ve Worringer’e göre ilkel ve doğu
toplumlarını bilgisizliğin yarattığı çaresizlik soyut formlara, dolayısıyla soyut bir uslüba
yönlendirirken, modern toplumları da bilgi sahibi olma soyut formlara yönlendirmiştir.
İnsanın özgürleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte, natüralist sanat yapıtlarında da yoğun
biçimde görülen dış gerçekliğin katılığından kurtulma ve ona yeni biçimler verme isteği,
bilim ve felsefenin gelişmesiyle, sanatçıya gerekli olanakları hazırlamış ve soyut sanat
biçimlerinin şekillenmesi sağlanmıştır. Soyut sanatın en önemli yanlarından biri, sanatçının
dış gerçekliğe, gerçekliğin içinde yer almayan, daha önce görülmemiş ve tanınmayan yeni
nesneler sunmasıdır. Bu aynı zamanda Modern sanatın varlığı kavrayışıyla da ilgilidir. Yeni
düşünce sanatın objesinin duyu yoluyla kavranan gerçeklik olmadığı, tersine sanatın
objesinin duyularla kavranamayan tinsel varlık, tinsellik olduğudur.
Anahtar Kelimeler: Sanat, soyutlama, özdeşleyim, duyumsama.
ON THE CREATION GOAL OF MAN: ABSTRACTION AND IDENTIFICATION
IMPULSE
Abstract
In this study; At the beginning of the artistic attitude, the impulses formed by the first
human with the relationship he established with nature are discussed. When the studies on
these art creations were examined, explanations were found that this impulsion was shaped
by two tendencies. These are naturalistic tendencies and abstraction impulses. Especially with
reference to the explanations of Theodor Lipps and his student William Worringer to make
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sense of the real and spiritual demands of primitive communities on the basis of the concepts
of Abstraction and Identification (Sensation), according to the psychological analysis of
artistic creation, the artistic demand of the societies satisfies itself with two sources. One of
them is the inner response that meets the naturalistic tendencies and what Lipps calls
"Identify", the other is the "abstraction" impulse that Worringer adds and enables us to
understand all abstract arts. Worringer finds the dominance of abstract tendency in primitive
and eastern societies, and the naturalist tendency in the Greek culture, which is the cultural
source of western societies, in the relations of these societies with nature. In the research, the
abstractive tendency in primitive societies and modern art approaches has been tried to be
explained in the axis of these theories. In the concept of abstract, there is primarily thought
and imagination. The abstract forms of primitive man and the abstract forms of civilized man
originate from the same human substance. Looking at the starting point of art, it can be seen
that people use abstraction to recognize external reality and take it under their control.
Similarly, according to Worringer, the beginning of art was abstract. However, the abstract
values of the forms seen in the arts of primitive societies are only limited by our finding
abstract values in them. The abstract art attitude in the modern period is based on thought. In
other words, and according to Worringer, while "despair caused by ignorance" directs
primitive eastern societies to abstract forms, thus to an abstract style, modern societies
"having knowledge" has directed abstract forms. With the acceleration of the process of
human liberation, the desire to get rid of the rigidity of external reality, which is intensely
seen in naturalist works of art, and to give it new forms, with the development of science and
philosophy, provided the artist with the necessary possibilities and the formation of abstract
art forms. One of the most important aspects of abstract art is that the artist presents new
objects to external reality that are not included in reality, previously unseen and
unrecognized. This is also related to the way modern art is understood to exist. The new
thought is that the object of art is not reality that can be grasped by sense, on the contrary, the
object of art is spiritual being-spirituality that cannot be comprehended by the senses.
Keywords: Art, abstraction, identification, sensation
Giriş
“Sanat tarihi, soyutlama ve duyumsama eğilimlerinin bitmek tükenmek bilmeyen bir
mücadelesidir.”
Wilhelm Worringer
İnsanoğlunun çizgi yoluyla kendini ifade etmesinden günümüz sanat anlayışlarındaki
sanatçı ifadesine kadarki tüm süre boyunca ortaya çıkan sayısız ifadenin sanat alanındaki yeri
üzerine birçok saptama yapılmaya çalışılmıştır. Sanat isteminin kökeniyle ilgili yapılan
araştırmalar özellikle bir isim üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sanat yaratımının nedensellik
ilgisiyle ilgili nerdeyse her metinde ismi geçen bu kuramcı Worringer’dir.
Worringer’in Almancada Abstraktion und Einfühlung başlığıyla yayımlanan kitabının
Türkçe tercümesi, kitabın 1948 yılında yapılan yeni düzenlemesi üzerinden, İsmail Tunalı
tarafından yapılmıştır. Tunalı, Wilhelm Worringer’in eserini 1963 yılındaki ilk çevirisinde
Soyutlama ve Einfühlung olarak, 1985 yılındaki ikinci çevirisinde ise Soyutlama ve
Özdeşleyim olarak tercüme etmiştir.
Worringer, dünya üzerindeki her topluluğun, ulusun, tüm zamanlarda sanatta şu ya da
bu yönde ilerlediğini belirtmiştir. Bu toplulukların hangi psişik dürtülerle bu sanat
yaratımlarını gerçekleştirdiklerinin, bu dürtülerin dönemin inançsal ve politik durumlarıyla
ilişkisinin saptanması yolundaki çabanın oldukça değerli olduğunu ifade etmiştir. Kendisinin
bu konudaki saptamalarında sanat istemini iki farklı yaklaşımla açıkladığı görülmektedir.
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Bunlardan biri soyutlama diğeriyse özdeşleyim/duyumsama içtepisidir. Bu iki içtepi, sanat
tarihinin başlangıç noktasındaki ilksel sanat yaratımlarını günümüze taşıyan mağara duvar
resimlerinden günümüzdeki çağdaş sanat anlayışı bağlamında üretilen işlere kadar tüm sanat
ürünlerinin yaratım amacını psikolojik bir zemine oturtmaktadır.
Soyutlama
Soyutlama içtepisiyle açıklanan ilksel sanat ürünlerinde yaratılan imge katı bir tavırla
soyutlanmaktadır. Örneğin avın verimli geçmesi amacıyla resimlenen hayvan figürü
geometrik soyutlamacı bir yaklaşımla yansıtılmaktadır. Çünkü ilksel insan bu soyutlama
aracılığıyla av nesnesini dış dünyadan bağımsızlaştırmakta, onu kendi amacına
yaklaştırmaktadır. Yaratılan imge bir el becerisiyle sınırlı kalarak aslının taklidinin ötesine
geçememektedir. Diğer bir ifadeyle yaratım amacında psikolojik bir dürtü bulunmamaktadır.
Worringer bu noktada söz konusu yaratımlardaki beceriyle sanat eseri niteliği kazanmalarının
mümkün olmadığı belirtmektedir. Worringer’e göre bu şekildeki soyutlama içtepisi stil
üslubuyla yaratılmaktadır.
“Aquitania mağara insanlarının bu natüralist figürleri, bize, sanat tarihinin taklit
içtepisi, yani taklidin el becerisi tarihi ile aynı tutulmasıyla ortaya çıkan saçmalığı belirtmek
için hoş bir fırsat verir. Bu ürünler, salt taklit içtepisinin, gözlem keskinliğinin ürünüdürler,
buna göre de, eğer saçma ve insanı yanıltabilen bir kelime kullanmaya izin verilirse, sanat
becerisi tarihine girerler” (Worringer, 1985: 59).
Bu noktada Worringer taklit içtepisiyle ilgili yaptığı saptamalara değinmekte fayda
görülmektedir. Buna göre doğayı taklit etme ihtiyacı, insanda bir içtepi olarak bulunur ve
hatta bu içtepi, insanın temel bir ihtiyacıdır. Ancak taklit etme içtepisi, estetik alanının
dışında kalmakla birlikte, bu ihtiyacın giderilmesinin ya da bu ihtiyacın giderilmesi ile ortaya
çıkan ürünün de, sanatla hiçbir ilgisi yoktur. Worringer, estetik alanın dışında gördüğü taklit
içtepisi ile bir sanat türü olan natüralizmin birbirinden ayrılması gerektiğini söyler. Çünkü
bunların birbiriyle karıştırılması, yanlış sonuçlara neden olur ki Worringer’e göre tarihte
birçok aydının sanat karşıtı bir tavır almasının nedeni de, bu yanlışa düşmüş olmalarından
kaynaklanmaktadır. Estetik bir önemi olmayan taklit içtepisi, buna rağmen bütün çağlarda
varolmuştur. Worringer’e göre taklit içtepisi, çoğunlukla putlar, semboller ya da bir siyaset
adamının heykelinin yapımı gibi el ustalıklarında kendini gösterir. Bunlar bir sanat
içtepisinden doğan yaratmalar değildir. Çünkü asıl sanat, her zaman derin psişik ihtiyaçlardan
doğar ve bu psişik ihtiyaçları giderir. Oysa taklit içtepisinin tatmini, doğal olanı taklit
etmekten duyulan bir oyun sevincidir (Aydemir, 2015: 36-37).
Soyutlama ihtiyacının hâkim olduğu bu toplumlar, dış dünya olaylarının karmaşık
görünümü karşısında huzursuzluk duyarlar ve bunun sonucunda onlarda bir huzur ihtiyacı
doğar. Aradıkları huzuru da, dış dünyanın nesnelerine kendini vermek, onlar aracılığıyla
kendinden haz duymak ile değil, aksine, her bir nesneyi keyfiliğinden ve görünüşteki
tesadüfiliğinden kurtarmak ve bu nesneleri soyut biçimlere yaklaştırarak ölümsüz kılmak,
böylece görünüşler dünyasında sığınılacak bir zorunluluklar ülkesi yaratmak ile yakalarlar
(Worringer, 1985: 24).
Worringer ilksel dönem sanat yaratımlarının sanat eseri olarak ele alınmasının mümkün
olmadığını, bu durumun da söz konusu resimlerin sanat içtepisiyle değil de taklit içtepisiyle
yaratılmasından kaynaklandığını belirtirken, gerçek sanat eserinin ne gibi bir tavırla
yaratılması gerektiğini de açıklamaktadır. Buna göre gerçek sanat psikolojik bir
gereksinimden hareket etmeli, sanatçı da söz konusu psikolojik gereksinimi gidermelidir.
Worringer’e göre ilksel dönemde yaratılan ürünleri sanata dâhil eden ve böylece bu
ürünlerin sanatın tarihsel gelişimi ile çeliştiğini söyleyen bakış, sanat tarihini, taklit
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içtepisinin el becerisi tarihi ile bir gören aynı yanlış bakıştır. Mağaralarda ve kaya parçaları
üzerinde bulunan resimler, çizgiler aslında insanoğlunun doğa üzerindeki egemenliğini ortaya
koyduğu bir büyü çalışması ve etkinliğidir. Paleolitik dönemde (yontmataş dönemi) yaşayan
atamız, doğadaki formları, bir ‘sanat eseri’ yapmak konusunda hiçbir niyeti olmadan
resmetmiş ya da kazımıştır. Onun amacı, avının bereketli olmasını ve tuzağa yakalanmasını
sağlamak ya da kendi amaçları için kullanmak üzere av hayvanının gücünü edinmektir.
Worringer bu mağara ürünlerinin, asıl anlamındaki sanatla, estetik olarak yaklaşılabilir olan
sanatla hiçbir ilgilerinin olmadığını söylerken, bu ürünleri sanata dâhil eden bakışın,
gerçekliğe yakınlığı, sanatın ölçüsü olarak kabul eden anlayışını da saçma diye niteler
(Aydemir, 2015: 68).
Özkan Eroğlu, “Soyutlama ve Duyumsama” adlı kitabında (2016), Worringer’in soyut
sanatın, insanın kozmostaki olaylar karşısında yaşadığı olumsuz duyguların etkisiyle geliştiği
yönündeki saptamasının bir anlamda doğru olduğunu ancak büyük bir anlamda da doğru
olmadığını belirtmektedir. Yazara göre Paleolitik dönem insanının söz konusu korkulardan
veya bu korkuları alt edecek cesaretlenmeyi bulduğu olaylardan etkilenmesi bugün bilinen bir
gerçektir artık. Örneğin bu bağlamda Worringer, sanatta ve sanatın tarihinde oluşan
geometrik üslubun, kozmos karşısında doğan korku ve endişelere bağlı oluşan sert kurallara
dayalı bir algıyla dile geldiğini ifade etmektedir. Geometrik üslubun antropolojik açıdan
sanatların en alt basamaklarından birinde oluştuğu konusunda yine de hemfikirdir Worringer.
Oysa belki ilkel de olsa geometrik üslup, sadece sanatın ve kültürün en alt basamaklarında
görülmez, üst basamaklarda da dikkat çeker. Nitekim 20. Yüzyılda gelişen modern
sanatçıların soyut yapıtlarında da geometrik bir üslup görülür. Eroğlu’na göre Worringer
yaşadığı zamanın sanatına yabancı kalmıştır. Yazar Worringer’in ilgilendiği esas şeyin
“duyumsama” ihtiyacının başgösterdiği hemen hemen her nokta olduğunu belirtirken
kozmosa bağlı huzursuzluğun bir kaynağı olarak gördüğü ilkellerin ve doğu toplumlarının
sanatının bir benzerinin 20. Yüzyıl toplumlarında da olabileceği ihtimalini kaçırdığının altını
çizmektedir (Eroğlu, 2016: 14-20).
İlkel zihin evrelerinde bulunan toplumlarda, evrenin belirsizliği karşısındaki huzursuz
insanın, keyfilikten uzaklaşarak, zorunluluk içeren soyut formlara ulaşması, doğada bir
kanunluluk aramasından dolayı değil, içtepisel olarak kendiliğinden şey’i aramasından
dolayıdır. İnsanın bilgi yönünden gelişmesi, onu, doğa olaylarını açıklamaya ve sonunda
doğaya hâkim olmaya götürür. Böyle bir insan da artık doğayı belli kanunlara bağlı bir düzen
varlığı olarak anlar ve soyutlama içtepisinin gücü azalırken özdeşleyim içtepisi kendini
gösterir. Ancak kişinin evren hakkındaki bilgisi arttıkça, bu bilginin mutlak olanın bilgisi
değil, bir görünüşler dünyasının bilgisi olduğunu anlar, tıpkı ilkel durumdaki gibi dünya
tablosu karşısında kendini yitik, çaresiz hisseder ve kendiliğinden şey duygusu yeniden
uyanır. Böylece soyutlama içtepisi kendini yeniden gösterir (Aydemir, 2015: 135). Diğer bir
ifadeyle insanın gelişim sürecine paralel olarak evrenle kurduğu korku ilişkisinin yerini
bilimsel anlamdaki ilerlemeler sayesinde elde ettiği bilme duygusunun getirdiği güven
ilişkisine bıraktığını görmekteyiz. Worringer’in teorisinde bu güven ilişkisiyle birlikte insanın
kendisini başka bir nesneyle özdeş hissetmesinin mümkün olduğunu, bu noktadan sonra da
sanatın salt taklit içtepisiyle yetinemeyeceğini, sanatın yaratım ereğinin değiştiğini
görmekteyiz. Söz konusu değişimi Worringer soyutlama içtepisinin karşısına koyduğu
özdeşleyim / duyumsama (einfühlung) içtepisiyle açıklamaktadır.
Duyumsama
Duyumsama; kişinin yani sujenin bir nesneyle yani objeyle estetik boyutta bir
etkileşime girerek kendi benliğini ona aktarmasıyla objeyle bir olmasını, yani süjenin objeyle
kurduğu bağ sonucunda kendini objeyle yeniden var etmesini tarif etmektedir. Özdeşleyim
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bazı kaynaklarda (Eroğlu, 2016:8) duyumsama olarak da geçtiğini görmekteyiz. Eroğlu,
duyumsama kelimesinin einfühlung kelimesinin Türkçe’deki en uygun karşılığı olduğunu
belirtmektedir. Yazara göre einfühlung üç anlamı içeren bir tanımlama tarif etmektedir. Buna
göre insan bir nesneye önce kendini “yansıtacak”, sonra ortaya çıkanı “özümseyecek” ve en
sonunda da bir algılama”ya varacaktır. Bu bağlamda duyumsama kelimesinin “duyular
aracılığıyla bir şeyi algılamak” anlamına gelmesi einfühlung kelimesiyle örtüşmesini olanaklı
hale getirmiştir.
Theodor Lipps duyumsamayı şu şekilde tanımlamaktadır: Kişinin kendisini başka bir
kişinin ya da bir şeyin yerine koyarak onunla özdeşleşme durumu ya da yaşantısı; kişinin
kendini başka bir varlığın duyumsadıklarını duyumsamak için onun iç dünyasına
yerleştirmesi: “içinde duyumsama”. İnsanın kendisini bir başkası olarak imgeleme gücü
anlamında özdeşleyim, kişiye başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlama becerisi,
diğer insanların durumlarını algılama yetisi kazandırır (Eroğlu, 2016: 12).
Worringer, uygar toplumları soyut sanata götüren nedeni felsefi bir kavram olan
‘kendiliğinden şey’ kavramında bulur. Ancak, insan zekası, binlerce yıllık bir gelişmeyle
rasyonalist bilginin bütün yolunu geçtikten sonra, onda bilmenin en son alın yazısı olarak
‘kendiliğinden şey’ duygusu yeniden uyanır… Bilmenin gururundan aşağı yuvarlanan insan,
‘içinde yaşadığımız bu görünüş dünyasını Maja’nın bir eseri, yaratılmış bir büyü, süreksiz,
görme sanısına ve rüyaya benzeyen, kendi başına tözü olmayan bir görüntü, insan bilincini
çevreleyen bir peçe olduğunu, var ya da yok dememizin kendisi için hem doğru hem yanlış
olan şeyi tanıdıktan sonra, tıpkı ilkel insan gibi, dünya tablosu karşısında yitik ve çaresiz kalır
(Worringer, 1985: 26). Böylece modern insan tıpkı ilkel insan gibi bir yaratım sürecine girer
ancak modern insanla ilkel insanın yaratımı arasında büyük bir fark vardır. Modern insan
sanat yaparken bunun sanat olduğunun farkındadır ve yaratımını psikolojik alt yapısıyla
destekler. Worringer bu noktada sanatsal yaratımda bulunma isteğini sanatsal yaratımdan
daha üst bir konuma yerleştirir. Bu yaklaşımıyla da sanat yapıtını sadece teknik yönden ele
alan materyalist değerlendirmelere de karşı gelir. Bu değerlendirmelerdeki veriler estetik
veriler için elbette anlamlıdır ancak sanatın özünün doğru anlaşılması için abartılmamalıdır.
İnsanın soyutlama ve özdeşleyim içtepileri, sanat tarihinde stil ve natüralizm olarak, din
tarihinde ise aşkınlık ve içkinlik olarak ifade bulur. Başka bir deyişle, soyutlama içtepisinin
egemenliği, bir toplumu sanat bakımından soyut eğilimlere, din bakımından ise aşkınlık
prensibinden hareket eden inanışlara götürürken; özdeşleyim içtepisinin egemenliği, sanat
bakımından natüralist eğilimlere, din bakımından ise içkinlik prensibinden hareket eden
inanışlara götürür (Aydemir, 2015: 137). Bu noktada Worringer’in uygar ve Batılı
toplumların duyumsamaya yakınlığını, ilksel ve Doğulu toplumların soyutlamaya yakınlığını
dayandırdığı saptamasının kaynağını içkinlik ve aşkınlık prensibine dayandırdığı
anlaşılmaktadır.
Uygar insan da ilkel insan gibi bu yitiklik ve çaresizlikten kurtulabilmek için mutlak
olan varlığı istemektedir. Belirsizlikten sıyrılmış, göreli farklı olmayan, görünüşü ile hakikati
bir olana ulaşmak istemektedir. Bunu ise soyut sanatta bulmaktadır. Soyut sanatta geometrik,
yasal, mutlak biçimlerde özlemini duyduğu huzur ve mutluluğa kavuşmaktadır. Worringer,
soyut sanatı bir psikolojik etken, bir içtepi ile açıklamaktadır. Ne var ki, bu soyutlama içtepisi
ilkel insanda bilinçsiz bir durumken, uygar insanda bu metafizik bir hal almaktadır. Çünkü,
kendiliğinden şeyi, mutlağı ve değişmeyeni arayan insan bunu soyut sanatta yasal, geometrik
biçimlerde bulmaktadır. Worringer’in tüm soyut sanatın temel niteliği olarak belirlediği bu
empirik realiteden kaçış ve mutlak değişmeyene kaçış, bir öz arama özelliği tüm soyut sanat
yaratılarında mevcuttur (Yılmaz, 2014).
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Sonuç
Worringer’in tüm sanat tarihini anlamlandırma amacıyla ortaya attığı söz konusu teori,
sadece sanat istemindeki faktörleri analiz etmekle sınırlı kalmaması, dönemin sanat
yaratımlarını etkileyen faktörleri de bu analize dahil etmesi yönüyle de oldukça önemlidir.
Sanatın ilksel sürecindeki yaratımların amaçsal ilişkilerini saptama yolunda “dış
dünyaya karşı duyulan korku ve belirsizlik duyguları” ile karşılaşılmaktadır. İnsan etrafında
meydana gelen sayısız olaya bir anlam yükleme, yüzleştiği sorunlar karşısında da bir çözüm
bulma uğraşında “kendiliğinden şey” duygusuna sarılmıştır. Worringer ilkel insanın ya da
doğu toplumlarının kendiliğinden şey duygusuna bağlılıkları nedeniyle dış dünyanın
görünüşleriyle az miktarda ilişkiye geçtiklerini, bu nedenle de soyutlama arayışına
girdiklerini belirtmektedir. Söz konusu soyutlamayı katı kurallara bağlı olarak oluşturdukları
bir düzen içerisinde salt taklit içgüdüsüyle oluşturmuşlardır. Worringer bu taklit etme
içtepisini, psişik bir süreç içermemesi bakımından estetik alanın dışında bırakmaktadır. Bu
noktada gerçek sanatın derin psişik ihtiyaçları odağına alarak yaratılması gerektiğini ifade
ederken, söz konusu gerçek sanattaki yaratım içtepisini de duyumsama olarak adlandırır.
Kısacası ilkel ve doğu toplumlarını bilgisizliğin yarattığı çaresizlik soyut formlara
dolayısıyla soyut bir üsluba yönlendirirken modern toplumları da bilgi sahibi olma soyut bir
üsluba yönlendirmiştir.
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Özet
Demiryolu taşımacılığı taşıma modları içerisinde hacimce fazla olan yüklerin
taşınmasına imkan sağlaması, taşıma maliyeti açısından karayolu ve havayolu modlarına göre
daha ucuz olması, olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesi açısından taşımacılık
faaliyetlerinde her geçen gün artan öneme sahip olmaktadır. Demiryolu taşımacılığında
elektrikli trenlerin kullanılmaya başlanması ile enerji maliyetleri azalmaktadır. Aynı zamanda
bu trenlerin çevreye daha az zarar vermesi lojistik firmalarının karbon ayak izlerini daha
düşük seviyelere çekmelerini sağlamaktadır. Multimodal taşımalarda karayolu ile entegre
olarak kullanılan demiryolu, tek modlu karayolu taşımalarına göre maliyetleri azaltmaktadır.
2013 yılına kadar ülkemizde demiryollarının özel sektöre kapalı olması demiryolu
taşımacılığının gelişmesini engellemiştir. Günümüzde birçok lojistik firma, uluslararası ve
ulusal taşımalarında demiryoluna yönelmektedir. Özellikle Marmaray boğaz tüp geçinin
yapılması ile “Tek Yol Tek Kuşak” projesi tamamlanmıştır. Bu kapsamda Çin’den kalkan bir
trenin Marmaray tüp geçidinden geçerek Avrupa’ya ulaşması mümkün hale gelmiştir. 5
Kasım 2019 tarihinde Çin’den kalkan yük treni Marmaray’dan geçerek Avrupa’ya ulaşmıştır.
Bu durum yüklerin Avrupa’ya denizyoluna göre daha kısa sürede ve kesintisiz taşınmasını
sağlamıştır.
Demiryolu taşımacılığının kapıdan kapıya taşıma yapma özelliğine sahip olmaması,
limanlarımızın birçoğunun demiryolu bağlantısına sahip olmaması gibi nedenler ülkemizde
demiryolu taşımacılığının gelişmesini engellemektedir. Ayrıca ülkemizde demiryolu alt
yapısının yeterli olmaması gelişmeyi engelleyen bir diğer durumdur. Yapım aşamasında olan
lojistik köylerin tamamlanması ile demiryolu yük taşımacılığının artması beklenmektedir.
Lojistik köylerde gümrükleme, depolama ve elleçleme işlemleri tek merkezde yapılabilir hale
gelecek ve karayolu ile halihazırda taşıma işlemleri gerçekleştirilen ürünler demiryolu ile
taşınabilecektir.
Bu bağlamda bu çalışma 2013 yılı ve 2020 Ocak ayı dahil olmak üzere bu süreçte
demiryolu yük taşımacılığı miktarlarının belirlenmesi ve demiryolu yük taşımacılığının diğer
lojistik taşıma modları içerisindeki yerinin ithalat ve ihracat taşımaları bağlamında
belirlenmesi amaçlanmıştır. İncelenen veriler demiryolu yük taşımacılığının ve belirtilen
süreçteki değişiminin sektör paydaşlarının bilgilendirilmesi açısından önemlidir.
Çalışma sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde 2013 sonrasında demiryollarının
özel sektöre açılmasının demiryolu yük taşımacılığını ithalat ve ihracat bağlamında
beklenildiği gibi arttırmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, Demiryolu Taşımacılığı, İthalat ve İhracat
EVALUATION OF RAILWAY TRANSPORT IN THE CONTEXT OF IMPORT AND
EXPORT DATA ACCORDING TO LOGISTIC MODES
Abstract
Railway transportation is increasingly important in transportation activities in terms of
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allowing large loads to be transported in transportation modes, being cheaper than road and
air way modes in terms of transportation costs, and being less affected by adverse weather
conditions. With the introduction of electrictrains in railway transportation,
energycostsaredecreasing. At thesame time, thefactthatthesetrains do less damage to the
environmentenables logistics companies to reduce car bon residues to lower levels.
Therailway, which is used in integration with the road in multimodal transport, reduces the
costs compared to single-moderoad transport.
The fact that railways were closed to the private sector in our country until 2013
prevented the development of railway transportation. Today, many logistics companies are
turning to railways for the irinternational and national transportation. Especially with the
construction of the Marmaray Bosphorustube, the "One Road, One Belt" project was
completed. In this context, it became possible for a train departing from China to reach
Europe by passing through the Marmaray tube crossing. On November 5, 2019, the freight
train departing from China reached Europe by passing through Marmaray. This situation
enabled the freight to be transported to Europe in a shorter time and without interruption than
by sea.
Railway transportation does not have the feature of door-to-door transportation and
many of our ports do not have a railway connection, which prevent the development of
railway transportation in our country. In addition, in adequaterail way infrastructure in our
country is another situation that prevents development. Witht he completion of the logistics
villages under construction, it is expected that rail freight transport willin crease. In logistics
villages, customsclearance, storageandhandlingoperationswill be performed in a singlecenter,
andproductsthatarealreadytransportedbyroadwill be transportedbyrail.
Inthiscontext, thisstudyaimstodeterminetheamount of railfreight transport in thisperiod,
including 2013 andJanuary 2020, andtodeterminetheplace of railfreight transport in
otherlogistics
transport
modes
in
thecontext
of
importandexporttransports.
Theanalyzeddataareimportant
in
terms
of
informingsectorstakeholders
of
railfreighttransportationanditschange in thespecifiedprocess.
When the data obtained as a result of the study were analyzed, it was determined that
the opening of railways to the private sector after 2013 did not increase rail freight transport
as expected in terms of import and export.
Keywords:Logistics, Railway Transport, Importand Export
1. GİRİŞ
Lojistik faaliyetleri Dünya Ticaretinde önemli bir unsur olarak yer almaktadır.
Uluslararası Ticarete konu olan malların üreticiden tüketiciye ulaştırılması sürecinde
taşınması, depolanması, stok yönetimi, elleçlenmesi, gümrükleme işlemleri, sigorta işlemleri
gibi faaliyetler lojistik firmaları tarafından yerine getirilmektedir. Bu faaliyetler içerisinde
taşımafaaliyetleri kritik öneme sahiptir. Taşıma faaliyetleri literatürde 5 sınıfa ayrılmaktadır.
Bunlar Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu ve Boru Hattı taşımacılığıdır. Taşıma
faaliyetleri tek modla gerçekleştirilebildiği gibi taşıma esnasında birden fazla modun
kullanılması
ile intermodal,
multimodal ve kombine taşımacılık
şeklinde
gerçekleştirilebilmektedir. Kapıdan kapıya teslim imkanına sahip olmamaları nedeniyle diğer
taşıma modları karayolu taşımacılığı ile entegre çalışmak zorunda kalmaktadır.
Uluslararası taşımacılıkta en yoğun kullanılan taşıma modu yaklaşık % 90’lık oran ile
denizyolu taşımacılığına aittir. Denizyolu taşımacılığının tercih nedeni hacimli malların
taşınabilmesi ve ucuz olmasıdır. Demiryolu taşımacılığı da özellikleri açısından bakıldığında
denizyolu taşımacılığı ile aynı özelliklere sahip olmasına rağmen taşıma modları içerisinde
neredeyse en az tercih edilen taşıma modudur. Bunun nedeni demiryolu alt yapısının yeterli
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düzeyde olmamasıdır. Son yıllarda yapılan alt yapı yatırımları ile gelecekte demiryolu
taşımacılığının daha tercih edilir bir taşıma modu olması beklenmektedir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Lojistik
Lojistik kavramı Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğünde “mal ve
hizmetlerin sağlanmasına yönelik etkinliklerin yönetimi, örgütlenmesi ve planlaması bilimi”
olarak tanımlanmaktadır (www.sozluk.gov.tr). Lojistik kavramının kökenini Yunanca
“logistikos” kelimesi oluşturmaktadır. Bu kavram ilk olarak askeri alanda kullanılmıştır.
Uluslararası ticaret bağlamında lojistik kavramı, yüklerin ihracatçının bulunduğu ülkedeki
teslim alım yerinden, ithalatçının bulunduğu ülkedeki teslim yerine ulaştırılması ve bu
süreçteki faaliyetlerin yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır (Terzi ve Bölükbaş, 2016: 210).
Lojistik faaliyetleri şirketlerin başarısında önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda şirket
başarılarının kritik faktörlerinden birisi lojistik faaliyetleri olarak ele alınmaktadır. Bu
bağlamda lojistik sadece nakliye ve depolama olarak düşünülmemelidir (Othman ve Voon,
2018: 270). Lojistik faaliyetleri üretimin planlanmasından, ürünlerin teslimine kadar olan
süreçte depolama, elleçleme, stok yönetimi, dağıtım, taşıma gibi faaliyetler ile bunlar
arasındaki işbirliğinin sağlanmasını gerektirir (Şen, 2014: 84-85).

Sefer sıklığı ve elverişlilik açısından birinci sırada yer alan taşıma modu karayolu
taşımacılığıdır. Güvenilirlik açısınından birinci sırada yer alan taşıma modu boru hattı
taşımacılığıdır. Ulaştırmanın en hızlı sağlandığı taşıma modu havayolu taşımcılığıdır.
Kapasite açısından hacimce en büyük yüklerin taşınmasını sağlayan taşıma modu denizyolu
taşımaıcılığıdır. Ekonomik verimlilik ve enerji verimliliği açısından en verimli taşıma modu
boru hattı taşımacılığır. Demiryolu taşımacılığı tüm değerlendirmelerde orta düzeyde yer
almaktadır. Elverişlilik ve kapasite açısından taşıma modları arasında ikinci sırada yer alırken;
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diğer özellikler olan güvenilirlik, hız, sıklık, ekonomik verimlilik ve enerji verimliliği
açısından üçüncü sırada yer almaktadır.
2.2. Demiryolu:
Madeni bir yol üzerinde, mekanik güçle hareket ettirilen araçlar içinde, yük ve
insanların bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlayan tesislerin tümüne demiryolu denir
(Ünal, 2018: 3).
2.3. Demiryollarının Tarihsel Gelişimi:
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 2019 yılı faaliyet
raporunda demiryollarının tarihsel gelişimi şu şekilde açıklanmıştır (TCDD, 2019):
Türkiye’deki ilk demiryolu 23 Eylül 1856 tarihinde yapılan 130 km’lik İzmir-Aydın
demiryoludur. 24 Eylül 1872 yılında demiryolu yapımı ve demiryollarının işletilmesi
amacıyla Demiryolları İdaresi kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin sona ermesiyle birlikte 8.619
km’lik demiryolunun 4.136 km’si bugünkü Türkiye sınırları içerisinde kalmıştır.
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte demiryollarının devletleştirilmesi kararı ile 24 Mayıs 1924’te
“Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi” kurulmuştur. 31 Mayıs 1927’de
Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi” kuruldu. Cumhuriyetin ilanından önce
yapılan ve özel şirketler tarafından işletilmekte olan hatlar 1928-1948 yılları arasında satın
alınarak devletleştirildi. 22 Temmuz 1953’te “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
İşletmesi” (TCDD) adı altında Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirildi. 2018 yılı sonu
itibariyle 1.213 km’si YHT, 11.527 km’si konvansiyonel olmak üzere toplam 12.740 km
hattımız bulunmaktadır. 1 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Türkiye
Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki Kanun” ile teşekkül “İktisadi
Devlet Teşekkülü” özelliğine kavuşmuştur. Yük ve yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla
Demiryolu Tren İşletmecisi görevini yerine getirmek üzere TCDD’nin bağlı ortaklığı olarak
“TCDD Taşımacılık AŞ’nin kurulması çalışmalarına 2013 yılı Mayıs ayında başlanmıştır.
Yeniden yapılandırma çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış ve 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle
TCDD, Demiryolu Altyapı İşletmecisi; TCDD Taşımacılık AŞ, Demiryolu Tren İşletmecisi
olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1 Mayıs 2013 tarihinde çıkarılan serbestleştirme kanunu
ile demiryolu alt yapısının devredilmesi ile Demiryolu Altyapı İşletmecisi olarak
yetkilendirilmiştir. TCDD Taşımacılık A.Ş. kurulmuş ve Demiryolu Tren İşletmecisi olarak
yetkili kılınmıştır. Demiryolu altyapısını kullanarak tren işletmeciliği yapmak isteyen kamu
tüzel kişileri ve şirketlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Demiryolu Tren İşletmecisi
olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir.
2.4. Demiryolu Yük Taşımacılığı
Yük ve yolcuların demiryolu üzerinde demiryolu taşıma vasıtaları ile taşınması
demiryolu taşımacılığı olarak ifade edilmektedir. Demiryolu taşımacılığı da denizyolu
taşımacılığı gibi maliyet açısından tercih edilen bir taşıma modudur. Ayrıca büyük hacimli
yüklerin uzak mesafelere, iklimsel değişikliklerden etkilenmeden güvenilir bir şekilde
taşınmasına imkan sağlar (Ünlü, 2017: 44). Demiryolu yük taşımacılığı diğer taşıma
modlarına göre birtakım avantajlar ve dezavantajlar içermektedir. Yük taşımacılığı pazarından
kapıdan kapıya teslim imkanı sağlayamaması nedeniyle aldığı payın kısıtlı olması bir
dezavantajdır. Diğer bir dezavantaj ise ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Avantaj
olarak ise diğer taşıma modlarından daha az enerji ile taşıma işlemini gerçekleştirmesi, daha
az miktarda gürültü kirliliği ve hava kirliliğine sebep olması gösterilebilir (Atar, 2013: 18).
Demiryolu yük taşımacılığı, hacimce büyük, ağır ve taşınması zor yüklerin daha uygun
fiyatlarla kolay taşınmasına imkan sağlayan taşıma modudur. Demiryolu alt yapısının yetersiz
olması, demiryolları üzerindeki tünellerin dar olması, demiryollarının genellikle tek yönlü
olması gibi nedenler demiryolu taşımalarını sınırlandırmaktadır. Türkiye’de demiryolu yük
taşımacılığında genellikle maden, tarım ve orman ürünleri gibi hammadde taşımaları
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yapılmaktadır. Bu hammaddelerin taşınma mesafeleri uzadıkça demiryolu ile taşınmasında
maliyetin düşmesi demiryolunu daha avantajlı hale getirmektedir. Demiryolu taşımacılığında
altyapı yatırım maliyetleri yüksek iken işletme maliyetleri düşüktür. İklimsel değişikliklerden
en az etkilenen ve en güvenilir taşıma modlarından biridir. Ülkede demiryolu taşımacılığının
artması karayolu taşımacılığının yükünü azaltacaktır. Ayrıca demiryolu taşımacılığının
değişken maliyetlerinin düşük olması fiyat garantisi verilmesini de mümkün kılmaktadır.
Uluslararası yük taşımalarında karayolu yük taşımalarındaki gibi geçiş sınırlamalarının
olmaması ve geçiş üstünlüğüne sahip olması avantajlı hale getirmektedir (Millî Eğitim
Bakanlığı [MEB] Ulaştırma Hizmetleri, 2011).
2.5. Tek Kuşak, Tek Yol (OBOR) Projesi:

Kaynak: https://www.yatirimkredi.com/bir-kusak-bir-yol-projesi-nedir-obor.html
Tek Kuşak, Tek Yol projesi olarak adlandırılan İngilizcesi OneBelt, One Road olan
OBOR projesi ile ilgili ilk olarak Çin devlet başkanı ŞiCinping 7 Eylül 2013’ te Kazakistan’
da yaptığı bir konuşmada eski İpek yoluna atıfla şöyle demiştir: “M.Ö 200’ e kadar uzanan
ticaret yolu sayesinde Avrupa, Orta doğu ve Çin arasında ekonomik fikirsel ve kültürel bir
etkileşim olmuştur” (www.yatirimkredi.com). Bu projenin amacı Asya-Avrupa hattında yer
alan ülkelerde ulaştırma altyapısının sağlanması, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların
yapılması yolu ile hatta işlerlik kazandırmaktır (Esmer, 2017). Bu proje Çin merkezli Asya,
Orta Doğu, Avrupa ve kısmen Afrika’yı kapsayan telekomünikasyon, ulaşım ağları ve enerji
ağlarının bu bölgeler arasında uluslararası entegrasyonun sağlanması amacı gütmektedir. Çin
bu projeye ilişkin alt yapı yatırımlarını 2049 yılına kadar tam olarak tamamlamayı
planlamaktadır. Projenin kapsadığı alan 69 ülkeyi kapsamaktadır. Dünya gayrisafi yurtiçi
hasılasının %42’si, dünya nüfusunun %65’ini, enerji rezervlerinin %75’ini ve dünya
yüzölçümünün karasal olarak %40’lık kısmını kapsamaktadır. Bu projenin orta koridorunda
Türkiye de yer almaktadır. Bakü-Tiflis-Kars güzergahı orta koridoru oluşturmaktadır.
Marmaray’ın tamamlanması ile orta koridor tamamlanmış bulunmaktadır. Nihayet 5 Kasım
2019’da ilk tren Çin’den Avrupa’ya geçiş yapmıştır. Ray açıklıklarının aynı olması demiryolu
taşımacılığının kesintisiz yapılmasını sağlamaktadır.
OBOR projesi ülkemiz açısından birtakım avantajlar ve dezavantajlar içermektedir.
Projenin tamamlanması ile Çin daha fazla ürününü daha kısa sürede Avrupa’ya
ulaştırabilecektir. Bu durum Türkiye’nin Avrupa’daki pazar payı üzerinde etkili olacak mı?
Ayrıca bu projeile Türkiye Asya’daki ülkelere ve Türki Cumhuriyetlere daha kolay
ulaşacaktır. Bu durum Türkiye’nin ihracatını arttıracak mıdır? Türkiye’nin bu durumları göz
önünde bulundurarak projeyi lehine kullanabileceği girişimleri geçekleştirmelidir.
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3. ARAŞTIRMA VERİLERİ
Tablo 1. de 2013-2020 yılları arasında taşıma modlarına göre dolar bazında ihracat
verileri yer almaktadır.
Tablo 1. 2013-2020 Yılları Arası Taşıma Modlarına Göre İhracat Verileri
2013-2020 YILLARI ARASI TAŞIMA MODLARINA GÖRE İHRACAT VERİLERİ (BİN ABD $)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020/OCAK

DENİZYOLU
DEMİRYOLU KARAYOLU HAVAYOLU DİĞER
TOPLAM
88.197.731,72
57.804.104,14
13.200.117,83 1.284.309,07 161.480.914,70
994.651,94
88.900.953,01
61.133.175,85
14.388.661,07 1.117.902,00 166.504.861,80
964.169,86
79.762.172,74
51.946.112,73
17.400.190,46 1.011.897,76 150.982.113,77
861.740,08
80.139.269,72
49.537.436,35
17.908.781,89
987.695,59 149.246.999,26
673.815,72
93.378.624,65
50.988.407,80
17.217.239,96 2.210.431,77 164.494.619,32
699.915,14
108.802.681,33
52.222.467,59
14.127.905,45 1.262.157,49 177.168.756,29
753.544,42
109.135.451,57
54.478.668,21
14.849.199,77 1.436.346,51 180.870.840,95
971.174,90
8.946.493,89
4.535.243,58
1.058.162,31
127.688,58
91.462,63
14.759.050,99

Yukarıda Tablo 1. de görüldüğü üzere demiryolu yük taşımacılığı verileri 2013 yılında
994.651,94$ iken 2019 yılında 971.174,90$ olarak gerçekleşmiştir. 2013 sonrasında
demiryollarının özel sektöre açılması ile yıllar itibariyle artış göstermesi beklenirken 20132020 yılları arasında inişli çıkışlı gerçekleşmiştir. 2019 yılında 2013 yılına göre toplam
ihracat miktarı artış gösterirken bu artışın daha çok denizyolu taşımacılığında gerçekleştiği
görülmektedir.
Aşağıda Tablo 2. de 2013-2020 yılları arasında taşıma modlarına göre dolar bazında
ithalat verileri yer almaktadır.
Tablo 2. 2013-2020 Yılları Arası Taşıma Modlarına Göre İthalat Verileri
2013-2020 YILLARI ARASI TAŞIMA MODLARINA GÖRE İTHALAT VERİLERİ (BİN ABD $)
DENİZYOLU
DEMİRYOLU KARAYOLU HAVAYOLU DİĞER
TOPLAM
146.444.550,37
2013
1.784.904,76 43.544.972,04 32.759.357,65 36.289.018,18 260.822.803,00
147.778.523,32
2014
1.253.891,61 40.577.283,08 24.889.607,69 36.643.123,50 251.142.429,21
126.868.187,44
2015
1.434.901,69 37.840.931,75 20.159.751,22 27.315.439,36 213.619.211,46
121.013.275,92
2016
1.768.602,05 36.716.500,27 23.107.208,26 19.583.655,36 202.189.241,86
138.596.808,52
2017
1.294.504,14 40.374.083,04 34.439.947,75 24.009.784,46 238.715.127,91
136.737.402,15
2018
1.299.418,59 39.129.379,96 28.756.744,82 25.229.537,13 231.152.482,65
112.969.167,09
2019
1.447.897,40 37.177.318,64 29.238.465,09 29.514.041,39 210.346.889,61
9.717.626,44
2.936.344,06
3.290.222,88
3.102.638,49
2020/OCAK
160.258,54
19.207.090,40

Yukarıda Tablo 2. de görüldüğü üzere demiryolu yük taşımacılığı verileri 2013 yılında
1.784.904,76 $ iken 2019 yılında 1.447.897,54$ olarak gerçekleşmiştir. 2013 sonrasında 2019
yılına kadar demiryolu taşımacılığı miktarı dolar bazında inişli çıkışlı gerçekleşmiştir. Taşıma
modları ile gerçekleştirilen toplam ithalatın da azaldığı görülmektedir. Diğer taşıma
modlarında da azalma olduğu görülmektedir.
Tablo 3. te 2013-2020 yılları arası taşıma modlarına göre ihracat verileri Ocak ayları
bazında yıllara göre dolar bazında verilmiştir.
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Tablo 3. 2013-2020 Yılları Arası Taşıma Modlarına Göre Ocak Ayı Bazında
İhracat Verileri
2013-2020 YILLARI ARASI TAŞIMA MODLARINA GÖRE İHRACAT VERİLERİ (BİN ABD $)
2013/OCAK
2014/OCAK
2015/OCAK
2016/OCAK
2017/OCAK
2018/OCAK
2019/OCAK
2020/OCAK

DENİZYOLU DEMİRYOLU KARAYOLU
HAVAYOLU
DİĞER
TOPLAM
6.730.023,40
4.313.112,22
1.098.239,50
43.787,47
78.161,68
12.263.324,26
6.992.389,10
4.981.043,85
917.878,24
73.621,70
91.163,88
13.056.096,76
6.290.338,81
4.441.780,26
2.079.551,10
33.014,13
65.443,18
12.910.127,49
5.612.987,30
3.419.227,04
826.051,44
55.439,23
42.863,78
9.956.568,79
6.730.763,46
3.682.133,99
1.182.537,54
76.285,51
67.007,06
11.738.727,56
8.055.125,23
4.144.330,66
766.871,84
65.034,86
48.734,18
13.080.096,76
8.600.825,16
4.042.572,65
993.558,13
167.157,11
70.992,14
13.875.105,18
8.946.493,89
4.535.243,58
1.058.162,31 127.688,58
91.462,63
14.759.050,99

Tablo 3. te görüldüğü üzere 2013 yılı ocak ayında ihracat bazında demiryolu ile taşınan
yük miktarı 78.161,68$ olarak gerçekleşmiştir. 2014 ocak ayında 91.63,88$ olarak
gerçekleşmiştir. Sonraki yıllarda demiryolu ile ihracat yüklerinin taşınmasında azalma
olmuştur. 2020 ocak ayında 2014 ocak verileri tekrar yakalanmıştır. Ocak ayları ihracat
taşımaları toplamda 2013 yılından 2020 yılına artış gösterdiği görülmektedir. Denizyolu
taşımacılığındaki artışın toplam üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Tablo 4. te 2013-2020 yılları arasında taşıma modlarına göre gerçekleştirilen ithalat
taşımaları yıllara göre Ocak ayları karşılaştırmalı olarak dolar bazında gerçekleştirilmiştir.
Tablo 4. 2013-2020 Yılları Arası Taşıma Modlarına Göre Ocak Ayı Bazında
İthalat Verileri
2013-2020 YILLARI ARASI TAŞIMA MODLARINA GÖRE İTHALAT VERİLERİ (BİN ABD $)
DENİZYOLU DEMİRYOLU KARAYOLU HAVAYOLU DİĞER
TOPLAM
10.786.169,03
3.189.685,40
2.080.845,07 3.285.898,99
2013/OCAK
221.884,01
19.564.482,49
12.042.134,57
2.972.442,42
1.737.854,37 3.283.780,47
2014/OCAK
103.049,34
20.139.261,17
10.163.822,93
2.619.381,30
1.621.180,84 2.574.282,67
2015/OCAK
76.499,58
17.055.167,31
8.194.397,27
2.380.772,41
1.406.364,53 1.570.205,96
2016/OCAK
84.238,55
13.635.978,71
9.555.344,58
2.547.828,32
1.772.942,07 2.124.754,43
2017/OCAK
89.913,02
16.090.782,41
12.262.652,77
3.624.354,67
3.945.477,71 2.235.003,79
2018/OCAK
109.697,52
22.177.186,46
8.752.322,12
2.627.886,67
1.974.212,68 2.713.884,85
2019/OCAK
96.576,06
16.164.882,39
9.717.626,44
2.936.344,06
3.290.222,88
3.102.638,49
2020/OCAK
160.258,54
19.207.090,40

Tablo 4. te görüldüğü üzere demiryolu ile 2013 ocak ayında gerçekleştirilen ithalat
taşıması miktarı 221.884,01$ olarak gerçekleşmiştir. Takip eden yıllarda demiryolu ile
gerçekleştirilen ithalat taşıması ciddi oranda azalmıştır. Bu süreçte en düşük demiryolu ile
ithalat taşıması 2015 ocak ayında 76.499,58$ olarak gerçekleşmiştir. 2020 ocak ayında bu
miktar ancak 160.258,54$ a ulaşmıştır. 2013 ocak ayı ile 2020 ocak ayı karşılaştırıldığında
toplam ithalat miktarları eşit iken denizyolu, demiryolu, karayolu ve diğer taşıma modlarında
azalma görülürken havayolunda artış olduğu görülmektedir.
4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Yük ve yolcuların demiryolu üzerinde demiryolu taşıma vasıtaları ile taşınması olarak
ifade edilen demiryolu taşımacılığı diğer taşıma modlarına göre elverişlilik ve kapasite
açısından ikinci sırada yer alan bir taşımacılık türüdür. İlk demiryolunun yapıldığı 1856
yılından bu yana demiryolu ağı Türkiye’de 2018 yılı sonu itibariyle 12.740 km ye ulaşmıştır.
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Fakat bu rakam her geçen gün artan dış ticaret verileri ile kıyaslandığında yeterli olmadığı
söylenebilir. Hacimce büyük, ağır ve taşınması zor yüklerin daha uygun fiyatlarla kolay
taşınmasına imkan sağlayan demiryolu taşımacılığı demiryolu alt yapısının yetersiz olması,
demiryolları üzerindeki tünellerin dar olması, demiryollarının genellikle tek yönlü olması gibi
nedenlerle az gelişme göstermiştir. İlk trenin 5 Kasım 2019 da Çin’den çıkıp Türkiye
üzerinden Avrupa’ya ulaşmasını sağlayan Tek Kuşak, Tek Yol projesi ile Asya-Avrupa
hattında yer alan ülkelerde ulaştırma altyapısının sağlanması, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve
yatırımların yapılması ile hatta işlerlik kazandırmak amaçlanmıştır. Bu proje Çin merkezli
Asya, Orta Doğu, Avrupa ve kısmen Afrika’yı kapsayan telekomünikasyon, ulaşım ağları ve
enerji ağlarının bu bölgeler arasında uluslararası entegrasyonun sağlanması amacını
gütmektedir. Çin bu projeye ilişkin alt yapı yatırımlarını 2049 yılına kadar tam olarak
tamamlamayı planlamaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin de bu projeden yeterli düzeyde
faydalanması beklenmektedir. 2013-2020 ihracat ve ithalat rakamları incelendiğinde
demiryolu taşımacılığının dış ticarette çok fazla tercih edilmediğini ortaya koymaktadır.
İhracattın 2013 yılında 994.651,94$ kısmı demiryolu ile taşınmışken bu rakam 2019 yılında
971.174,90$ olarak gerçekleşmiştir. 2013 sonrasında demiryollarının özel sektöre açılması ile
yıllar itibariyle artış göstermesi beklenirken 2013-2020 yılları arasında inişli çıkışlı
gerçekleşmiştir. 2019 yılında 2013 yılına göre toplam ihracat miktarı artış gösterirken bu
artışın daha çok denizyolu taşımacılığında gerçekleştiği görülmektedir. İthalatta ise
demiryolunun payı 2013 yılında 1.784.904,76 $ iken 2019 yılında 1.447.897,54$ olarak
gerçekleşmiştir. Yedi yıllık bir süreçte ithalat ve ihracatta demiryolu taşımacılığının payının
inişli çıkışlı bir seyirde olduğu ve payının artırılamadığı görülmektedir. Demiryolu
taşımacılığının önündeki engellerin düzeltilerek payının artırılması Türkiye’ye ve işletmelere
rekabet açısından büyük avantaj sağlayacaktır.
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TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ AÇISINDAN LOJİSTİK PERFORMANS
ENDEKSİNDEKİ KONUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Özet
Küreselleşme, serbest ticaret ve teknolojik gelişmeler gibi unsurlar ülkeler arasında
yoğun rekabetin yaşanmasına neden olmuştur. Her geçen gün artan ticaret hacmi
doğrultusunda ülkeler daha fazla ekonomik kazanç sağlamak ve rekabet edebilmek için çeşitli
faaliyetlere yönelmektedirler. Bu doğrultuda ülkelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla
lojistik faaliyetlere daha fazla yöneldikleri görülmektedir. Bu nedenle dış ticaretin önemli bir
parçası olan lojistik sektörünün önemi her geçen gün artmakta ve sektördeki gelişmelerle
ülkeler piyasa hacimlerini artırıp önemli bir pazar payı elde etmektedirler. Ülke ekonomisinde
büyük payı olan lojistik sektöründe ülkelerin performansının ölçülmesi rekabet açısından
büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Dünya Bankası tarafından ilk defa 2007 yılında,
dünya ticaretini geliştirmek ve ülkelerin kendilerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla
Lojistik Performans Endeksi (LPI) yayınlanmıştır. Ülkelerin lojistik sektöründeki
performansını ortaya çıkarmak için ve yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde önemli bir
gösterge olan lojistik performans endeksi gümrük boyutu,Altyapı boyutu, lojistik hizmet
kalitesi boyutu, sevkiyat ayarlanabilirlik boyutu, takip edilebilirlik boyutu, zamanlama
boyutu olmak üzere 6 temel göstergeden oluşmaktadır.
İlki 2007 yılında olmak üzere daha sonrası 2010, 2012, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında 6
tane Lojistik Performans Endeksi yayınlanmıştır. Çalışmada Türkiye’nin dış ticaretine büyük
katkı sağlayan ve en önemli sektörler içerisinde gösterilen lojistik sektörünün gelişmesi
açısından önemli olan lojistik performans endeksinin durumundaki değişiklikler yıllar
itibariyle değerlendirilmiştir. 2007 yılında 34. Sırada yer alan Türkiye istikrarsız bir sıralama
kaydetmiş olup 2012 den itibaren puanında düşüş meydana gelmiş ve 2018 yılında 47. Sıraya
gerilemiştir. En iyi puana 2012 yılında ulaşmış olup 3,51 ile 27. sırada yer almıştır. Türkiye
özellikle gümrük puanının düşüklüğü sebebiyle bu sıralamada sonraki yıllarda daha da alt
seviyelere gerilemiştir. 2007 yılından bu yana LPI da her yıl ilk 10 da Almanya, İngiltere,
Singapur ve Hollanda yer almaktadır. Gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerin LPI endeksleride
yüksek çıkarken gelişmemiş ekonomiye sahip ülkelerde bu rakam düşük çıkmaktadır.
Türkiye’nin 2012 lojistik performans endeksinden sonra meydana gelen düşüşün
engellenmesi için belirlenmiş olan tüm alt boyutlar üzerinde iyileştirmeler yapılması
gerekmektedir. Coğrafi konumun avantajını daha iyi kullanıp pazar payının artırılması ile
rekabet avantajı elde edebilmemiz için bu iyileştirilmelerin yapılması ülke ekonomisi
açısından faydalı olacaktır.
Anahtar kelimeler: Lojistik, Lojistik Performans Endeksi, Türkiye’nin Lojistik
Performans Endeksi
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EVALUATION THE SITUATION OF TURKEY AT THE LOGISTICS PERFORMANCE
INDEX IN TERMS OF FOREIGN TRADE
Abstract
Factors such as globalization, free trade and technological developments have caused
intense competition between countries. In line with the increasing trade volume everyday,
countries turn to various activities in order to gain more economic gain and to compete. In this
direction, it is observed that countriest end to focus more on logistics activities in order to
increase their competitiveness. Forthisreason, theimportance of thelogisticssector, which is an
importantpart of foreigntrade, is increasingdaybydayandcountrieshaveincreasedtheir market
volumesandgained a significant market sharewiththedevelopments in thesector.
Measuringtheperformance of countries in thelogisticssector, which has a largeshare in
thecountry'seconomy, is of greatimportance in terms of competition. Inthisdirection,
theLogisticsPerformance Index (LPI) waspublishedbythe World Bank in 2007 for the first
time in order to develop world trade and to enable countries to evaluate themselves. Logistics
performance index, which is an important indicator to reveal the performance of countries in
the logistics sector and to eliminate the problems experienced, consists of 6 basic indicators:
Customs dimension, In frastructure dimension, Logistics service quality dimension, Shipment
adjust ability dimension, Trace ability dimension, and Timing dimension. 6 Logistics
Performance Indices were published, the first in 2007, and later in 2010, 2012, 2014, 2016
and 2018. Study changes in the year in the state of logistics performance index, which is
important for the development of the logistics industry in Turkey indicated that provides a
major contribution to foreign trade and has been evaluated as the most important sectors. In
2007, 34 recorded an unstable located next ranking points from the decline in Turkey
occurred in 2012 and 47 in 2018 declined to queue. It reached the best score in 2012 and
ranked 27th with 3.51. Turkey in particular has declined due to the decrease of customs points
to even lower levels in then ext year in this ranking. Since 2007, Germany, England,
Singapore and the Netherlands are in the top 10 every year in LPI. Whilethe LPI indices of
countrieswithdevelopedeconomiesarehigh, thisfigure is low in countrieswith an
undevelopedeconomy. All improvements over the dimensions that are determined to prevent
Turkey's 2012 Logistics Performance Index after the decline occurring is required. Making
the seimprovements will be beneficial for the economy of the country so that we can gain
competitive advantage by increasing the market share by using the advantage of the
geographical location.
Keywords: Logistics, Logistics Performance Index, Turkey's Logistics Performance
Index.
GİRİŞ
Çeşitli nedenlerle ülkeler arasında artan rekabet neticesinde ülkeler lojistik faaliyetlere
yönelmiş ve lojistik faaliyetler sayesinde rekabet avantajı elde etmek için uğraşır hale
gelmiştir. Lojistik faaliyetler sayesinde ülkeler hem pazar paylarını artıracak hem de
ekonomik anlamda kazanç elde edeceklerdir. Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkenin büyük
önem verdiği lojistik sektöründe ülkelerin performansının belirlenmesi, ülkelerin rakipleriyle
kendilerini karşılaştırmaları ve eksikliklerini görmeleri açısından oldukça önemlidir.Bu
doğrultuda Dünya Bankası tarafından ilk olarak 2007 yılında lojistik performans endeksi
yayınlanmış olup 2010’ dan itibaren her iki yılda yayınlanmaya devam etmektedir.
Gümrükleme, alt yapı, uluslar arası sevkiyat, lojistik kalite ve yetkinlik, takip ve izleme,
zamanında teslimat olmak üzere 6 boyut üzerinden değerleme yapılan lojistik performans
endeksi, Türkiye’nin en önemli sektörler arasında gösterdiği lojistik sektörüyle ilgili
durumunun değerlendirilmesi ve dış ticareti açısından oldukça önemlidir. Çalışmada, lojistik
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kavramı ele alındıktan sonra lojistik performans endeksi hakkında bilgi verilmiş ve
Türkiye’nin lojistik performans endeksindeki sıralaması yıllar itibariyle incelenmiştir.
LOJİSTİK
Geçmişi çok eski yıllara dayanan ve ilk olarak “orduyu savaşa hazır hale getirerek
onlara savaş sırasında çeşitli biçimlerde yardımcı olmak ” (Çapar,2015, s.5) anlamında
kullanılan lojistik kavramının Britannica ansiklopedisinde “Logistikos” kelimesinden geldiği
ifade edilmiştir (Nadir, 2006, s.3). Askeri anlamda ilk olarak 1905 yılında tanımlanan lojistik
kavramı (James ve Wood, 1986) lojistik sektörünün önemli kuruşlarından olan Loder
tarafından “tedarik zinciri içindeki temel lojistik faaliyetlerden bir kaçının konusunda uzman
lojistik şirketleri tarafından üstlenilmesi” olarak ifade edilmiştir (www.loder.org.tr)
Gayri safi milli hasıla içerindeki payı yıllar itibariyle % 10-20 arasında değişen lojistik
sektörü (Yapraklı ve Ünalan, 2017, s.591) Türkiye’de turizm den sonra en önemli sektördür.
Türkiye’nin 2023 hedefi olarak belirlediği 500 milyar dolar ihracat için sektörden beklenti
oldukça yüksektir (Erkan, 2014, s.51).Küresel bir rekabet ortamının yaşandığı günümüz
ekonomisinde ülkelerin rekabet edebilirliğini artırması için lojistik faaliyetlere büyük önem
verdiği görülmektedir (Kılıç ve Koçdemir, 2018, s.220).
LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ
Ülkelerin lojistikle ilgili performansını ortaya koymak amacıyla kullanılan üç farklı
endeks bulunmaktadır. Bunlar “Lojistik Performans Endeksi, Gelişen Piyasalar Lojistik
Endeksi ve Küresel Lojistik Rehberi” dir. Bu üç endeks, kullandıkları yöntemler bakımından
birbirinden farklıdır (Kaplan, 2018,26-27).Kapsamlı bir anket yöntemine dayanan lojistik
performans endeksi, “ Dünya Bankası tarafından her iki yılda bir yayımlanan, Dünya’daki
lojistik profesyonellerinden anket yoluyla toplanan nitel verilere dayalı olarak oluşturulan ve
yaklaşık 160 ülkenin lojistik performansını gösteren endeks” olarak ifade edilir (www.
loder.org.tr ).
Ülkelerin lojistik performansları üzerinde ekonomik ve toplumsal gelişmelerin etkisi
oldukça fazladır (Uca vd., 2016, s.37). Yaşanan yoğun rekabet ortamında ülkelerin lojistik
sektöründeki mevcut performanslarının belirlenmesi gerekli adımların atılması açısından
oldukça önemlidir (Erturgut, 2019, s.252). Bu bağlamda Dünya Bankası tarafından
yayınlanan lojistik performans endeksi hem niteliksel hem niceliksel ölçümler neticesinde
ortaya çıkmaktadır (Erturgut, 2019, s.255). Finansmanı da Dünya Bankası tarafından
karşılanan lojistik performans endeksi (LPI) oluşturulurken akademisyenlerin ve profesyonel
sektör temsilcilerinin katkılarıyla oluşturulmaktadır (Yapraklı ve Ünalan, 2017, s.593-594).
Lojistik performans endeksinin belirlenmesinde 6 gösterge söz konusudur. Bu
göstergelere göre ülkeler mevcut durumlarını görerek kendi puanlarını diğer ülkelerle
kıyaslama imkanına da sahip olmaktadır (Arvis, vd. 2016). Bu 6 gösterge şunlardan
oluşmaktadır:
• Gümrük: Gümrük kurumları tarafından yürütülen resmi işlemlerin hızı, basitliği ve
öngörülebilirliğini ölçer.
• Altyapı: Karayolu, denizyolu, demiryolu ve hava taşımacılığı altyapısının kalitesini
değerlendirir. Ankete katılanların bu altyapı hakkındaki değerlendirmeleri, taşıma
şekillerine göre hem depolama hem de malların taşınması ile ilgilidir.
• Uluslararası Yüklemeler: Rekabetçi fiyatlarla taşıma yapılıp yapılamadığını ölçer.
• Lojistik Hizmetlerin Yeterliliği ve Kalitesi: Lojistik ve forwarder firmaları, gümrük
acentelerinin sunduğu lojistik hizmetlerin kalitesini ölçer.
• Takip ve İzleme: Gönderilerin nihai müşteriye teslim anına kadar bulundukları rotanın
takip edilebilirliğini ölçer.
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• Zamanında Teslimat: Gönderinin zamanında teslimini ölçer. Bu faktörü dikkate
almak önemlidir, çünkü mevcut rekabetin yüksek derecesi nedeniyle, beklenen teslim
sürelerinin aşılması kabul edilemez (Martí, Martín, & Puertas, 2017, s. 177).

Şekil 1. Lojistik Performans Endeksinin Bileşenleri
Kaynak: Arvis, vd., 2016
LPI ‘daki girdiler daha çok hükümetler tarafından uygulanan politikalar çerçevesinde
ortaya çıkarken, çıktı kısmı bu politikaların sonucunda ortaya çıkmaktadır. Böylece girdi
kısmındaki doğru uygulamalarla çıktıların iyi olmasını sağlayacak ve ülkenin LPI artacaktır
(Yapraklı ve Ünalan, 2017, s. 596). Belirlenen 6 gösterge ile ilgili 1000’den fazla uluslararası
lojistik firmasında çalışan yöneticilere, 6000’den fazla lojistik profesyoneline anket
uygulanmaktadır (Uca vd, 2019, s.1239). Bu alt boyutlarla ilgili taraflara anket formunda
çeşitli sorular sorulmaktadır. Anket formu ülkenin ticaret ve lojistik profilini 1 (en kötü) ile 5
(en iyi) arasında ölçeklendirmektedir (Başar ve Bozma, 2017, s.451).
İlk 2007 yılında yayınlanan rapor sonrasında 2010 yılından itibaren her iki yılda bir
olmak üzere 2018 e kadar 6 tane rapor yayınlanmıştır. İlk raporda 150 ülke, 2010-2012 de 155
ülke 2018 de 160 ülke raporda değerlendirilmeye alınmıştır (Roekel, 2017, s. 2).(Görgün,
2020, s. 231).
TÜRKİYENİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİNDEKİ DURUMU
2023 Hedefleri içerinde 500 milyar dolar ihracat hedefi olan Türkiye’nin bu hedefe
ulaşabilmesi içi turizm den sonra büyüme potansiyeline sahip lojistik sektöründen beklenti
oldukça yüksektir. Bunun için LPI verilerinin iyi analiz edilerek bu verilerden hareketle
gerekli düzenlemelerin yapılması hedefe ulaşma açısından oldukça faydalı olacaktır (Bozkurt
ve Mermertaş, 2019, s. 110). 2007 yılındaki ilk raporda 34. Sırada yer alan Türkiye en iyi
performansını 2012 yılında elde etmiş olup 2012 den itibaren sıralamada daha alt sıralara
düşmüş ve 2018 yılında 47. olmuştur. Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin yıllar itibariyle lojistik
performansındaki aldığı puanları ve sıralamaları yer almaktadır.
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Tablo 1: Türkiye’de Lojistik Performans Endeksi
Yıllar

LPI
sıra

LPI
puan

Gümrük

Altyapı

Sevkiyat

Hizmetin
kalitesi

2007
2010
2012
2014
2016
2018
Kümülatif

34
39
27
30
34
47
37

3,15
3,22
3,51
3,50
3,42
3,15
3,29

3
2,82
3,16
3,23
3,18
2,71
2,94

2,94
3,08
3,62
3,53
3,49
3,21
3,36

3,07
3,15
3,38
3,18
3,41
3,06
3,19

3,29
3,23
3,52
3,64
3,31
3,05
3,23

Takip
ve
izleme
3,27
3,09
3,54
3,77
3,39
3,23
3,37

Zamanında
teslimat
3,38
3,94
3,87
3,68
3,75
3,63
3,68

Kaynak: https://lpi.worldbank.org/
Ekonomik büyüklük açısından ilk 20 ülke arasında yer alan Türkiye’nin lojistik
performansında istenilen düzeyde olmadığı, coğrafi konumun yeterince faydalı
kullanılamadığı görülmektedir (Yapraklı ve Ünalan, 2017, s.604). Son olarak 2018 yılında bir
önceki performansa göre 13 puanlık bir gerileme meydana gelmiştir.
Orhan (2017) yaptığı çalışmada lojistik performans endeksinde yer alan göstergeleri
entropi yöntemiyle önem derecesine göre sıralamış ve LPI açısından en önemli kriterlerin
sırasıyla gümrük, altyapı ve lojistik yetkinlik olduğunu ifade etmiştir. bu kriterlerde yapılan
iyileştirmelerle lojistik performansında daha iyi puana sahip olunacağı vurgulanmıştır.
Türkiye’nin lojistik performans endeksinde sıralamasında bu alt kriterlere ilişkin değişimleri
aşağıda açıklanmıştır
A) Gümrük
Gümrük işlemlerinde en kötü performans Çin den sonra Türkiye’dedir. Türkiye’nin
Gümrük konusunda düşük puan almasının temel nedenleri arasında şunlar sayılabilir (Görgün,
2020, s. 237):
 Gümrükte çok fazla belge istenmesi ( lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların %
95.8 i gümrük kapısında verimlilik sağlamak için bürokrasinin azaltılması gerektiğini ifade
etmişlerdir (İstanbul Ticaret Odası, 2006, s.101).
 Limanların dar olmasından dolayı ürünlerin zamanında teslim sahasında yer almaması
 Gümrükte depolama alanının düşük olması
 Yoğun çalışan gümrüklerin fiziki alt yapısının yeterli olmaması.
Bu sayılan nedenlerin dışında gümrük kapılarında beklemelerin fazla olması, kamu
kurumları arasında farklılıkların olması, ücretlerin yüksek olması da gümrük puanının düşük
olmasına neden olmaktadır (Kılınç vd. 2019, s. 26). Bütün bu değerlendirmeler ışığında
gümrük mevzuatının yeniden çağın gerekleri doğrultusunda düzenlenmesi, bürokratik
işlemlerin azaltılması, limanlarda beklemelerin azaltılması gümrük kriterinden daha iyi puan
alınmasını sağlayacağı ifade edilebilir (Aksungur ve Bekmezci, 2019, s.28). Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının “yetkilendirilmiş yükümlü statüsü”, “ihracatta yerinde gümrükleme” ve
“izinli gönderici” gibi uygulamaları zaman zaman hayata geçirerek gerekli düzenlemeleri
yaptığı görülmektedir (Sofyalıoğlu ve Kartal, 2018, s.527).
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Grafik 1: Lojistik Performans Endeksinde Türkiye’nin Gümrük Kriteri Puan ve
Sıralaması
Kaynak: https://lpi.worldbank.org/
Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi, Türkiye’nin 2007 yılında gümrük kriteri
bakımından 33 sırada yer almasına rağmen bu sıra yıllar itibariyle değişiklik göstermiş ve
2018 de 58. Sıraya gerilemiştir. Bu sıralamanın Türkiye’nin bu alt boyut üzerinde daha fazla
çalışma yapması gerektiğini ortaya koymaktadır.
B) Altyapı

Grafik 2: Lojistik Performans Endeksinde Türkiye’nin Gümrük Kriteri Puan ve
Sıralaması
Kaynak: https://lpi.worldbank.org/
Türkiye’nin alt yapı kriteri sıralaması incelendiğinde, Türkiye 2007 yılında 39. sırada
iken 2018 de 33. sırada yer almıştır. Genel itibariyle değerlendirildiğinde gümrük kriterine
göre daha istikrarlı bir puan söz konusudur. Bu istikrarda taşıma modlarında kullanılan bilgi
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ve iletişim teknolojilerine yapılan yatırımların etkisi vardır (Aksungur ve Bekmezci, 2019,
s.29).
Türkiye’de ankete katılanların % 60 lık kısmının demiryolu ağının alt yapısının
kalitesinin düşük olduğunu ifade etmişlerdir (Arvis vd., 2014). Alt yapı puanının
yükseltilmesi LPI genel puanının da yükselmesini sağlayacağı için daha fazla yatırım
yapılması altyapıdan alınan puanın artmasını sağlayacaktır. Bunun için her ne kadar son
zamanlarda karayolu ağının uzunluğu artmış olsa dahi AB ülkelerinin gerisinde olduğumuz
bilinmektedir. Yeni ağların oluşturulması karayolu alt yapısının gelişmesini sağlayacaktır.
Demiryolunun diğer taşıma modlarına ve organize sanayi bölgelerine bağlantılı olması da
kombine taşımacılık açısından faydalı olacaktır (Görgün, 2020, s.239). Ayrıca kamu- özel
sektör işbirliğinin artırılması açısından Türkiye’de 3. Boğaz Köprüsü, Salıpazarı Limanı,
Avrasya Tüneli, Kanal İstanbul, Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 3. Havalimanı,
şehirlerarası hızlı tren projelerinin yapılması da alt yapı açısından oldukça önemli projelerdir
(Canbolat, 2016, s.60).
C) Lojistik Hizmet Kalitesi ve Yetkinlik

Grafik 3: Lojistik Performans Endeksinde Türkiye’nin Lojistik Hizmet Kalitesi ve
Yetkinlik Sıralaması
Kaynak: https://lpi.worldbank.org/
Lojistik hizmet kalitesinde 2007 yılında 30. sırada yer alan Türkiye en iyi seviyeyi 22.
sıra ile 2014 yılında ulaşmış fakat 2018 de 51. Sıraya gerilemiştir. Lojistik hizmetlerin kalitesi
malların hızlı güvenilir ve düşük maliyetle taşınmasını ifade etmektedir (Hollweg ve Wong,
2009, s.1). Bunun için eğitimli ve uzman kişilerin sektörde çalışmasına ve bilişim
teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır (Aksungur ve Bekmezci, 2019,
s.30).Türkiye’nin bu puanının düşmesinde nitelikli personelin çalışmaması, eksik
personellerin olması, fiziki ve teknolojik eksiklikler etkili olduğu söylenebilir. Demiryolu
taşımacılığı yine gümrükte olduğu gibi hizmetin kalitesinde daha düşük puan almıştır (Köksal
vd. 2014).
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D) Sevkiyat Ayarlanabilirliği

Grafik 4: Lojistik Performans Endeksinde Türkiye’nin Sevkiyat Ayarlanabilirliği
Sıralaması
Kaynak: https://lpi.worldbank.org/
2007 yılında 42. Sırada yer alan Türkiye en iyi sıralamayı 2012 de elde etmiş ve 2018
de bu sıralamadan 23 sıra geriye düşerek 53. Sıraya gerilemiştir. 2007 puanı ile 2018 puanı
çok yakın olmasına rağmen sıralamada daha alt sıralara düşülmesinde diğer ülkelerin bu kriter
üzerinde gerekli iyileştirmeleri yaptıklarının bir göstergesi olabilmektedir. Karayolu
taşımacılığında özellikle gümrüklerde uzun süreli beklemelerin yaşanması sevkiyatların
zamanında teslim edilmemesine neden olmaktadır (Koçer, 2018, s.25). Bunun için
multimodel taşımacılığın kullanılması sevkiyatların zamanında ve sorunsuz yapılması
açısından oldukça önemlidir (Aksungur ve Bekmezci,2019, s.30-31).
E) Takip ve İzleme

Grafik 5: Lojistik Performans Endeksinde Türkiye’nin Takip ve İzleme Sıralaması
Kaynak: https://lpi.worldbank.org/
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Takip ve izleme puanı açısından 207 yılında 34. Sırada yer alan Türkiye’nin yine
istikrarsız bir sıralama gösterdiği ve 2018 yılında 42. sırada yer aldığı görülmektedir. En iyi
puanı da 2014 yılında alarak 19. Sıraya yükselmiştir.2007 yılında elde edilen puanla 2018
deki puan birbirine çok yakın olmasına rağmen diğer ülkelerde yapılan iyileştirmeler
neticesinde sıralamada farklılık olmasına neden olmuştur.
Lojistik faaliyetlerin kontrol edilebilmesi ani müdahale, maliyetlerin düşürülmesi
rekabet avantajı elde edilebilmesi açısından oldukça büyük öneme sahip hale gelmiştir
(Gregor vd., 2017, s.270). 2016 raporunda sıralamada tek bu alt boyutta ilerleme görülmüştür.
Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle lojistik firmaların sevkiyatlarını takip etmesi
hareketlerini rahatça görebilmelerini sağlamıştır. Bu sayede müşteri memnuniyeti artmakta,
maliyetler düşerek etkin bir filo yapısının oluşturulabilmektedir (Aktaş, 2019, s.17).
F) Zamanında Teslimat

Grafik 6: Lojistik Performans Endeksinde Türkiye’nin Zamanında Teslimat Sıralaması
Kaynak: https://lpi.worldbank.org/
Zamanında teslimat açısından diğer kriterlere göre iyi puan alan fakat sıralamada çok iyi
sırada olmayan Türkiye 2007’ de 52. sırada yer alırken 2018 de 44. sırada yer almıştır. En iyi
sıralamayı yine 2012’de elde etmiş ve 27. sırada yer almıştır. Sevkiyatların müşterilere hızlı
teslimatı rekabet açısından oldukça önemli hale gelmiştir (Sofyalıoğlu ve Kartal, 2013,
s.527).Tam zamanında teslimat müşterilerin talebini doğrudan etkiler hale gelmiştir
(Aksungur ve Bekmezci, 2019, s.34). Zamanında teslimat konusunda ilerleme sağlamak için
yine gümrükleme faaliyetlerinde iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir (Aktaş, 2019, s.19).
Aşağıdaki tabloda da yıllar itibariyle LPI de ilk 10’ daki ülkeler yer almaktadır
Tablo 2: Lojistik Performans Endeksinde İlk 10 Ülke
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2007
Singapur
Hollanda
Almanya
İsveç
Avusturya
Japonya
İsviçre
Hong Kong
İngiltere
Kanada

2010
Almanya
Singapur
İsveç
Hollanda
Lüksemburg
İsviçre
Japonya
İngiltere
Belçika
Norveç

2012
Singapur
Hong Kong
Finlandiya
Almanya
Hollanda
Danimarka
Belçika
Japonya
ABD
İngiltere

2014
Almanya
Hollanda
Belçika
İngiltere
Singapur
İsveç
Norveç
Lüksemburg
ABD
Japonya

2016
Almanya
Lüksemburg
İsveç
Hollanda
Singapur
Belçika
Avusturya
İngiltere
Hong Kong
ABD

2018
Almanya
İsveç
Belçika
Avusturya
Japonya
Hollanda
Singapur
Danimarka
İngiltere
Finlandiya

Kaynak: https://lpi.worldbank.org/
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Tablo 2 incelendiğinde gelişmiş ülkelerin LPI sıralarının daha üst sıralarda yer aldığı
görülmektedir. Bu doğrultuda gelişmişlik düzeyi ile LPI arasında doğru orantının olduğu ifade
edilebilir. Her raporda ilk 10’ da Almanya, İngiltere, Singapur ve Hollanda’ nın olduğu ve
toplam raporlarda ilk 10 da 60 ülkenin yer aldığı bilinmektedir. Bu 60 ülkenin de 42’ si üretim
ve ticarette söz sahibi Avrupa ülkesidir (Aksungur ve Bekmezci,2019, s.24-25).Bazı istisnai
durumlarda yüksek geliri olmamasına rağmen üst sıralarda yer alan ve yüksek geliri olmasına
rağmen alt sıralarda yer alan ülkelerde olabilmektedir. Özellikle liman yönetimi konusunda
etkin olan ülkelerin lojistik performansında yüksek puanlar alabildiği görülmektedir. Gümrük
konusunda da işlemlerin hızlı yerine getirilmesi, bürokratik işlemlerin azlığı puanlama
açısından oldukça önemlidir. Ayrıca ankete katılanların her ülkedeki liman ve ve karayoluna
ait alt yapıları dikkate alırken demiryoluna ait alt yapıyı daha az dikkate aldıkları ortaya
çıkmıştır. Gümrüklerdeki sevkiyatların farklı kurumlar tarafından kontrol edildiği ülkelerin
performans endekslerinin düşük olduğu belirlenmiştir (World Bank, 2010: 24).
SONUÇ
Ülkelerin rekabet edilebilirliğini artırmaları açısından önemli sektörler arasında yer alan
lojistik sektörü her geçen gün gelişme göstermektedir. Ülkeler sektörle ilgili her geçen gün
yeni yatırımlara yönelmektedirler. İçinde bulunulan yüzyılda daha fazla gelişme göstermesi
beklenen lojistik sektöründe ülkelerin performanslarının değerlendirilmesi, diğer ülkelerle
karşılaştırılması oldukça önemlidir. Bu bağlamda Dünya Bankası tarafından ilk olarak 2007
yılında yayınlanan lojistik performans endeksi ülkelere eksiklerini görmeleri ve karşılaştırma
yapmaları konusunda yardımcı olmaktadır. 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında
yayınlanan lojistik performans endeksi diğer ülkeler için olduğu gibi Türkiye için de lojistik
sektörünün değerlendirilmesi için önemli bir gösterge niteliğindedir. 6 temel kriter üzerinden
değerlendirilen endekste Türkiye 2007 yılında 34. sırada yer alırken 2018’ de bu sıralama 47’
e gerilemiştir. Yıllar itibariyle istikrarsız bir sonuç elde eden Türkiye en iyi sonuca 2012
yılında ulaşmış ve 27. sırada yer almıştır. 2016 yılında da sadece sevkiyat kriteri açısından
ilerleme kaydetmiştir. Alt kriterler de yapılacak iyileştirmelerin genel sıralamada daha iyi
seviyelere gelmemizi sağlayacaktır. Türkiye’nin özellikle 2012 yılından itibaren ülkenin
coğrafi konumunun vermiş olduğu avantajı yeterince kullanamadığı lojistik performans
endeksindeki genel puandan anlaşılmaktadır. Buda belirlenen kriterlerde gerekli
iyileştirmelerin diğer ülkelere oranla yeterli düzeyde yapılamamasının bir sonucudur. Ülkenin
özellikle gümrük kriteri üzerinde iyileştirmeler yapması oldukça önemlidir. Bu alanda yapılan
yatırımlarla diğer kriterlerde de başarı elde edilebilecektir. Her ne kadar gümrükle ilgili
“yetkilendirilmiş yükümlü statüsü”, “ihracatta yerinde gümrükleme” ve “izinli gönderici” gibi
uygulamalar hayata geçirilmiş olsa da yeterli olmamıştır. Özellikle bürokrasi işlemlerinin
uzunluğu, çok fazla evrak düzenlenmek zorunluluğu, beklemelerin uzun sürmesi, yetersiz
personelle çalışılması gibi önemli sorunlarla ilgili çözümlerin bulunması puanlama açısından
faydalı olacaktır.Türkiye’de ithalat işlemleri için gümrükleme işlemlerinin bitirilip yükün
serbest dolaşımda yer alabilmesi için 3.06 gün gerekli ikin bu oran lojistik performans
endeksinde ilk sıralarda yer alan Almanya ‘da 1,57 gündür (Görgün,2020, s.244) Lojistik
performans endeksinde ilk 15 ülke arasında yer almayı hedefleyen bir Türkiye için ayrıca
bilişim teknolojilerinin daha fazla kullanılması, demiryolu alt yapısının artırılması, limanların
genişletilmesi ve AB ülkelerine göre az olan karayolu alt yapılarının artırılması
gerekmektedir.Ayrıca lojistik performans endeksinde Türkiye’nin daha iyi bir sıralama da yer
alması için kamu kurum ve kuruluşların, üniversitelerin özel sektörde yer alan işletmelerin
üzerlerine düşenleri yerine getirmeleri lojistik sektöründe başarı açısından kritik öneme
sahiptir.
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EFFECT OF ESSENTIAL SERVICE PROVISION AND STUDENTS’ HOSTEL
SATISFACTION ON ACADEMIC PERFORMANCE IN ABUBAKAR TAFAWA
BALEWA UNIVERSITY (ATBU) BAUCHI
HABU BABAYO
SANI INUSA MILALA
Faculty of Environmental Technology, Department Of Estate Management and
Valuations. Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi
Abstract
This study is aimed at to evaluate the effect of essential service provision on students’
hostel satisfaction and academic performance in Abubakar Tafawa Balewa University
(ATBU) Bauchi with a view to identify areas of weakness and propose solutions. And to
bridge that gap by seeking to investigate the relationship of essential service provision, level
of students’ hostel satisfaction and students’ academic performance. The study also
investigates the extent to which students’ satisfaction and essential service provision
influenced students’ academic performance the study is based on Abubakar Tafawa Balewa
University Bauchi (ATBU), as they have also experience such problems of rioting. In This
study Quantitative method was adopted because it involved collection and analyses of data in
numerical form. also Survey research strategy on the other hand was adopted in this study,
which involves process of collecting data using the questionnaire as instrument for data
collection. In sampling 351 sample for the population of about 4,000. Therefore, an
approximately sample size of 400 students was used for data collection. Based on
proportional sampling technique from the research result it was found out that student
satisfaction level in ATBU Bauchi, Nigeria It indicated that electricity supply, is with highest
mean ranked the first and fire protection services is with the least mean ranked the lowest
and it was also found out that the relationship between essential service provision, student
hostel satisfaction and students’ academic performance was weak negative correlation, r= .143 n= 365, p<.01 between service provision and students’ academic performances in
ATBU. These results explained that there is a moderate positive correlation, r= .313 n= 365,
p<.001 between the service provision and students’ satisfaction with the essentials services
provided in ATBU. There is also substantial positive correlation, r= .644 n= 365, p<.001
between students’ satisfaction and provision level of essential services provided.
Keywords: satisfaction, hostel accommodations and academic performance.
1.1 Introduction
Education in Nigeria has grown to become one of the most important area in which the
government is engaged. It has been observed that the problems of essential service provision
management in educational sector stem from provision of essential service provision,
incoherent administration, lack of continuity in policy, and the absence of active community
participation (Obasanjo & Mabogunje, 1991).
Going by the sixth edition of the national policy on education in Nigeria (NERDC
Press, 2013) higher institutions in Nigeria are pivotal to national development, this is based
on their contributions to national development through high level provision of man power
development. To concretize the foregoing, the national policy on education (FRN, 2013) has
it that tertiary institutions ought to achieve high standard in the provision of essential service
provision and resources. These essential services comprise of water supply, electricity, health
facilities, hostel maintenance level and so on.
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Hostels or students’ accommodation are core components of learning institutions all
over the world. Traditionally, students’ hostel in Nigerian tertiary institutions is mainly on
campus (Sagada, 2009). However, the explosion in student’s population over time led to
development of “off campus” and excessive use of facilities on campuses all over the country
(Adewunmi, Omirin, Famuyiwa & Farinloye, 2011). The cases of tertiary institutions of
Bauchi metropolis are no different from other Nigerian tertiary institutions. This explosion in
student population has resulted to unprecedented pressure on provision of essential services.
The dimension of essential service provision is defined by Rosaline, Akparo, James, &. Oka
(2015) as involving provision of goods/services to students according to specification that
satisfied their basic needs.
The provision of the essential services may have resultant effects on students’
satisfaction and academic performance. Student satisfaction according to Rosaline, Akparo,
& James (2015) is a person feeling of pleasure which result from comparing the perceived
performance of essential service provision to their expectations. It means that if the
performance matches or exceeds the expectations, students would be satisfied. Omole (2005)
went further to suggest that students can perform well in their studies if they have good living
conditions in their hostels.
In the same view, the inadequacy of essential service provision in students’ hostel of
Bauchi tertiary institutions can have an adverse effect on students’ satisfaction and the
actualization of qualitative education in the tertiary institutions. For instance, students’
satisfaction and academic performance can be tied to provision of water supply, electricity,
health facilities, hostel maintenance level, security and information and communication
technology (ICT) Services.
Students’ population explosion, degradation and intentional misuse of facilities have
cause changes to provision of essential services in students’ hostels, posing serious
challenges to tertiary institutions of higher learning in Bauchi Metropolis. However, the
present issues in essential service provision in students’ accommodation had for decades been
anticipated in the reports of some committees and notes of warning had been sounded in
many countries. In the United Kingdom for example the Robin Committee on Higher
Education in 1962, warned that the gravest of all problems for the tertiary institution in the
years ahead would be the shortage of hostel accommodation and its essential service
provision. The University Grants Committee, of the United Kingdom, in its annual survey for
1975-1976 warned that shortage of essential service provision and hostel satisfaction on
student accommodation could be the biggest single bottleneck to the expansion of higher
education in the years ahead. In Nigerian, the Commission of Enquiry set up by the Federal
Government to look into the student crisis of 1978 popularly known as “Ali must go”
highlighted in its report that essential service provision issue was one of the major reasons
that made students get loose and took to the street. Ubong (2007) summed up everything by
saying that in future, the criterion of success of each university and college will be its
essential service provision and effect on student satisfaction and academic performance.
As a result of the issues in essential service provision pointed above, several tertiary
institutions had rioted against the authorities because they were not satisfied with the
deficient manner in which essential services were rendered as well as the effects of that on
their academic performance. Documented instances include the case of Abubakar Tatari Ali
polytechnic Bauchi (2006) Federal Polytechnic Bauchi (2001), University of Calabar (2011)
and Port Harcourt (2012).
Therefore as there are numerous complains about the level of essentials service
provision, to the extents that students are complaining and rioting, many authors have given
various ideas about effects of essential service provision on students’ hostel satisfaction in
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higher institutions such as dissatisfaction (Ojo et al.,2013), congestion in rooms as a result of
inadequate spaces (Dolapo, 2009), no acceptable minimum human standard for convenience
(Ozlen et al., 2012), and no privacy of any kind, dirty and stuffy environment are common
(Samuel, 2005), poor drainage, lack of internet services, shortage of electricity irregular and
shortage supply of water and electricity (Yahaya, 2015) and issues with students’ satisfaction
(Ononugbo, 2010; Omole, 2000). Even though those studies were carried out and have
indicated that the existing hostel facilities are faced with problems of essential services
provision and students’ satisfaction, none of them relate the problems to the students’
performance. As students’ academic performance is the major goal of students attending the
institutions, there is need to know if this essential service provision and students’ satisfactions
actually affect the students’ academic performance or not. It is through this that the
institutions can understand the students’ rationale for rioting and why necessary action should
be taken.
Hence, this study bridge that gap by seeking to investigate the relationship of essential
service provision, level of students’ hostel satisfaction and students’ academic performance.
The study also investigates the extent to which students’ satisfaction and essential service
provision influenced students’ academic performance the study is based on Abubakar Tafawa
Balewa University Bauchi (ATBU), as they have also experience such problems of rioting.
Where the following questions will aid in collection of data for the study
What are the levels of essential service provision, and students’ hostel satisfaction in
ATBU Bauchi, Nigeria? , What is the relationship between essential service provision,
student hostel satisfaction and students’ academic performance in ATBU Bauchi? And To
what extent does level of students’ satisfaction and essential service provision influenced
academic performance in ATBU Bauchi?
Therefore this study will aimed at evaluating the effect of essential service provision on
students’ hostel satisfaction and academic performance in Abubakar Tafawa Balewa
University (ATBU) Bauchi with a view to identify areas of weakness and propose solutions.
Scope; The study is designed to evaluate the essential service provision on students’
hostel satisfaction and students’ academic performance. The essential services to examine
comprise of water supply, electricity, health facilities, hostel maintenance, security and
information and communication technology (ICT) Services and so on. The study covers both
males and females’ students’ hostel living on campus. The students’ performance in terms of
completing questionnaire was evaluated. The study area is Abubakar Tafawa Balewa
University (ATBU) Bauchi, Nigeria.
Significantly from the Findings of this research will be of paramount importance to
government in terms of policy design. It can enlighten the government on the need and how
to improve provision of essential services in tertiary institutions. It will help the tertiary
institutions tremendously in identifying and quantifying the need to improve building
services.
The study can also be of immense importance to the staff in the tertiary institutions of
Bauchi metropolis. For instance, it can develop the staff culture of learning from feedback,
service to community and continuous improvement based on good practice, dissemination of
expertise and a degree of self-assessment, so avoiding confrontation and blame cultures. To
students, the study will help immensely in addressing their hostel dissatisfaction/complaints
about basic essential service, comfort, health or safety issues.
It can go to an extent to provide new explanation to the relationship between students’
satisfaction and performance, which other scholars and researchers interested in carrying out
further research in this field may find helpful. General public will know the importance of
essential service provision on their children and how it affects their performance.
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2.1 LITERATURE REVIEW
This chapter discussed the relevant literature reviewed. This covered concepts relevant
to essential service provision, students’ satisfaction and performance. The chapter also
presents the relevant theories used in this study, such as theories of satisfaction. The chapter
ended with summary of literature reviewed and gap identified.
Essential Service Provision
Essential service provision is the combination of all technical and associated
administrative actions intended to retain a hostel with its quality services or restore it to a
state in which it can performed its required functions (Norazah, Ling, Suki, & Tam, 2015).
This covered services such as hostel maintenance, water supply, electric supply, sanitation
services, and crowdedness.
Students’ Hostels
A quality housing is the creation of a special environment in which people live and
carryout the activities. Samuel (2005) in his thesis, describe housing as an enclosed space that
is intended to be permanent or at least, last for a considerable time and big enough for human
habitation. In Nigerian higher institution about 20% of the student populations are usually
accommodated in on-campus residential buildings known as student hostel or halls of
residence, which are structures proportionally segmented into measured living spaces and
usually on an extremely subsidized rent. They are usually located within 15 minutes walking
distance, electricity and water are generally provided by the school authorities.
Student hostel is a supervised living-learning hostel consisting of shared hostel facilities
and essential service amenities for the community of students who use it. It is normally built
on-campus, owned by the institutions, provided for inexpensive chargeable rooms, and
administered to accommodate the diploma, HND, undergraduate, or postgraduate students
(Najib, Yusof, & Osman, 2011). Likewise, Thomsen (2008) asserts that student hostel are
housing types specifically designed to accommodate students, such as a ‘live-in’ residential
college, boarding house or other purpose built development containing student units with
other essential service facilities such as good water supply, electricity study areas, communal
lounge and kitchens amongst others. Similarly, a student hostel accommodation can also be
referred to as a building which contains a dwelling unit occupied by two or more students.
This form of housing can also be referred to as students’ hall of residence or student
accommodation or students’ hostel or ‘boarding house A hostel is referred to a place where
people can stay when their residence is located far from the educational institution and which
is considered essential to students' needs, which also called student housing. Hostel is built
with some institutional or formal characteristics and where students have access to the
university recreational facilities (Khozaea, Ayyub, Hassan & Khozaei, 2010). Life in a
sustainable on-campus hostel makes students more independent as they share accommodation
with at most six students at one time. Sustainable on-campus hostel life also makes them
smart.
There are numerous reasons why higher institutions provide on-campus
accommodation. For instance, the provision of affordable and suitable student
accommodation for use by young people intending to or who are currently studying at any
higher education institutions remains a key challenge of high demand and short supply which
is further exacerbated by high rental cost. Also, the challenges of students who may need to
subsist on limited financial capacity creates an increased demand for affordable and suitable
student accommodation in the commercial and private sector, given the limited student
accommodation on campus. In addition, on-campus student housing caters for students’
housing needs in accomplishing academic, living, and social goals during their study life span
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at the university (Riley, Kokkarinen & Pitt, 2010). The idea of building a student hostel is
based on the model of building the conventional family housing.
Nevertheless, Amole (2009) informs that this form of housing represents a special type
of housing for a number of reasons. First, students’ hostel is a major form of accommodation
for higher institutions students who are in a transitory stage of life. Second, this type of
housing has very peculiar characteristics, being different from the single-family house and
the apartment building for single persons which are the common forms of housing. Thirdly,
the setting of students’ housing is usually the campus environment rather than the normal
urban setting, but the buildings do take the form of urban building as most higher institution
are situated in the urban Centres and even when not, they are still made to have a form that
resembles with the urban area.
Fisk (2001) also noted that for the students who live in hostel with essential service
provision the restriction of their freedom is extended from purely academic matter to other
areas of life like meal time, visiting and visitor hours, as they were separated most of the time
from their parents, kin, and non-competing peers. Students especially those in residence lack
access to the “tension management fundamentals,” which contact with these kinds of persons
normally cause to students. Ulyan (2015) reported that the suitability of the hostel
accommodation to the needs of the students is essential for accommodation programs to be
judge with good service provision and success. He further stated that hostel with quality
service is shelter and central to the existence of student during campus life. Campus tend to
save more money than non-residential students who are to pay something, no matter how
small, for commuting to and from school.
Management of hostel accommodation challenges and prospect
The challenges and opportunities inherent in hostel accommodation usually manifest
themselves from the management. Management in its original sense was defined by Adeyemi
(2011) as the creation of conditions which will bring about the optimum use of resources
available with filled efficiency. Malo (2010) opined that property management is essentially
concerned with the decision to develop, maintain and improve or replace buildings or provide
frame work for satisfying human needs.
Property management has also been defined as the prudent organization of human and
material resources with the aim of achieving defined objectives. Another outlook considers
property management as sophisticated skills that requires through management and budgeting
knowledge in addition to technical knowhow to be able to maintain building in acceptable
condition (Amole, 2009).
Having said that, it can now be seen that there are certain inherent prospects,
opportunities untapped opportunities in hostel management that can be effectively and
economically utilised by good students’ hostel management. Amole (2010) said that “the
efficient management of buildings in tertiary institutions is an integral part of the
administrative task, adequate and accurate information should be available on the type,
quality and mode of existing accommodation and how they are used over time”.
Students Satisfaction
Satisfaction, according to Oxford Advanced Learners Dictionary (2004) means “the
state of being pleased or contended”. Satisfaction is a thing of the mind; it is conditioned by
perception. Perception is the process by which we become aware of changes through the
sense of sight, hearing etc. The way people perceive things is different things is different
from one another; that is, what satisfied one might not satisfy other person. Satisfaction is
defined in Explanatory Dictionary of the Romanian Language (2005) as a feeling of
contentment and pleasure. Therefore, satisfaction is the consequences of the effectiveness,
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and the laborious effort of identifying the values, attitudes and students’ expectations and
achieving them. This is necessary to ensure quality in the high education.
Individuals tend to choose housing environment where they can maximize the
realization of certain qualities they associate with their homes and home environment.
Nevertheless, in a country where choices and means are limited, what seems crucial is the
“satisfaction” people tend to associate with aspects of their housing environment. Ajayi,
Nwosu and Yusuf (2015) viewed that satisfaction and happiness in housing is often viewed as
an entity involving a large number of accommodation units displaying aspects such as
physical provision of essential service and the standard of service as well as neighbourhood
characteristics.
In students’ hostel satisfaction is the positive value or outcome derived from living in a
students’ hostel environment. It is a product of a students’ perception, attitude and
experience. Thus, satisfaction tends to be relative. And there is evidence that people with
different social characteristics perceive satisfaction in students’ hostel differently. Such
characteristics include socio-economic class, the stage in residents’ life cycle, and degree of
social interaction, life style and sense of self. Hostel satisfaction with service provision is a
state or level of contentment with current hostel conditions. The term may refer to the whole
continuum of satisfaction from very satisfied to very dissatisfy.
Hostel satisfaction does not only evaluate the provision of essential service in hostel
environment, it measures the satisfaction level of students’ hostel environment and its value.
It is a valid method to improve design and develop policies to improve the provision of
service in the students’ hostel environment. Nevertheless, the quality of a students’ hostel
environment results from the overall perception of students. Therefore, in arriving at the
satisfaction associated with students’ hostels, the overall perception of the students’ (or of a
significantly representative number of them) needs to be assessed. Such an assessment of
satisfaction in students’ hostel has to encompass physical and social characteristics.
The basic factors which determine the relative habitability of students’ hostel are
recognized as elements of essential services provision, being broadly interpreted to include
physical facilities and services (Chukwu, 2001). Elements of essential services provision cut
across structural stability and meaningful planning of spaces and facilities to promote
adequate security and psychological satisfaction in the use of space and facilities. A
classification of such factors should provide a guide to judgment on measures adequate to
relative habitability of students’ hostel. Research has shown that factors such as family size
and composition, stage in the life cycle, income, level of education, age, and number of
children do influence the relative satisfaction of people with housing (Khozaei, 2010)
Determinants of students’ satisfaction
Student satisfaction with their hostels depends on a number of factors. These factors
depend on the student’s background and expectation. Factors that influence a student’s
satisfaction with their environment include good provision of essential services, opportunities
for participation and involvement and a sense of community (Kaya & Erkip, 2011). An
investigation of students’ perceptions on their hostels living environment at Kuwait
University revealed how students’ perception could be affected by gender and duration of
residency (Nabila, 2007). The study further revealed that, significant differences were found
between male and female students’ responses on the way they perceived their hostels living
environment, while years of residence was also a significant factor which could predict
students’ perception of their living environments. Nonetheless, no significant differences
were reported among the responses based on their nationalities in the same study.
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Furthermore, Barona et al. (1976) explored the impact of social density (an increase in
number of roommates sharing a double occupancy) on students’ perception of crowding. The
results revealed that residents living with more than two roommates expressed greater
feelings of crowding, perceived less control over room activities, more negative interpersonal
attitudes, and experienced a more negative room condition. Holahan and Wilcox (1978) also
found in their study how floor level could have an effect on students’ satisfaction and
friendship formation. Findings from the study also revealed that residents of low-rise
dormitories were significantly more satisfied and they suggested that higher institution should
establish more dormitory-based friendships than residents of a mega-dorm setting. Similarly,
Kaya and Erkip (2001) study on student housing revealed that students living on the highest
floor perceived their rooms larger and found them less crowded in comparison to those ones
on the lowest floor. Further, they concluded that students’ perception of their privacy led to
an increase in the level of students’ satisfaction with their hall of residence. Najib and Yusof
(2010) specified that residence satisfaction among students is achieved from high-quality
facilities, positive roommate relationships, strong floor communities and quiet study
environments in their living accommodations. However, Kaya and Erkip (2001) submits that
student satisfaction is based on having wider and brighter rooms with less noise and stress in
the living areas,
A similar and more generalized study in Nigeria by Amole (2009) on students’ housing
satisfaction in South-Western Nigeria revealed that the morphological conﬁguration of the
student hostel inﬂuenced satisfaction. Students were mainly satisﬁed with the service
qualities of the residences. Riley, Noora, Kokkarine and Michael, (2010) examined the
effectiveness of facilities management on undergraduate hostels at the University of Lagos,
Nigeria. A user satisfaction survey by Mike et al. (2010) showed that the facilities were
overcrowded, the electricity supply and the sanitary conditions of conveniences. However,
students were satisﬁed with security, and response to complaints. In another study, of an
office building in Covenant University, Adewunmi et al. (2011) conducted an investigative
POE study and showed that the building’s users were satisﬁed with most of the essential
service performance criteria identiﬁed. The members of staff were satisﬁed with all the listed
elements, while students were not satisﬁed with telephones, temperature, hostel maintenance,
water supply, informal meeting spaces and archiving and storage facilities. Amole (2009)
focused more on physical attributes and conducted a more generalized study. He further
claims that students assess residential satisfaction based on the levels of crowding and
privacy in their rooms. Thus, Foubert et al. (2011) argues that student residential satisfaction
is an evaluation of their on-campus living accommodations. In other words, students’
satisfaction stems from the perceived quality of housing facilities and services. Similarly,
Hassanain (2008) points out that student perceptions can be assessed in terms of both
technical (acoustic and visual comfort) and functional (room finishes and room layout)
requirements. Hassanain considers the technical and functional performances as two different
aspects that can be used to explain student residential satisfaction. In a different approach,
Amole (2009) and Khozaei et al. (2010) all investigated residential satisfaction beyond the
scope of housing facilities and thus added management attributes as a factor in student
satisfaction. They include elements such as student hostel rules and the attitudes of student
hostel or hall employees. Other factors that can used to assess the overall satisfaction with
student housing (hostel accommodation) including physical variables such as facilities and
extra services (Hassanain, 2008), social variables such as student relationships, financial
support, crowding and privacy and a combination of these aspects (Amole, 2009; Khozaei
and Khozae, 2010).
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Meanwhile, Amole (2009) investigates the characteristics of students’ hostel in Nigeria
that correspond with high levels of residential satisfaction among students. Like other studies,
that study does not address a broad spectrum of satisfaction with student housing and its
effect on satisfaction. Thus, they are unable to provide meaningful guidance for students’
hostel managers and university administrators. For this reason, this study was devised that
takes a holistic approach to examining student housing satisfaction and its effects on
students’ performance in the developing world.
Students’ Performance
Students’ academic gain and learning performance is affected by numerous factor
including gender, age, inadequate essential services, teaching facilities, students schooling,
father/guardian social economic status, residential area of students, medium of instructions in
schools, tuition trend, daily study hour and accommodation. Many researchers conducted
detailed studies about the factors contributing student performance at different study levels.
Graetz (1995) suggested that student educational success depend heavily on social status of
student’s parents/ guardians in the society. Considine and Zappala (2002) noticed the same,
that parent’s income or social status positively affects the student test score in examination.
According to Minnesota (2007) the higher education performance is depending upon the
academic performance of graduate students. Bratti (2002) observed that the measurement of
students’ previous educational outcomes is the most important indicators of students’ future
achievement. This refers that as higher previous results appear is better than student’s
academic performance in future endeavours.
Lot of studies have been conducted in the area of students’ achievement and these
studies identify and analyse the number of factors that affect the students’ performance at
school, college and even at university level. Their finding identifies students’ effort, previous
schooling, parent’s educational background, family income, self-motivation of students, age
of student, Tests scores, learning preferences and entry qualification of students as important
factors that have effect on student’s academic performance in different setting. The utility of
these studies lies in the need to undertake corrective measures that improve the academic
performance of graduate students.
It is generally assumed that the students who showed better or higher performance in
the starting classes of their studies also performed better in future academic years at degree
level.
Service Provision and Students’ Satisfaction
Many authors have given various ideas about effects of essential service provision on
students’ hostel satisfaction in higher institutions as regard their important and problems
(Ononugbo, 2010; Omole, 2000). Through the deeper knowledge of the student’s
performance and by building the adequate higher institution essential services, the higher
institution will gain a positive image as a result of their students’ satisfaction. Factors which
predict the satisfaction include the level of water supply, electricity, health services and
hostel maintenance (Samuel, 2005).
While examining the socio-economic effects of essential service provision on students’
hostel satisfaction, Stevenson (2008) observed that students in off-campus do not enjoy some
social activities, which are meant for students living in hostels with the objective of grooming
them in the principles of social relations. Joseph et al. (2013) considered hostel satisfaction as
the gap that exists between students’ hostel needs and aspirations, and the current hostel
context. Satisfaction or dissatisfaction with facility is influenced by prior expectations
regarding the level of service provision and performance.
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Furthermore, the quality of hostel accommodation just like housing is not static since it
varies in accordance with the provision of services provided. And more so since the student’s
satisfaction is not absolute; it follows that the service provision of the dwelling unit or the
student satisfaction at a certain point in the time can be defined in relative terms (Nazirah,
2011).
Service Provision and Students’ Performance
There are some scholars that examined the relationship between hostel and performance
level of student’s academically. Maris (1964) carried out an investigation on the relationship
between students’ hostels and student academic performance. The investigation revealed that
students who had lived in the class at two different British Universities with good essential
service provision achieved only about one-third of the average result in their examination. In
one university, students living in the hostels achieved “average” or “below average” (30
percent) more often than those living off-campus, with little essential services. This shows
that the students’ hostels were weaker academically than those living off-campus with
inadequate essential service. However, this is a striking finding when it is so often taken for
granted that provision of essential service in hostel help, and not hinder academic success.
Amole (2009) suggested that where and how student live while they are pursuing their
higher studies is matter of educational significance even more than of sociological
significance. This is because the pattern or daily life outside the classrooms and laboratory
can affect not only academic progress but the development of the student as a person.
Other scholars had contrary opinion about effect of essential service provision on
students’ hostel satisfaction. For example, Yawande et al. (2010) said Universities overconcentrate essential service and resources, energy and intelligence on the provision of
students’ hostels. However, students’ hostels with essential services tend to discourage the
acceptance of the conventional and traditional wisdom, which a student will be questioning.
This separate the higher institutions from the community in which he is going to live and
work after graduation.
Gulec (2012) opined that students living in hostel with adequate essential service can be
opportune to receive the proper kind of training both for his intellectual and his character
activities, which will help him for a life not only from his individual point of view, but also as
an enlightened citizen and member of a modern and civilized state. Preiser et al. (2005)
compared thirty-two first year students residing in hostel with essential services, with thirtytwo in private lodgings. The study found that students in hostels tended to perform better
academically, but trend was statistically insignificant. In like manner, Anderson et al. (1960)
found that students in hostels with good essential services do perform better academically
than those living at home or private lodgings even with essential services.
Zulkifili, Najib, and Yusof (2011) doubt the view that the right solution to poor
academic performance laid in more students’ hostels, as the academic performance of
students in them was only slightly better than that of those students living off-campus. Omole
(2008) further presumed that student can perform well in their studies if they have good
living conditions in their hostel and with adequate essential services.
Relation between Satisfaction and Performance with Hostels
Satisfaction is the consequence of the effectiveness, and the laborious effort of
identifying the values, attitudes and students’ expectations and meeting such expectations. It
is necessary for the assurance of quality in the high education, and, implicitly, the
development of students’ performance. Holbraad (1962) interviewed 3174 students whether
they were satisfied with their accommodation using warm, privacy, quite, light bathing
Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

454

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
facilities as measuring parameters. He found out that 40 percent are satisfied; but only 30
percent of those who were dissatisfied received good degrees. Thus, student in satisfactory
accommodation had a good degree.
Therefore, the literature reviewed indicated that several studies were carried out on the
effects of essential service provision and students’ satisfaction. In the same vein, some
studies were conducted on relationship between students’ satisfaction and their academic
performance. Foremost amongst these debates is the focus on essential service provision,
students’ satisfaction and performance (Amole & Mills, 1998; Hassanain, 2008; Radder &
Han, 2009; Nurul Ulyan, 2010). However, none of these studies have actually investigated
those relationships in one particular place to ascertain their existence.
Hence, this study intent to bridge this gap by assessment of the effects of essential
services provision on both students’ satisfaction and performance, and the effects of the
students’ satisfaction on their performance in Abubakar Tafawa Balewa University (ATBU)
Bauchi Nigeria. In demonstration of this, the conceptual framework of the study was
developed and presented in Figure 2.1. It showed that, the study identified the effects of
essential services provision such as water supply, electricity supply and toilets maintenance
on students’ satisfaction level with those same services. The study then finds out if there is
relationship between essential service provision, students’ satisfaction and students’ academic
performance levels. The study then evaluates the mediation effects of that students’
satisfaction level on the students’ performance.
3.0 METHODOLOGY
Quantitative method was adopted for this study because it involved collection and
analyses of data in numerical form. Literature reviewed indicated that these kinds of studies
were carried out using quantitative measures (Berkenholz & Stewart, 1991; Oviawe & Oshio,
2011). Survey research strategy on the other hand was adopted in this study, which involves
process of collecting data using the questionnaire as instrument for data collection. The
survey method refers to the complete set of techniques used to carry out a survey research,
collect and manage data (Lynn, Erens & Sturgis, 2012). The survey research approach was
adopted to help analyse data obtained to answer the research questions, which are descriptive,
correlational and associational.
Population in this study refers to the entire set of students, from which the sample was
drawn. These comprises of students staying on the campus of Abubakar Tafawa Balewa
University Bauchi, Nigeria as discussed in scope of this study. The total number of the
students is 3,579. Therefore, the total population size for this study is 3,579.
RESULT AND DISCUSSION
Demography
Six (6) demographic characteristics information of the respondents were collected.
These comprises of Age, Gender, Hall of residence, previous level of Education, Number of
students in rooms, and duration of stay on campus. The frequency and percentage analysis
was carried out and the results were presented in Table 4.2 to explore the respondents’
profile. The result of gender from ATBU Bauchi in the Table indicates that most of the
respondents are males with a frequency score of 274 (75.1%). The remaining 91 (24.1%) are
females. The age result of respondents indicated that the students with twenty (20) years to 30
years are the highest with the frequency of 251 (68.8%) respondents. Those with the
frequency of under 20 years at 81 (22.2 %) percent are in medium while those respondents
with over 30 years are less with the lower frequency of 33 (9%). Respondent having a
certificate are the ones with the highest frequency of 158 (43.3%) and those with HND/NCE
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have lowest frequency at 31(8.5%). Students living in a room with more than five (5)
students per room are highest with frequency of 168 (46%) and those living with less than 4
students per room are lowest with frequency of 43 (11.8%).
Table 1: Demographic characteristics of respondents
Code
Gender
1
2
Age

Attributes

Frequency

Percentage (%)

Male
Female

274
91

75.10
24.90

Under 20 years
20 to 30 years
Over 30 years

81
251
33

22.20
68.80
9.00

114
158
62
31

31.20
43.30
17.00
8.50

43
101
53
168

11.80
27.70
14.50
46.00

Education0
1
Remedial
2
Certificate
3
Diploma/IJMB
4
HND/NCE
Number in rooms
1
Less than 4 students
2
4 Students
3
4
Stay

5 Students
More than 5 student

Results for research question 1
What are the level of essential service provision, and students’ hostel satisfaction in
Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi?
Descriptive statistics based on mean ranking was carried out to explore the level of
essential service provision and students’ hostel satisfaction in Abubakar Tafawa Balewa
University (ATBU) Bauchi, Nigeria. The results showed the mean, standard deviation and
mean ranking for each Item.
The result in Table 2. on services provision in ATBU Bauchi showed that the mean
value ranged from a high mean value from 3.02 to the low mean value of 1.94. It can be
perceived that electricity supplied, Hostel security service, water provision, and cleaning
were the most efficient services in ATBU while emergency response service, laundry
services, fire protection and internet service are the least services used. Other services such as
Restaurants, electrical maintenance services, were equally used, but with moderate mean
values level. Therefore, this analysis indicates that the most efficient services provided in
ATBU Bauchi are electricity supply, security service, water supply, and cleaning services,
while the least services provided are emergency response service, laundry and fire protection
services and internet service.
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Table 2 Level of essential service provision in ATBU (n=365)
Item
Electricity supply
Hostel security
services
Water provisions
Cleaning services
Electrical
maintenance services
Toilets/baths
maintenance
Number of
Toilets/baths
provided
Size of rooms
Restaurant services
General hostel
maintenance services
Internet service
Fire protection
services
Laundry services
Emergency response
services

Mean(M)
3.02

Std. Deviation (SD)
1.051

Ranking
1

2.73

1 .182

2

2.71
2.66

1.126
1.124

3
4

2.45

1.112

5

2.29

1.062

6

2.27

1.041

7

2.25
2.22

1.086
1.240

8
9

2.21

1.134

10

2.20

1.280

11

2.19

1.214

12

1.95

1.111

13

1.94

1.124

14

The result in Table 4.5 on student satisfaction level in ATBU Bauchi, Nigeria showed
that the mean value ranged from a high mean value of 3.05 to the low mean value of 2.02. It
indicated that electricity supply, followed by cleaning service, water provisions, and hostel
security services, were the services with highest student satisfaction used in ATBU.
Emergency response services, laundry services and Restaurant services were reported to have
the least student satisfaction. Therefore, this indicated that the most relevant service
contributing in student satisfaction with essential service provision level in ATBU Bauchi are
electricity supply, water provision, and cleaning services and security service while the least
are emergency response services, laundry service restaurant service, and fire protection
services.
Table 4.5 Student satisfaction with essential services provided (n=365)
Essential Services
Emergency response services
Laundry services
Restaurant services
Fire protection services
Internet service
General hostel maintenance services
Number of Toilets/baths provided
Electrical maintenance services
Toilets/baths maintenance
Size of rooms
Hostel security services
Water provisions
Cleaning services
Electricity supply

Full Texts Book

Mean
3.98
3.91
3.72
3.69
3.69
3.64
3.55
3.47
3.46
3.32
3.25
3.24
3.23
2.95
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Std. Deviation
1.161
1.189
1.300
1.203
1.340
1.191
1.196
1.140
1.212
1.318
1.188
1.157
1.188
1.160

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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4.7.2 Results for research question 2:
What is the relationship between essential service provision, student hostel satisfaction
and students’ academic performance?
The correlation result between essential service provision, students’ hostel satisfaction
and academic performance indicated that there are varying correlation results between them.
The results in Table 4.3 indicated that there is weak negative correlation, r= -.143 n= 365,
p<.01 between service provision and students’ academic performances in ATBU. These
results explained that there is a moderate positive correlation, r= .313 n= 365, p<.001
between the service provision and students’ satisfaction with the essentials services provided
in ATBU. There is also substantial positive correlation, r= .644 n= 365, p<.001 between
students’ satisfaction and provision level of essential services provided.
Table: 4.6 Correlation results between service provision, students’ performance and
satisfaction
Performance
Services
Services
-.145**
Satisfaction
.313**
.644**
4.7.3 Result for research question 3:
To what extend does level of essential service provision influences students’
satisfaction and students’ academic performance in Abubakar Tafawa Balewa University
Bauchi?
In order to determine the extent to which students’ satisfaction with essential service
provision influenced students’ academic performance in Abubakar Tafawa Balewa
University(ATBU) Bauchi, the third objective of this research work, and the mediation role
of students’ satisfaction between essential services and students’ performance, Partial Least
Squares-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) was used. Chin (2002), Wong (2013) and
Hair, Hult, Ringle and Sarstedt (2014) recommended the assessment of EFA, convergent
validity and discriminant validity of the outer (measurement) model before the assessment of
the inner (structural) model which were presented in sections below,
4.7 Exploratory Factor Analysis (EFA) results
EFA was performed to examine the unidimensionality of the factors before further
analyses to answer the research questions. The performance construct result of the factor
analysis in Table 4.7 showed that the value for the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measures of
Sampling Adequacy is .797. This is more than 0.5 and significant at 0.001 as required. The
value for the Bartlett test of sphericity is 457.713. This means Bartlett test of sphericity are
large and significant (p<.05), which means that the variables are related. The total variance
explained by the construct is 51.797, which indicated good result. The factor loadings for
each item; P1 (.729), P 2 (.787), P3 (.680), and P4 (.678), are all more than 0.5 as
recommended by Heir et al. (2010).
4.0 Conclusion
The aim of the study is to assess the effect of essential service provision on students’
hostel satisfaction and academic performance with a view to identify the effect of essential
service and their influence on student academic performance and recommend possible areas
of improvement. The findings from the survey carried out indicated that the provision of
electrical supply, water provision and hostel security are the most effectively provided in
(ATBU Bauchi) The study demonstrated the importance of essential services in student
academic performance. It also indicated statistical evidence that there is a significant
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relationship between essential service provision and student hostel satisfaction, while
insignificant to academic performance.
This study identified five major factors relevant to students’ satisfaction on the hostel
facilities. These five factors are electricity supply, water provision, hostel security services,
internet services and cleaning services.
Areas for further research can focus on other universities, such that this study can be
extended to cover all universities undergraduate and post graduate students. Further studies
can also cover other dimension, which affects the students’ academic performance such as
economic background, etc, and the study can cover all undergraduates and post graduate’s
student living on campus.
5.0 Recommendation
Based on the findings from the evaluated students living on hostel and information
provided by the students of different demographic characteristics on campus, it is essential to
make some viable recommendations on the way of improving the provision efficiency and
students’ satisfaction with facilities provided in the student hostels. This is to identify viable
method that will enhance their academic performance hence, the following recommendations
are made:
 The university management as well as the governing council of the institution
should incorporate policies that would encourage the efficient use of services provided as it
will help to increase the life span of the facilities. For every hostel design proposal, a research
of the end users should be made. The students’ hostels should be designed to suit students’
satisfaction efficiently in relation with activities to acquiring knowledge and other basic
students’ hostel needs. This way, a higher students’ academic performance would be
achieved, where the end users are satisfied.
 Federal government should ensure effective policy implementation to address the
problems of overcrowding in the hostels. Overcrowding have adverse effect on student
satisfaction and academic performance, such problems can be solved by increasing the
number of rooms or hostels equipped with facilities such as internet service and reading
facilities to accommodate all interested students. Increase in room sizes and laundry services
can eases movement, level of privacy, solve issues related to overcrowding gives adequate
flow of ventilation and gives satisfaction. Though all these may be difficult to achieve for the
hostels presently in use, it can be incorporated in the subsequent or proposed designs. For the
hostels in use, the number of students per room should be monitored, each hall should be
given extra supervision by the hostel maintenance team. Each of the services provided should
be check weekly or monthly in case of emergency repairs as this may extend the life span of
the essential services provided. This can ensure healthy and satisfactory usage of the hostels’
essential facilities.
 Hall wardens/staff are directly responsible for planning, organizing direction and
control of hostels and their effectiveness leads to cleanliness of premises, students’
satisfaction, implementation of management and maintenance policy to ensure effective use
of the hostels. Hence, there is need for increase and improve their supervision, improved in
their work schedules training and retraining, provision of equipment and resources, adequate
remuneration and better working condition for the hall wardens.
 It is also recommended that the hostel maintenance and services provided be
contracted out to direct labor to ensure effectiveness. This can be monitored and control by
the physical planning unit of the institutions.
 There is the need for massive and intense reorientation of student on how to handle
and use provided facilities and also to take pride on ways to make their hostel clean regularly.
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Exercises such as hostel sanitation competition among hostels which can be inspected and
rewarded can be organized. This should be incorporated to students on their first day of
orientation in the school and such task should be monitored by the university and hall
staff/wardens.
The above recommendations are hopefully expected to reverse the current trend of
student performance and satisfaction, consequently improve to better sustainable improved
on hostel accommodation and facilities.
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ŞANLIURFA’DAKİ ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEMELERE OLAN
BAKIŞLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, TÜRKİYE
Doç. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye. eOrcid: 0000-0002-4945-5239
Özet
Küresel olarak dünya nüfusu hızla artarken, tarım alanları ve tarımsal üretimde olan
çiftçi sayıları ise azalmaktadır. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte en önemli nedenleri
arasında tarımsal üretimden elde edilen gelirin, üretici beklentisini karşılamaktan giderek
uzaklaşmasıdır. Bir başka ifadeyle tarımsal gelirin kırsal yaşamdaki refah seviyesini
arttırmaktan uzak, sadece geçimlik gelir boyutunda kalması ve bazen de bunu bile
sağlayamamasıdır. Tarım her şeyden önce gıda güvenliği açısından hayati bir sektördür.
Bundan dolayı gelişmişlik seviyelerine bakılmaksızın tarım sektörü küresel olarak tüm
ülkeler tarafından çeşitli yollarla doğrudan ve dolaylı olarak desteklenmektedir. Bu
çalışmanın amacı Şanlıurfa’daki çiftçilerin tarımsal desteklemelerin yeterliliklerine olan
bakışlarının belirlenmesidir. Çalışmanın ana materyali Şanlıurfa’da basit tesadüfi örnekleme
yöntemiyle seçilen çiftçiler ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen verilerden
oluşmaktadır. Örneklem hacmi %95 güven sınırı ve %5 hata payı ile belirlenmiştir. Anketler
2017 yılında yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS de analiz edilmiştir. Analizlerde Ki-kare
testi kullanılmıştır. Bağımlı değişken olan tarımsal desteklemeler, tutum ve algıların
belirlenmesi amacıyla 3’lü likert sorusu olarak, evet, hayır ve normal olarak alt gruplara
ayrılmıştır. Bağımsız değişkenler olarak ise yaş, eğitim seviyesi, mülkiyet çeşidi, arazi
miktarı ve ürün deseni alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre eğitim seviyesi, mülkiyet çeşidi,
arazi miktarı ve ürün deseni istatistiki olarak p<%1 önem seviyesinde anlamlı olarak tespit
edilmiştir. Diğer taraftan yaş bağımsız değişkenin de ise istatistiki anlam yakınlığı p<%10
önem seviyesinde belirlenmiştir. Genel olarak çiftçiler tarımsal desteklemeleri yeterli
bulmamaktadırlar. En az memnuniyet pamuk üreticilerinde ortaya çıkarken, en fazla
memnuniyet ise pamuk, mısır ve buğday dışındaki ürünleri yetiştiren çiftçilerde
belirlenmiştir. Bunda en önemli etken ise yoğun girdi kullanılan ürünlerde sürekli artan
maliyetlerdir. Yoğun girdi kullanılan ürünlerde tarımsal desteklemelerin, bir önceki yıla göre
artan girdi maliyetleri de göz önüne alınarak belirlenmesi, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik
açısından önemlidir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar araştırmacılara, kurum ve
kuruluşlara tarımsal politika oluşturulması konusunda faydalı bilgiler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal üretim, Tarımsal Desteklemeler, Tarım ekonomisi,
Şanlıurfa, Türkiye
AN ASSESSMENT OF FARMERS' PERSPECTIVES ON AGRICULTURAL SUPPORTS
IN ŞANLIURFA, TURKEY
Abstract
While the world population is increasing rapidly globally, the number of farmers in
agricultural production and agricultural areas is decreasing. Although there are many reasons
for this, one of the most important reasons is that the income obtained from agricultural
production is gradually falling away from meeting the expectations of the producer. In other
words, agricultural income is far from increasing the welfare level in rural life, it remains
only at the level of subsistence income and sometimes it cannot even provide this.
Agriculture is above all a vital sector in terms of food security. Therefore, regardless of their
level of development, the agricultural sector is supported directly and indirectly by all
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countries in various ways globally. The purpose of this study is to determine the farmers’
perspective on the sufficiency of agricultural supports in Şanlıurfa, Turkey. The main
material of the study consists of data obtained from face-to-face surveys with farmers
selected by a simple random sampling method in Şanlıurfa. The sample size was determined
with a 95% confidence limit and a 5% margin of error. Surveys were conducted in 2017. The
obtained data were analyzed in SPSS. The Chi-square test was used in the analyzes.
Agricultural supports, which are the dependent variables, are divided into subgroups as yes,
no and normal as a 3-Likert question to determine attitudes and perceptions of the farmers.
Age, education level, property type, land quantity, and crop pattern were taken as
independent variables. According to the results, education level, type of ownership, amount
of land, and crop pattern were statistically determined at p<1% significance level. On the
other hand, the statistically marginal significance was determined at a level of p<10% in the
age-independent variable. In general, farmers do not find agricultural supports sufficient.
While the least satisfaction was found in cotton producers, the highest satisfaction was found
in farmers' growing products other than cotton, corn, and wheat. The most important factor in
this is the constantly increasing costs in products with intensive input. It is important for
sustainability in agricultural production to determine the agricultural subsidies in the products
with intensive inputs, considering the increasing input costs compared to the previous year.
The results obtained from this study provide useful information to researchers, institutions,
and organizations on agricultural policy formulation.
Keywords: Agricultural production, agricultural support, agricultural economics,
Şanlıurfa, Turkey
GİRİŞ
Tarım, ülkelerin ürün, üretim, tüketim, istihdam, sanayi, ticaret, sermaye, döviz,
ihracat, ithalat gibi ekonomik konularının yanında, kırsal nüfusun refahı açısından sosyal,
nüfusun gıda ihtiyacının ve güvenliğinin sağlanması açısından ise hayati bir öneme sahiptir
(Aydoğdu et al., 2020). Tarımsal üretimin desteklenmesinin en önemli sebepleri arasında
diğer sektörlere göre, risk ve belirsizliklerinin daha yüksek, yatırım cazibesinin daha düşük,
daha fazla doğal ortam ve koşullarda yapılıyor olmasıdır (Sevinç et al., 2019). Tarımsal
üretim faaliyetlerinin doğal faktörlere bağımlılığı tarımsal ürün arz ve talebinin inelastik
olmasına sebep olurken, üretim sürecinin uzunluğu, tarımsal piyasaların istikrarsız ve yatırım
sermayesinin dönüşüm hızının yavaş ve ürünlerin muhafaza ve pazarlama olanaklarının kısıtlı
olmasına neden olmaktadır (Topcu, 2008). Diğer taraftan tarım sektörünün, özellikle nüfusun
gıda ihtiyacını karşılaması, diğer sektörlere hammadde sağlaması, istihdam ve milli gelire
olan katkısı nedeniyle de önemini her zaman korumaktadır. Bundan dolayı tarım politikaları
her ülke için stratejik bir öneme sahiptir. Tarım politikası denildiğinde ise genellikle tarımsal
destekleme politikaları akla gelmektedir (Ataseven, 2016). Tarım sektörünün yapısal
özelliklerinden dolayı, tarımsal gelirin diğer sektörlere göre düşük fakat tarımsal ürünlerin
stratejik bir öneme sahip olması, bu sektörün destekleme politikaları ile desteklenmesini
gerekli kılmaktadır (Arı, 2006; Topcu, 2008).
Destekleme politikaları ile üretimi yönlendirme ve devamlılığı sağlama, ürün
kalitesinde iyileştirme sağlama, üretimde verimliliği artırma ve alternatif üretim
yöntemleriyle yeni ürün çeşitliliğini özendirme amaçlanmaktadır (Yavuz ve ark., 2004).
Tarım sektörünün uygun politikalar ve yeterli seviyede desteklenmesi ile bu sektörün
sürdürülebilir üretim yapmasının sağlanması hedeflenmektedir. Tarım sektörü için yapılan
her türlü harcama destekleme politikası kapsamında olup, bunlar tarımı koruyan, geliştiren,
teşvik eden, altyapıyı destekleyen ve üretimde verimliliği sağlamaya yönelik olarak yapılan
harcamaları kapsamaktadır (Gaytancıoğlu 2009). Destekleme politikaları, her ülkeye göre
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farklılıklar gösterebilmektedir. Genel olarak, tarımsal ürünlerin üretiminin yönlendirilmesi,
üreticinin desteklenmesi, ülke içindeki gıda güvenliğinin sağlanmasıyla beraber, ekonomik ve
politik dengelerin korunması amaçlarına hizmet eder. Türkiye’de 2006 yılında yayınlanan
Tarım Kanununun 18. Maddesi tarımsal desteklemelerin amacını ve ilkelerini belirtmektedir.
Tarımsal desteklemelerin amacı; tarım sektörünün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda
bulunmak, uygulanan politikaların etkinliğini artırmak, sektörün bu politikalara uyumunu
kolaylaştırmaktır. Tarımsal destekleme politikaları, ekonomik ve sosyal etkinlik ve verimlilik
koşullarını sağlayacak programlarla uygulanır denilmektedir (Resmi Gazete, 2006). Bu
çalışmanın amacı Şanlıurfa’daki çiftçilerin tarımsal desteklemelerin yeterliliklerine olan
bakışlarının belirlenmesidir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın ana materyalini, Şanlıurfa’da tarımsal üretim yapan ve basit tesadüfi
örnekleme yöntemiyle seçilen çiftçiler ile gönüllü katılım esasına dayalı olarak yüz yüze
yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Şanlıurfa’da 2017 yılında kayıtlı olan
çiftçi sayısı 57,175 olup, örneklem hacmi %95 güven sınırı, %5 örneklem hata payı (p=0.8 ve
q=0.2) alınarak örneklem hacim tablosundan (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004; Lorcu, 2015)
245 olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler belirli bir kod planına dayalı olarak Excel’e
aktarılmıştır. Eksik ve hatalı olan anketler ayıklandıktan sonra 214 anket verisi SPSS de
analiz edilmiştir. Analizlerde Ki kare testi uygulanmıştır. Ki-kare testi, iki veya daha fazla
değişken grubu arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu
değişkenlerin her ikisi de nitel ya da nice olabileceği gibi biri nicel diğeri de nitel özelliğe
sahip olabilir. Ayrıca sürekli ya da kesikli sayısal veri tipinde olduğu halde sonradan nitel
veri konumuna dönüştürülen veriler arasında fark olup olmadığının incelenmesinde de
kullanılabilmektedir (Lorcu, 2015).
ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Anketler araştırma sahasına özgü kültürel nedenlerle erkek çiftçiler ile yapılmıştır.
Ankete katılan çiftçilerin yaş ortalaması 45.8 yıl olup, %93.4’ü evlidir. Katılımcıların
ortalama hane halkı büyüklüğü 7.1 kişidir. Katılımcıların işlemiş oldukları ortalama arazi
büyüklüğü 119 dekar olup, %25.7’si ticari hayvancılık yapmaktadır. Katılımcıların %74.3’ü
mülk sahibi, %7.5’i kiracı, %5.6’sı ortak ve %12.6’sı ise bunlardan (mülk sahibi, kiracı ve
ortak) bir kaçıdır. Katılımcıların %26.2’si sadece pamuk, %13.1’i sadece buğday, %2.8’i
sadece mısır, %41.6’sı pamuk, buğday ve mısır dan oluşan ürün desenini ve %16.3’ü ise
diğer tarla ürünlerini ekmektedirler.
Bağımlı değişken olan tarımsal desteklemeler, tutum ve algıların belirlenmesi amacıyla
3’lü likert sorusu olarak, evet, hayır ve normal olarak alt gruplara ayrılmıştır. Çiftçilerin
tarımsal desteklemelere olan tutum ve algılarını etkileyen birçok faktör olmakla birlikte, bu
çalışmada bağımsız değişkenler olarak ise yaş, eğitim seviyesi, mülkiyet çeşidi, arazi miktarı
ve ürün deseni alınmıştır. Yaş bağımsız değişkeni ile tarımsal desteklemelerin yeterliliğine
olan tutum ve algıya ilişkin test sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Sonuçlara göre yaş ile
tarımsal desteklemelerin yeterliliğine olan çiftçi tutumları arasında istatistiki olarak, p<%10
önem düzeyinde bir anlam yakınlığı vardır.
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Tablo 1. Yaş bağımsız değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki test istatistiği
Tarımsal desteklemeler yeterlidir
Toplam

Yaş değişkeni alt grupları
18-35 arası

Hayır
Normal
19
6
22,2
4,6
42
8
43,9
9,0
45
12
47,7
9,8
30
2
22,2
4,6
136
28
136,0
28,0
Ki-kare test sonuçları
Değer
df
12,114
6
13,204
6
5,617
1
214

Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer

36-45 arası
46-55 arası
56 ve üzeri
Toplam

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Evet
10
8,2
19
16,1
18
17,5
3
8,2
50
50,0

35
35,0
69
69,0
75
75,0
35
35,0
214
214,0
Asymp. Sig. (2-sided)
0,093*
0,082*
0,018

Tablo 1 sonuçlarına göre tarımsal desteklemeleri yeterli bulmayanlar arasında anlamlı
farklılık 56 yaş ve üzerindeki çiftçilerden kaynaklanmaktadır. Tarımsal desteklemeleri
normal bulanlarda ise anlamlı farklılıklar 46 ile 55 yaş aralığındaki çiftçilerde ortaya
çıkmaktadır. Yeterli bulanlarda ise farklılıklar 36 ile 45 yaş arasında olanlar ile 56 yaş ve
üzerindeki çiftçilerde tespit edilmiştir. Eğitim seviyesi ile bağımlı değişken arasındaki test
istatistiği sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Eğitim seviyesi bağımsız değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki test
istatistiği
Eğitim seviyesi değişkeni alt grupları
İlkokul ve altı
Ortaokul
Lise ve üstü
Toplam

Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Tarımsal desteklemeler yeterlidir
Toplam
Hayır
Normal
Evet
63
9
20
92
58,5
12,0
21,5
92,0
52
9
2
63
40,0
8,2
14,7
63,0
21
10
28
59
37,5
7,7
13,8
59,0
136
28
50
214
136,0
28,0
50,0
214,0
Ki-kare test sonuçları
Değer
df
Asymp. Sig. (2-sided)
38,446
4
0,000*
42,588
4
0,000*
13,010
1
0,000
214

Tablo 2 sonuçlarına göre çiftçilerin eğitim seviyeleri ile bağımlı değişken arasında
p<%1 önem seviyesinde istatistiki olarak bir anlamlılık tespit edilmiştir. Tarımsal
desteklemeleri yeterli bulmayanlar arasındaki anlamlı farklılıklar eğitim seviyesinin tüm alt
gruplarından kaynaklanmaktadır. Normal bulanlarda ise bu farklılıklar ilkokul ve altı ile lise
ve üstü eğitim seviyesinde olan çiftçilerden kaynaklanmaktadır. Yeterli bulanlarda ise
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anlamlı farklılıklar ortaokul ile lise ve üzeri eğitim seviyesinde olan çiftçilerden
kaynaklanmaktadır. Tarımsal desteklemeleri en fazla yeterli görenler lise ve üzeri eğitim
seviyesindekiler olurken, en az yeterli görenler ise ortaokul eğitim seviyesindeki çiftçilerdir.
Mülkiyet yapısı değişkeniyle, bağımlı değişken arasındaki test istatistiği sonuçları Tablo 3’de
yer almaktadır.
Tablo 3. Mülkiyet yapısı bağımsız değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki test
istatistiği
İşlenen arazinin mülkiyet yapısı değişkeni alt
Tarımsal desteklemeler yeterlidir
Toplam
grupları
Hayır
Normal
Evet
Mülk
Gözlenen değer
114
17
28
159
Beklenen değer
101,0
20,8
37,1
159,0
Kira
Gözlenen değer
12
2
2
16
Beklenen değer
10,2
2,1
3,7
16,0
Ortak
Gözlenen değer
3
0
9
12
Beklenen değer
7,6
1,6
2,8
12,0
Bunlardan birkaçı
Gözlenen değer
7
9
11
27
Beklenen değer
17,2
3,5
6,3
27,0
Toplam
Gözlenen değer
136
28
50
214
Beklenen değer
136,0
28,0
50,0
214,0
Ki-kare test sonuçları
Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
41,787
6
0,000*
Likelihood Ratio
38,000
6
0,000*
Linear-by-Linear Association
23,121
1
0,000
N of Valid Cases
214

Tablo 3 sonuçlarına göre mülkiyet yapısı ile tarımsal desteklemelere olan tutum
arasında, p<%1 önem seviyesinde istatistiği olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit
edilmiştir. Tarımsal desteklemeleri yeterli bulmayanlarda anlamlı farklılıklar mülk sahibi,
ortak ve mülk, kira ve ortak olanlardan bir kaçını yapan çiftçilerden kaynaklanmaktadır.
Normal bulanlardaki anlamlı farklılık ise mülkiyet yapısı değişkeninden bir kaçını yapan
çiftçilerden kaynaklanmaktadır. Yeterli bulanlarda ise anlamlı farklılıklar kiracılar dışındaki
tüm alt gruplardan kaynaklanmaktadır. Oransal olarak en fazla yeterli bulanların ise ortak ve
mülkiyet değişkeninde bunlardan bir kaçını kullanan çiftçilerde ortaya çıktığı tespit
edilmiştir.
İşlenilen arazi miktarı değişkeniyle tarımsal desteklemeleri yeterli bulma arasındaki test
istatistiği Tablo 4’de verilmiştir. Buna göre arazi miktarı değişkeniyle bağımlı değişken
arasında, p<%1 önem düzeyinde, istatistiği olarak anlamlı bir durum tespit edilmiştir.
Tarımsal desteklemeleri yeterli bulmayanlarda en fazla anlamlı farklılık 101 ile 200 dekar
arasında arazi işleyen çiftçilerde ortaya çıkarken, normal bulanlarda bu farklılık 201 dekar ve
üzerindeki arazi miktarında, yeterli bulanlardaki anlamlı farklılıklar ise 101 ile 200 dekar ve
50 dekar altındaki arazi miktarlarında ortaya çıkmaktadır. En fazla olumsuz tutum 101 ile 200
dekar arasındaki arazi miktarı işleyen çiftçilerde olduğu tespit edilmiştir.

Full Texts Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

469

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
Tablo 4. Arazi miktarı bağımsız değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki test istatistiği
İşlenilen arazi miktarı değişkeni alt grupları
Tarımsal desteklemeler yeterlidir
Toplam
(dekar)
Hayır
Normal
Evet
1-50 arası
Gözlenen değer
23
2
18
43
Beklenen değer
27,3
5,6
10,0
43,0
51-100 arası
Gözlenen değer
44
8
24
76
Beklenen değer
48,3
9,9
17,8
76,0
101-200 arası
Gözlenen değer
55
10
2
67
Beklenen değer
42,6
8,8
15,7
67,0
201 dekar ve üzeri
Gözlenen değer
14
8
6
28
Beklenen değer
17,8
3,7
6,5
28,0
Toplam
Gözlenen değer
136
28
50
214
Beklenen değer
136,0
28,0
50,0
214,0
Ki-kare test sonuçları
Değer
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
33,969
6
0,000*
Likelihood Ratio
39,005
6
0,000*
Linear-by-Linear Association
7,428
1
0,006
N of Valid Cases
214

Ürün deseni bağımsız değişkeni ile tarımsal desteklemeleri yeterli bulma arasındaki test
istatistiği sonuçları Tablo 5’de yer almaktadır. Tablo 5 sonuçlarına göre ürün deseni ile
tarımsal desteklemeleri yeterli bulma arasında, p<%1 önem seviyesinde, istatistiki olarak
anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
Tablo 5. Ürün deseni bağımsız değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki test istatistiği
Ekilen ürün deseni değişkeni alt grupları
Pamuk
Buğday
Mısır
Bunlardan birkaçı
Diğer
Toplam

Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Tarımsal desteklemeler yeterlidir
Toplam
Hayır
Normal
Evet
53
0
3
56
35,6
7,3
13,1
56,0
4
10
14
28
17,8
3,7
6,5
28,0
0
3
3
6
3,8
0,8
1,4
6,0
66
9
14
89
56,6
11,6
20,8
89,0
13
6
16
35
22,2
4,6
8,2
35,0
136
28
50
214
136,0
28,0
50,0
214,0
Ki-kare test sonuçları
Değer
df
Asymp. Sig. (2-sided)
81,817
8
0,000*
90,847
8
0,000*
7,824
1
0,005
214

Tablo 5 sonuçlarına göre istatistiki olarak anlamlı farklılıklar neredeyse tüm ürün
gruplarında ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıkların temelinde çiftçilerin o ürün için
kullandıkları girdi miktarı ve maliyetleri etkili olmaktadır. Sadece pamuk ekenlerin %94.6’sı
tarımsal desteklemeleri yeterli bulmaz iken, sadece mısır ekenlerin %50’si desteklemeleri
yeterli görmektedir. Oransal olarak en fazla normal bulanlar ise sadece buğday eken
çiftçilerde %35.7 ile tespit edilmiştir.
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SONUÇ
Türkiye'de tarım sektörü, diğer sektörlerden farklı olarak sosyal, ekonomik ve politik
amaçlı olarak desteklenen bir sektör konumundadır (Özdemir, 1989). Türkiye’de uygulanan
tarımsal desteklemeler daha çok niceliksel amaçlara hizmet etmektedir. Destekleme
politikalarıyla, üreticiye belirli bir gelirin aktarılması hedeflenmiştir. Ancak bu kaynak
aktarılması küçük ve marjinal üreticileri geçimlik gelir seviyesinden kurtaramamıştır. Ankete
katılan çiftçilerin %63,6’sı tarımsal desteklemeleri yeterli bulmaz iken, %13,1’i normal ve
%23,3’ü ise yeterli bulmaktadır. Tarıma verilen desteklerin üreticileri kırsal alanda tutmada
yeterince etkili olmadığı da ortaya çıkan sonuçlardan birisidir. Nitekim son dönemlerde
tarımdan yaklaşık 2 milyon üreticinin koptuğu, yaklaşık 3,5 milyon hektar tarım arazisinin
tarım dışına çıktığı, tarım alanlarında ve meralarda çok ciddi kayıpların olduğu, Türkiye’nin
göreli üstünlüğünün olduğu bazı ürün gruplarında ve hayvancılıkta bu üstünlüğünü kaybettiği
söylenebilir (Ataseven, 2016). Bu anlamda tarımsal desteklemelerden beklenen faydaların
hem kamu ve hem de üretici adına yeterince sağlandığı söylenemez. Tarımsal
desteklemelerin, tarımı ve kırsal yaşamı hem nicelik ve hem de nitelik olarak yönlendirici,
iyileştirici ve teşvik edici müdahaleler yoluyla yapılması gereklidir. Bu çalışmanın sonuçları
karar vericilere ve politika yapıcılara faydalı bilgiler sunmaktadır.
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ŞANLIURFA’DAKİ ÇİFTÇİLERİN HASAT SORUNLARI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME, TÜRKİYE
Doç. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye,
Orcid: 0000-0002-4945-5239
Özet
Son dönemlerde daha sık görülmeye başlayan küresel ısınma ve iklim değişikliğine
dayalı sorunların etkisi en çok tarım sektöründe görülmektedir. Tarım gıda güvenliği, diğer
sektörlere hammadde sağlama, istihdam ve kırsal kalkınma gibi nedenlerden dolayı tüm
ülkeler için özel bir öneme sahiptir. Dünya da ve Türkiye’de tarım alanları birçok nedenlere
dayalı olarak giderek azalmaktadır. Diğer taraftan da küresel olarak nüfus artmaktadır. Artan
nüfusun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için tarımsal birim alandan elde edilecek ürün artış
miktarı kadar, hasat sırasında ürün kayıplarının en aza indirilmesi de önemli bir konudur. Bu
araştırmanın amacı Şanlıurfa’daki çiftçilerin hasat sorunlarının belirlenmesidir. Araştırmanın
ana materyali Şanlıurfa’da basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen çiftçiler ile yüz yüze
yapılan anketlerden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Örneklem hacmi %95 güven sınırı
ve %5 hata payı ile belirlenmiştir. Anketler 2017 yılı hasat döneminde yapılmıştır. Elde
edilen veriler SPSS de analiz edilmiştir. Analizlerde Ki-kare testi kullanılmıştır. Bu amaçla
bağımlı değişken olan hasat problemleri kendi içinde mekanizasyona dayalı sorunlar
(tarımsal mekanizasyon eksikliği ve yanlış kullanımı), arazi ile ilgili sorunlar (drenaj sorunu,
toplulaştırma, arazi tesviyesi, engebeli, taşlık vb.) ve iklime dayalı sorunlar (kuraklık ve
taşkın risk ve belirsizlikleri) olmak üzere üç alt gruba ayrılmıştır. Çiftçilerin hasat
problemlerinde etkili birçok faktör olmakla birlikte, bu çalışmada bağımsız değişkenler
olarak da arazi miktarı, ürün deseni ve sulama alınmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlara
göre ürün deseni ve sulu tarım bağımsız değişkenleri ile bağımlı değişken arasında p<%1
önem düzeyinde istatistiki olarak bir anlamlılık tespit edilirken, arazi miktarı bağımsız
değişkeni ise istatistiki olarak anlamlı değildir. Tarımsal mekanizasyona dayalı sorunlar en
fazla hububat tarımında ortaya çıkarken, risk ve belirsizlikler ile araziye dayalı sorunlar ise en
fazla pamuk, buğday ve mısır eken çiftçilerde ortaya çıkmaktadır. Hasat kayıplarının
dolayısıyla gelir kayıplarının azaltılması için bu konulara özel önem gösterilmesi
gerekmektedir. Çünkü bu durum hem çiftçinin ve hem de ülkenin üretim gücünü, dolayısıyla
refahını etkileyebilmektedir. Bu araştırmadan elde edilen veriler, araştırmacılara, kurum ve
kuruluşlara tarımsal üretimde verimliliğin arttırılması için yapılan çalışmalarda faydalı
bilgiler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal üretim, tarım ekonomisi, hasat problemleri, Şanlıurfa,
Türkiye
AN EVALUATION ON THE HARVESTING PROBLEMS OF THE FARMERS IN
ŞANLIURFA, TURKEY
Abstract
The effects of problems based on global warming and climate change, which have
started to be seen more frequently recently, are mostly seen in the agricultural sector.
Agriculture has special importance for all countries for reasons such as food security,
providing raw materials to other sectors, employment, and rural development. Agricultural
areas in the world and Turkey is steadily decreasing based on many reasons. On the other
hand, the population is increasing globally. To meet the food need of the increasing
population, minimizing the product losses during harvest is as important as the amount of
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product increase to be obtained from the agricultural unit area. The purpose of this research is
to determine the harvest problems of farmers in Şanlıurfa. The main material of the research
consists of data obtained from face-to-face surveys with farmers selected by a simple random
sampling method in Şanlıurfa. The sample size was determined with a 95% confidence limit
and a 5% margin of error. The surveys were conducted during the harvest season of 2017.
The obtained data were analyzed in SPSS. The Chi-square test was used in the analyzes. For
this purpose, the harvesting problems, which are the dependent variables, are based on
mechanization problems (lack of agricultural mechanization and misuse), problems related to
the land (drainage problem, land consolidation, leveling, rough, rocky, etc.), and climatebased problems (drought and flood risk and uncertainties) are divided into three sub-groups.
Although there are many factors that affect the harvest problems of farmers, land quantity,
crop pattern, and irrigation were taken as independent variables in this study. According to
the results obtained from the analysis, a statistical significance was determined between the
independent variables of crop pattern and irrigated agriculture and the dependent variable at
the p <1% of significance level, while the independent variable of land size was not
statistically significant. While problems based on agricultural mechanization mostly arise in
cereal agriculture, risks and uncertainties and land-based problems mostly arise in farmers
who plant cotton, wheat, and corn. Special attention should be paid to these issues to reduce
harvest losses and thus income losses. Because this situation can affect both the farmer's and
the country's production power and thus the welfare. The data obtained from this research
provide useful information to researchers, institutions, and organizations in studies conducted
to increase productivity in agricultural production.
Keywords: Agricultural production, agricultural economics, harvesting problems,
Şanlıurfa, Turkey.
GİRİŞ
Son dönemlerde daha sık görülmeye başlayan küresel ısınma ve iklim değişikliğine
dayalı sorunların etkisi en çok tarım sektöründe görülmektedir (Aydogdu and Yenigün,
2016). Tarım gıda güvenliği, diğer sektörlere hammadde sağlama, istihdam ve kırsal
kalkınma gibi nedenlerden dolayı tüm ülkeler için özel bir öneme sahiptir (Aydoğdu et al.,
2020). Dünya da ve Türkiye’de tarım alanları birçok nedenlere dayalı olarak giderek
azalmaktadır (Sevinç et al., 2019). Dünyada kişi başına düşen tarım alanı miktarı 1961
yılında 3.7 dekar iken 2015 yılında ise 1.9 dekara, Türkiye’de ise aynı dönmede 8.2 dekardan
2.6 dekara gerilemiştir (TEMA, 2018; Postharvest, 2019). Bu azalışlar sadece nüfus artışı ile
ilgili olmayıp aynı zamanda tarımsal arazilerin de kentleşme, sanayileşme, tuzlanma ve
çölleşme gibi nedenlerden dolayı azalmasıyla da ilgilidir. 1992 yılında Türkiye’nin tarım
yapılan arazi miktarı 27.6 milyon hektar iken, bu miktar 2017 yılında 23.4 milyon hektara
düşmüştür. Türkiye’de anılan dönemde, 25 yılda, yaklaşık 4 milyon hektar tarım arazisi, bir
başka ifadeyle toplam tarım arazilerinin %15’i kaybedilmiştir (TEMA, 2018; Postharvest,
2019). Diğer taraftan da küresel olarak nüfus artmaktadır. Artan nüfusun gıda ihtiyacının
karşılanabilmesi için tarımsal birim alandan elde edilecek ürün artış miktarı kadar, hasat
sırasında ürün kayıplarının en aza indirilmesi de önemli bir konudur.
FAO’nun 2016 yılı verilerine göre dünyada üretilen tarım ürünlerinin üçte biri kayıp ya
da atık olarak değerlendirilmektedir (FAO, 2016). Aynı rapor kapsamında yapılan
değerlendirmelere göre gelişmiş ülkelerin hasat sonrası kayıplarının ve gıda atıklarının
toplam değeri 680 milyar dolar civarında iken, bu rakam gelişmekte olan ülkelerde ise 310
milyar doları bulmaktadır (FAO, 2016). Bir diğer deyişle, her yıl yaklaşık 1 trilyon dolar
değerinde gıda israf edilmektedir. FAO’nun yayınladığı bir başka rapora göre de, gıda kayıp
ve israflarının sadece %25’inin önlenebilmesi durumunda, 870 milyon açlık çeken insanın
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beslenme sorununun çözülebileceği tespit edilmiştir (FAO, 2018; Postharvest, 2019). Küresel
olarak yaşanan hasat kayıpları ve israfına bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal, ekonomik ve
çevresel sorunlar son dönemlerde daha sık gündeme gelmeye başlamıştır. Çünkü hasat
kayıpları olarak israf edilen tarım ürünleri aynı zamanda doğal kaynakların, verimliliğin,
emek ve sermayenin de kaybına neden olmaktadır (WWF, 2017). Günümüzde hasat kayıpları
başta endüstrileşmiş ülkeler olmak üzere, birçok ülke de bu konuyu öncelikli konu olarak
değerlendirmektedir (Postharvest, 2019). Bu araştırmanın amacı Şanlıurfa’daki çiftçilerin
hasat sorunlarının belirlenmesidir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın ana materyalini, Şanlıurfa’da tarımsal üretim yapan ve basit tesadüfi
örnekleme yöntemiyle seçilen çiftçiler ile gönüllü katılım esasına dayalı olarak yüz yüze
yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Şanlıurfa’da 2017 yılında kayıtlı olan
çiftçi sayısı 57,175 olup, örneklem hacmi %95 güven sınırı, %5 örneklem hata payı (p=0.8 ve
q=0.2) alınarak örneklem hacim tablosundan (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004; Lorcu, 2015)
245 olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler belirli bir kod planına dayalı olarak Excel’e
aktarılmıştır. Eksik ve hatalı olan anketler ayıklandıktan sonra 214 anket verisi SPSS de
analiz edilmiştir. Analizlerde Ki kare testi uygulanmıştır. Ki-kare testi, iki veya daha fazla
değişken grubu arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu
değişkenlerin her ikisi de nitel ya da nice olabileceği gibi biri nicel diğeri de nitel özelliğe
sahip olabilir. Ayrıca sürekli ya da kesikli sayısal veri tipinde olduğu halde sonradan nitel
veri konumuna dönüştürülen veriler arasında fark olup olmadığının incelenmesinde de
kullanılabilmektedir (Lorcu, 2015).
ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Anketler araştırma sahasına özgü kültürel nedenlerle erkek çiftçiler ile yapılmıştır.
Ankete katılan çiftçilerin yaş ortalaması 45.8 yıl olup, %93.4’ü evlidir. Katılımcıların
ortalama hane halkı büyüklüğü 7.1 kişidir. Katılımcıların işlemiş oldukları ortalama arazi
büyüklüğü 119 dekar olup, %25.7’si ticari hayvancılık yapmaktadır. Katılımcıların %74.3’ü
mülk sahibi, %7.5’i kiracı, %5.6’sı ortak ve %12.6’sı ise bunlardan (mülk sahibi, kiracı ve
ortak) bir kaçıdır. Katılımcıların %26.2’si sadece pamuk, %13.1’i sadece buğday, %2.8’i
sadece mısır, %41.6’sı pamuk, buğday ve mısır dan oluşan ürün desenini ve %16.3’ü ise
diğer tarla ürünlerini ekmektedirler.
Bu amaçla bağımlı değişken olan hasat problemleri kendi içinde mekanizasyona dayalı
sorunlar (tarımsal mekanizasyon eksikliği ve yanlış kullanımı), arazi ile ilgili sorunlar (drenaj
sorunu, toplulaştırma, arazi tesviyesi, engebeli, taşlık vb.) ve iklime dayalı sorunlar (kuraklık
ve taşkın risk ve belirsizlikleri) olmak üzere üç alt gruba ayrılmıştır. Çiftçilerin hasat
problemlerinde etkili birçok faktör olmakla birlikte, bu çalışmada bağımsız değişkenler
olarak da arazi miktarı, ürün deseni ve sulama alınmıştır. Arazi miktarı değişkeni ile bağımlı
değişken arasındaki test istatistiği Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 sonuçlarına göre arazi
miktarıyla hasat problemleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir
(p>10).
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Tablo 1. Arazi miktarı değişkeniyle bağımlı değişken arasındaki test istatistiği
Arazi miktarı değişkeni alt
grupları (dekar)

1-50
51-100
101-200
201 ve
üzeri
Toplam

Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Hasat problemleri nedenleri
Toplam
Makine eksikliği ve
Arazi ile ilgili
İklim risk ve
Makina kullanımı ile
sorunlar
belirsizlikleri
ilgili sorunlar
14
11
18
43
10,9
16,1
16,1
43,0
18
26
32
76
19,2
28,4
28,4
76,0
12
33
22
67
16,9
25,0
25,0
67,0
10
10
8
28
7,1
10,5
10,5
28,0
54
80
80
214
54,0
80,0
80,0
214,0
Ki-kare test sonuçları
Değer
df
Asymp. Sig. (2-sided)
9,618
6
0,142
9,582
6
0,143
0,505
1
0,477
214

100 dekar ve altında olan arazilerde en büyük hasat problemi olarak görülen sorun
iklime dayalı risk ve belirsizlikleri olurken, 101 ile 200 dekar arasında tarımsal arazi işleyen
çiftçiler bu sorunun arazi ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir. 201 ve üzerinde arazi işleyen
çiftçilerde ise en önemli hasat sorunu olarak makine eksikliği ve makina kullanımıyla ilgili
sorunlar ile beraber arazi sorunları ön plana çıkmaktadır.
Sulu tarım bağımsız değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki test istatistiği Tablo 2’de
yer almaktadır. Tablo 2 sonuçlarına sulu tarım yapanlar ile bağımlı değişken arasında, p<%1
önem düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 2. Sulu tarım değişkeniyle bağımlı değişken arasındaki test istatistiği
Sulu tarım yapıyor mu?

Hayır
Evet
Toplam

Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Hasat problemleri nedenleri
Toplam
Makine eksikliği ve
Arazi ile ilgili
İklim risk ve
Makina kullanımı ile
sorunlar
belirsizlikleri
ilgili sorunlar
10
4
0
14
3,5
5,2
5,2
14,0
44
76
80
200
50,5
74,8
74,8
200,0
54
80
80
214
54,0
80,0
80,0
214,0
Ki-kare test sonuçları
Değer
df
Asymp. Sig. (2-sided)
18,580
2
0,000*
19,905
2
0,000*
17,035
1
0,000
214

Tarımsal üretimde kullanılan en önemli girdilerden biri de sulamadır (Aydogdu and
Bilgic, 2016). Hasat problemleri kuru tarım ile sulu tarımda farklılıklar gösterebilmektedir.
Mesela tarla içi tesviye ve aşırı sulama sonucu oluşan drenaj problemleri sulu tarımda hasat
sorunlarına, dolayısıyla ürün kayıplarına yol açabilmektedir. Sulu tarım yapmayanlarda en
önemli hasat sorunu tarımsal mekanizasyona dayalı olarak ortaya çıkarken, sulu tarım
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yapanlarda ise iklime dayalı risk ve belirsizliklerle beraber arazi problemleri ön plana
çıkmaktadır.
Ürün deseni değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki test istatistiği Tablo 3’de
verilmiştir. Tablo 3 sonuçlarına göre çiftçinin tarımsal üretimde kullandığı ürün deseni ile
hasat problemleri arasında istatistiki olarak, p<%1 önem seviyesinde, anlamlı bir ilişkinin
varlığı tespit edilmiştir.
Tablo 3. Çiftçinin ektiği ürün deseni değişkeniyle bağımlı değişken arasındaki test
istatistiği
Çiftçinin ektiği ürün deseni değişkeni
alt grupları

Pamuk
Buğday
Mısır
Bunlardan
birkaçı
Diğer ürünler
Toplam

Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer
Gözlenen değer
Beklenen değer

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Hasat problemleri nedenleri
Toplam
Makine eksikliği ve
Arazi ile
İklim risk ve
Makina kullanımı ile
ilgili
belirsizlikleri
ilgili sorunlar
sorunlar
1
19
36
56
14,1
20,9
20,9
56,0
18
8
2
28
7,1
10,5
10,5
28,0
3
1
2
6
1,5
2,2
2,2
6,0
11
42
36
89
22,5
33,3
33,3
89,0
21
10
4
35
8,8
13,1
13,1
35,0
54
80
80
214
54,0
80,0
80,0
214,0
Ki-kare test sonuçları
Değer
df
Asymp. Sig. (2-sided)
81,908
8
0,000*
85,890
8
0,000*
14,486
1
0,000
214

Tablo 3 verilerine göre istatistiki olarak anlamlı farklılıklar neredeyse tüm ürün deseni
alt gruplarında görülebilmektedir. Sadece pamuk ve buğday ile pamuk, buğday ve mısır
dışındaki diğer ürünleri ekenlerde anlamlı farklılıklar tarımsal mekanizasyon ve iklim
risklerine dayalı ortaya çıkarken, sadece mısır ile pamuk, buğday ve mısırdan bir kaçını
ekenlerde ise tarımsal mekanizasyon ile arazi sorunlarında olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ
Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ankete katılan katılımcıların %25.2’si
makine eksikliği ve makina kullanımı ile ilgili tarımsal mekanizasyona dayalı sorunlar,
%37.4’ü ise arazi ile ilgili sorunlar ve yine %37.4’ü iklime dayalı risk ve belirsizliklerin hasat
sorunlara neden olduğunu belirtmişlerdir. Bu sorunları çözümü için daha fazla kamusal
politikalar ile tarımsal yayım faaliyetlerinin arttırılması gerekmektedir. Küresel olarak her yıl
üretilen tarım ürünlerinin üçte birinin hasat sırasında ya da tüketim aşamasında israf edilmesi,
artan nüfusun gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir risk teşkil etmektedir.
Bununla birlikte, israf olan ya da hasat sonrasında kayıp olan tarım ürünleri için harcanan iş
gücü, enerji, su ve diğer kaynaklar dikkate alındığında, 1 trilyon dolardan fazla bir ekonomik
değerin israf edildiği görülmektedir (Postharvest, 2019). Diğer yandan hem Türkiye’de ve
hem de dünya da giderek azalan tarım arazilerinin ulusların artan nüfuslarının gıda güvenliği
sağlanması açısından yetersiz kalabilmesi sorununun yaşanabilme ihtimali de oldukça
yüksektir. Dolayısıyla hasat kayıpları sorununun çözümünde tüm tarafların kamu, özel sektör
ve üreticilerin birlikte çalışmaları zorunlu bir hale gelmiştir. Hasat kayıplarını azaltmak ve en
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aza indirmek tarımsal temel strateji olarak benimsenmeli ve bunun içinde kamusal olarak
özendirici desteklemeler, teşvikler ile tarımsal yayım faaliyetlerinin arttırılması
gerekmektedir. Hasat kayıplarının azaltılması sadece gıda sorununa değil aynı zaman da
kırsal kalkınmaya da doğrudan olumlu yönde katkı yapacaktır. Her şeyden önce çiftçinin
geliri artacak, tarımsal alanlar üzerinde ki baskı azalacak, üretim miktarı artacak, bu durum
fiyatlara ve tüketici gelirine, dolayısıyla toplumsal refaha pozitif katkı yapacaktır. Bu
çalışmanın sonuçları karar vericilere ve politika yapıcılara faydalı bilgiler sunmaktadır.
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THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID DELIVERED FOR
AFGHANISTAN ON PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION AFTER 2001
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Abstract
This study aims to scrutinize historical development, current situation, and main
problems of the Afghanistan Education System and the political, social, and economic
dimensions of international aid to the country that are made to solve these problems.
Following a brief analysis of the historical progress of the Afghanistan education system; the
current state of the system and primary, secondary, and community based educational
activities in the country in the period ensuing the 2001 US intervention and lasting until 2020
and the place of the foreign aid in the education system and its effects on this system are
explained.
The resources of this study encompass books; articles; media broadcasts; direct
observations in the field and the information obtained through interviews with students,
teachers, bureaucrats, politicians, relief workers, and project beneficiaries; and websites,
reports and periodical publications of the United Nations, international organizations, staterun institutions of the donor countries, Afghanistan Ministry of Education and Ministry of
Economy, which carries out non-governmental organizations affairs in Afghanistan.
Through the analysis of the data gathered from accessible sources, it has been revealed
that the decades' lasting wars, internal conflicts, poverty, and disasters have destroyed the
Afghan Education Sector and unfortunately, no permanent and sustainable solutions could be
developed yet despite the significant gains accomplished thanks to intense efforts for nearly
two decades. Lacking enough resources and means to solve these problems, Afghanistan
remains dependent on aid. Hence, international aid should continue in the field of education
as in the other fields more systematically and comprehensively for Afghanistan which is
regrettably does not seem to be able to disentangle from this deadlock in the short or medium
run and geographical imbalances in the distribution of both public services and international
aid should be eliminated.
Keywords: Afghanistan, Education System, International Aid, Humanitarian Aid,
United Nations, Non-Governmental Organization (Ngo)
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Introduction
This study scrutinizes the humanitarian aid provided for Afghanistan in the field of
education post-2001 U.S. intervention. Despite some accomplishments gained thanks to the
struggle of the national government under international support, the unsafe climate makes the
Afghan Education System weak and dependent on international aid due to the grandeur of the
damage inflicted on the education system and lack of technical and economic capacity.
Since 2001, some strategic arrangements have been implemented by the Ministry of
Education and many foreign countries have entered the process of improving and
restructuring the Afghanistan Education System. These arrangements have continued to date
with the economic, systemic, strategic and operational support of international aid
organizations and non-governmental organizations (NGOs). However, serious economic,
technical and administrative deficiencies continue to hinder the development of education.
Afghanistan's Education System is crushed under several defects such as inadequate
school buildings, poor educational institutions, lack of educational equipment, inadequate
teacher salaries, millions of children unable to attend school and families without the power
to cover stationery costs, and closure of schools due to security incidents. The Afghan
community and the government, which do not have the economic power and operational
capabilities to solve these problems, certainly need help. What is more, there are extremely
large imbalances, especially in the distribution and development of education services. While
there are improvements in education in some of the regions; the development of education in
some regions has completely stopped.
Buildings, equipment, education materials and personnel are inadequate in both number
and quality across the country. Basic education services are of low quality and are disrupted
from time to time due to widespread security threats. Although the capital and the major
cities have relatively better facilities than the rest of the country, it is still possible to see
many educational activities in ruined buildings or tents with primitive educational tools and
undertrained low-income teachers, even in these areas. Similarly, the educational
environment in the capital Kabul and some major cities is more suitable for schoolgirls but in
many other regions —especially in the south of the country —highly conservative families do
not want to send their daughters to school (Yahya, 2017: 96 as cited in Andeshmend, 2011).
In Taliban-controlled areas, girls are still not allowed to study except basic religious
education while primary and secondary education is given in primitive methods in madrasas.
Methodology
Aiming to reveal information on international humanitarian aid in the field of
education, the actors who help, the purposes of the aid, the way the aid implemented and the
results obtained, the study collects data through direct on-site observations and meetings with
senior officials and project beneficiaries in Kabul and several provinces and analyzes this
data qualitatively and quantitatively in line with the information gathered from academic
resources such as books, articles and journals published in the field and open source means
such as websites, reports and periodic publications of Afghan and foreign government
agencies and international organizations.
Primary And Secondary Education System In Afghanistan
Since 1990, Afghanistan implements 6+3+3 system. The new education law passed in
2008 made it mandatory for all children aged 6-14 years to attend school for nine years.
However, only around 10% of the 7 million children were able to continue their education
until the 12th grade as of 2010 (EFA, 2015). In 2019, the number of school-aged children
reached 12 million and the attendance rate reached 58 per cent. Of these, 42 per cent, or 5
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million children, were not able to attend school (NSIA, 2019: 3). As of 2018, there were
16,352 primary and secondary schools across the country, including 6,901 primary schools
and 9,631 secondary institutions (Hamid, 2019). Of these, 14,888 belong to the state and
1,644 to the private sector.
According to MoE, as of June 2020, the buildings of more than 5,000 schools are not
suitable for education (2020). 31 per cent of these schools do not have a drinking water
system and 60 per cent do not have toilets (HRW, 2017). 453 schools that were severely
damaged in 2018 and 2019 have not yet been reopened (MoE, 2020). The 300,000 students
who attend these schools are still not able to return to school. Schools are usually able to
teach for several hours a day in three shifts a day in very crowded classrooms or tents with
incomplete educational material and textbooks (HRW, 2017).
In cooperation with MoE, aid agencies in the country provide community-based
education services (CBE) to millions of people free of charge. These applications are
composed of the Accelerated Learning Program (ALP) and Basic General Literacy (BGL)
Courses (Pajhwok, 2017). ALP courses provide two years of education in one year for
children separated from school to close the gap with their peers and restore them to the
education system by starting the fourth grade of primary school. Basic literacy courses
provide writing, reading, basic mathematics and Quran education for illiterate youth and
adults. This model, which was previously adapted from a national program for both sexes in
mosques as a model of homeschooling, does not disturb the conservative segments of the
country, or even the Taliban. Within the scope of these programs, rapid and practical granting
of basic literacy and primary school education up to third grade fills a very important gap in
areas not reached by official and private institutions.
Although the Community Based Education Programmes are mainly owned by MoE, the
main roles in the implementation are undertaken by UNICEF and foreign NGOs such as
CARE, BRAC, Save the Children, SCA, GIZ and RET. However, as in other key areas of
service, community-based education services do not show a balanced distribution on the
territory of the country. Located in 32 of the country's 34 provinces and 292 of the 408
districts, the number of courses is very limited in high-risk areas such as rural and remote
parts of Zabul and Helmand Provinces (Nicholson, 2013: 74).
Children who complete primary education in Afghanistan or accelerated primary
courses are subjected to a test during the transition to secondary education (MoE, 2019). In
secondary schools, 7th to 9th grades are usually taught for children between the ages of 12
and 14. After this level is completed, students take an exam again. High school education
between 10th and 12th grades continues between the ages of 14 and 17 and take a test called
"Kankoor" to enter universities. After secondary school, it is also possible for students in
Afghanistan to participate in vocational training institutions (NUFFIC, 2013: 6).
Overview Of International Aid To Afghanistan
By 2020, social development in Afghanistan has still not been completed, economic
development has not been achieved and a stable system of a community order and
administration has not been set up. According to World Bank data (2020a), annual public
revenues in the country have been increased to approximately $2.5 billion with foreign aid
since 2002, but this figure is far from meeting public spending, which averages 11 billion
annually (Mashal, 2019).
After 2001, foreign aid began to flow into the country and reached $6.3 billion annually
between 2011 and 2013, excluding military aid (OECD, 2009: 1). Between 2013 and 2019,
the World Bank allocated $4.7 billion to provide sustainable resources for Afghanistan's
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development and growth and has found $12.27 billion from other sources for its self-run
Afghanistan Restructuring Assurance Fund (ARTF) (World Bank, 2020b).
According to the Ministry of Economy reports (MoEc, 2016: 4-5 and 2018: 19), the
majority of NGO spending is concentrated in the capital, major cities and provinces which
are considered relatively safer. But the number of organizations and the amount of aid to
remote, hard-to-go and more dangerous areas remained very low despite the big demand for
humanitarian aid. Kabul Province alone received about $295 million in 2016 and $264
million in 2018, while Paktika Province received only $2.77 million 2016 and $4.2 million in
2018 (MoEc, 2017: 12; 2018: 17). In 2018, 1039 relief projects were implemented in Kabul,
while 31 projects were implemented in Zabul.
Overview Of Aid To Afghanistan In The Field Of Education
Between 2011 and 2014, $1 billion was funded by foreign aid on education, making 41
per cent of the Department of Education budget of about $2.5 billion (Global Partnership,
2016: 14). These assistances are funded by the US, Australia, Canada, Denmark, France,
Germany, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, and Turkey. In 2016, 424
organizations implemented 909 education projects and spent $136 million on school and
library construction, building and equipment repair, literacy courses, basic educational
activities, activities that enable girls to participate in the education system, teacher training
and training capacity building activities, and foreign language education (MoEc, 2016: 7). In
2017, the number of projects in the field of education dropped to 560, but the total amount of
educational assistance increased to $149.71 million (MoEc, 2017: 23).
Although it has been one of the most foreign aid receiving countries in the world in
recent years, Afghanistan can only use 2-6 per cent of this aid and an average of 15 per cent
of the overall budget for education (HRW, 2019). What is worse, heavy bureaucracy, low
capacity, corruption and security problems prevent even this amount from being used
effectively.
After the US. Intervention, the Afghan Education System entered a new path of
progress. A large amount of foreign aid was made to the new government to solve the
problems of the education system. According to a 1999 UNESCO report, in 1999 there were
a total of 3,100 official and private schools available in the country, including 466 girls'
schools (Yahya, 2017: 59 as cited in Andeshmend, 2011). This number was increased to
13,363 by 2010, to 14,000 by 2013 and 16,352 by 2018 thanks to foreign aid. It is also certain
that these schools were in much better conditions than pre-2001 years, although building,
furniture and appliance situations were not ideal. In 1999, the total number of students which
was 875,000, including 64,100 schoolgirls, increased to approximately 9 million by 2019,
with 3.5 million girls. The proportion of children enrolled in primary schools increased from
24.4 per cent to 58 per cent between 2001 and 2019 (MoE, 2020),
Similarly, the literacy rate across the country tends to rise. A total of 250,000 adults,
including 62 per cent women, have graduated in basic literacy courses since 2012. Literacy
level increased to approximately 68 per cent by 2018, which was around 21 per cent on
average, 40 per cent in men and 12 per cent in women in 1999 (Samady, 2013: 4). Almost all
literacy courses were funded by foreign aid and run by NGOs. But despite more than half a
century of struggle in the country to improve literacy, Afghanistan is still one of the lowest
among underdeveloped countries.
According to the UNESCO report, in 1999, there were a total of 26,383 male teachers
and 9,774 female teachers (EFA, 2015: 21, 25). Only 18 per cent of these teachers had
practical and vocational training. By 2004, the number had increased to 187,000 and in 2018
to 216,940. Besides, teachers' professional equipment and knowledge have been improved,
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and as of 2015, the proportion of teachers with an adequate diploma and vocational-technical
training requirements has been increased to 42 per cent. Between 2002 and 2010, 87 million
textbooks were printed and distributed. In 2008, the first Education Management Information
System (EMIS) was developed and the management and planning capacity of the MoE was
improved (OECD, 2012: 33).
Discussion And Conclusions
Even though Afghan Education Sector made some progress thanks to the international
aid, it is still far from being a healthy and sustainable structure. The number of students has
increased and the rates of male and female students have been slightly balanced since 2001
but the participation rates of the country's young population in education remain very low.
Currently, 5 million children out of 12 million school-aged children (42 per cent) are not able
to attend school. The number of drop-outs is also very large. Of the ten children who start
primary school, only six can finish primary school and two can finish high school. About
400,000 students leave school each year. To solve this problem, the community should be
made aware and projects that encourage parents to send their children to school should be
supported.
Although projects have made a big difference, the literacy rates in the population are
still very low. As of 2018, there are a total of 12,053,875 illiterate people over the age of 15
(4,848,681 men and 7,205,193 women) equal to 38 per cent of the country's population. In
women over the age of 18, this rate is 81 per cent and in men, it is 51 per cent. To solve this
problem, community-based educational activities, especially basic literacy courses, must
continue increasingly.
While international aid has not yet reached the desired level, significant progress has
been made in the Afghan Education System both operationally and structurally. Tens of
thousands of schools have been repaired, thousands of new schools have been built,
curriculums have been renewed, education plans have set targets, teacher numbers and their
technical qualifications have been increased, millions of books have been distributed,
millions of school-deprived children have been registered, gender disparities against girls
have been reduced, and the illiteracy rate in the country has been reduced.
On one hand, foreign aid produces solutions as mentioned above, but on the other hand,
it leads to other problems. Despite all efforts, the country's dependence on foreign aid harms
the independence and free will of the society. Naturally, there is a sense of gratitude towards
the helpers and the danger of cessation of aid is always sensed. It is quite natural that leaders
who are aware of the risks that may occur with the cessation of aid will avoid taking any
decision that may be against the political interests of the donor countries and that they will
have to accept conditions these countries may dictate. To reduce this dependence, the country
must progress in education, technology, agriculture, industry and mining towards a selfsufficient level. To do this, education activities in the country should continue to be more
scientific, more systematic and of better quality; the national potentials in areas of
agriculture, livestock, mining, oil and natural gas should be activated to strengthen the
country's economy; and the corruption should be exterminated with a transparent and
democratic management approach.
Besides, the failure to ensure national unity in the country, which was established as a
buffer zone in the late 19th century and has been manipulated since then by global and
regional powers due to the geopolitical position between civilizations, underground-rich
regions and trade areas, also increases the fragility mentioned above. In the name of a more
robust state and society, social leaders and religious leaders in all ethnic and cultural
segments must learn the history of the country soundly and assume more rational and ethical
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approaches within a national consciousness by giving up small accounts that revolve around
ethnic micro nationalism. To pass this value on to future generations, school-aged children
must be taught the country's history realistically and effectively.
Although teacher numbers have been raised, the desired level of technical proficiency
has still not been reached. Despite the fact teachers are selected from the graduates of
relevant fields with a bachelor's degree in most countries, Afghanistan sets the bar lower at
the associate degree, but cannot even provide it. Today, 73 per cent of teachers in the country
still do not have an undergraduate degree. It is indeed thought-provoking that the vast
majority of teachers who take trials for students to fail. It will be very difficult for these
teachers to raise a vigorous generation. A large number of students per teacher at 46 per cent
also makes it difficult to provide educational services in overcrowded classes. Very low
teacher salaries also continue to cause problems both in terms of making the teaching
profession unattractive and breaking motivations of the teachers who cannot spare time for
academic studies as they are forced to do additional jobs. Projects aimed at improving the
academic quality of teachers should be continued and the teaching profession should be made
attractive by increasing the salaries and promoting labour rights of all education personnel.
Religious education also remains a problematic area. Hundreds of thousands of students
are currently studying in madrasas and mosque courses instead of schools. Students who
grow up in this area, which is far from state control, receive no rational or scientific training
except entrance-level math classes and are exposed to the influence of violent groups. These
activities carried out with an understanding that has lagging behind the age continue to harm
young minds knowingly or unknowingly with rhetoric filled with violence and intolerance.
This endangers the future of society and peace in society. The demands for religious
education in Afghan society will continue to be intense, as the level of conservatism among
the Sunni majority remains very high. The Afghan government should strive to make the
religious education more planned, systematic and controlled. In this context, Imam Hatip
Schools, which have been successfully implemented in the Republic of Turkey for decades
and teach social and natural science along with religious courses, can be proposed as a good
model for conservative Afghan families who do not want to send their children to regular
schools. By examining these schools and developing a similar model in the Afghan education
system, interest in education in madrasas and mosques can be channelled towards this
direction. Thus, some social benefits can be earned in means of cultivating more enlightened
clerics, highlighting religious regulations against violence and reducing participation in
violent groups.
There is no geographical symmetry in both international aid activities and public
education services. Most of the aid is concentrated in the capital, major cities and provinces
considered relatively safe. Although they need humanitarian assistance and basic services the
most; the number of organizations that provide assistance to remote, hard-to-go and more
dangerous areas, and especially rural areas, remains very low. A similar situation is seen in
the distribution of teachers in the country. 90 per cent of the country's already low number of
female teachers are in the country's major cities. The ratio of female teachers to the total
number of teachers is still around 34 per cent. There are still no female teachers in more than
half of the country's 412 districts, no matter the community do not like the idea of educating
girls by male teachers. To address these imbalances, the State and International Powers
should ensure stability and trust in the country as soon as possible, essential resources should
be allocated, comprehensive planning should be made and implemented as soon as possible
and teachers that are assigned to remote and deprived areas should be given additional
benefits to make these areas attractive.
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Moreover, individuals who have a hard time meeting their basic needs due to poverty
will not be able to lead successful and happy lives even though they have received a very
good education. For trained individuals to work and produce technology; factories, mining
plants, powerful companies, laboratories, libraries, air, land and railway infrastructure, a
healthy communication network and a safe and fair community structure are needed in the
country. Along with the education system, reforms and improvements should be made in
these areas and permanent and sustainable solutions should be produced. However, the fragile
Afghan community and state will continue to need support from the international community
because it does not have the strength and means to make these breakthroughs on its own.
It is also sure that dependence on foreign aid in the education system will not end until
peace and stability arrive in the country. It is undoubtedly a fact that people who are
constantly concerned about their safety will not be able to establish a healthy social order and
live a happy and successful life, no matter how well trained they are. Therefore, the current
government and Taliban Leadership should continue peace talks and cooperate very seriously
with international humanitarian actors. Given the other problems caused by lack of education,
and in particular, the fact that terrorism and criminal organizations are taking advantage of
these problems; international actors should not seek for political interests and adhere to the
core values of humanitarian aid and increase their assistance to Afghanistan.
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Özet
Bu araştırma, Türk çağdaş sanatçılardan Canan Şenol’un eserinin toplumsal cinsiyet
rolleri bağlamında çözümlenmesini amaçlamaktadır. İnsanlığın varoluşundan bugüne değin
cinsiyet kimliklerinin sorunu devam ederken günümüzde çözüme ulaşması adına girişimler
devamlılığını sürdürmektedir. Günümüz dünyasında dinsel, siyasal, toplumsal ve sosyolojik
olgularda kadın erkek, güç-iktidar eşitsizliği yoğun bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. “Özel
olan politiktir” söylemini sanat yaratımının odağına alan Canan Şenol eserlerinde; şiddet,
cinsellik, iktidar, aile ve toplumsal cinsiyet gibi konuları performans, video, fotoğraf ve
minyatür gibi medyumlar aracılığıyla yansıtmaktadır. Sanatçı iktidar mekanizmasının
oluşturduğu söylemlerin ve pratiğe döktüğü politikaların özellikle kadın ve çocuklar başta
olmak üzere toplumu oluşturan tüm bireyler üzerinde kurduğu tahakkümü görünür kılmak
amacıyla; cinsel istismar, aile içi şiddet ve dayatılan toplumsal cinsiyet rollerinin neden
olduğu travmaları yansıtan çalışmalar üretmektedir. Araştırmada sanatçının Barbie ve Action
Man oyuncakları kullanarak, bir babanın kızına cinsel istismarda bulunmasını ve bu durumu
gören erkek kardeşin aynı istismarı küçük kıza uygulamasını konu edindiği “Görmedim,
Duymadım, Bilmiyorum” adlı eseri ele alınmıştır. Şenol’un enstalasyon çalışmasındaki
cinsiyet kavramları arasındaki ilişki göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle açıklanmaya
çalışılarak eserdeki göstergeler Louis Hjelmslev’in biçim ve töz kuramıyla 4 kesit halinde
incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler; Toplumsal Cinsiyet, Güç-İktidar, Canan Şenol, Göstergebilim.
THE SEMIOTIC ANALYSIS OF CANAN ŞENOL’S WORK TITLED “GÖRMEDIM,
DUYMADIM, BILMIYORUM” IN THE CONTEXT OF SOCIETAL GENDER
Abstract
This study aims to analyze the work of Canan Şenol, one of the Turkish contemporary
artists, within the context of societal gender roles. Since the beginning of humankind, the
problem of gender identity has been continuing along with the attempts to solve it. In our
present world the female and male, and competence and power inequality predominantly
appears in religious, political, social and sociological facts. Placing the discourse “What is
special is political” at the focus of art creation, Canan Şenol reflects in her works; such topics
as violence, sexuality, power, family and social gender through mediums such as
performance, video, photograph and miniature. In order to make visible the oppression,
especially on women and children and all the individuals of the society, brought by the
discourses of power mechanism and by the policies it puts into practice, the artist produces
works that reflect the traumas caused by sexual abuse, domestic violence and imposed gender
roles. Within the study, the work titled “Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum” (See no evil,
hear no evil, speak no evil) has been discussed where we are shown by means of a Barbie
Doll and an Action Man that a father sexually abuses her own daughter and that her brother
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upon seeing this displays the same abuse on the little girl. The relation between the gender
concepts in Cenal Şenol’s installation work has been attempted to be explained through the
method of semiotic analysis and examined with Louis Hjelmslev’s form and substance theory
in 4 sections.
Keywords: Societal Gender, Competence-Power, Canan Şenol, Semitocs
Giriş
“Bütün insanlar değer ve onur bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla
donatılmışlardır. Bunun için birbirlerine insanca davranmalıdırlar…” 1948 İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi (URL, 1)
Dünyada yaşayan insanların yarısını oluşturan kadın nüfusunun gerek özel alanda
gerekse kamusal alanda dezavantajlı bir konumda olduğunu görmek ve bu dezavantajlı
konumun yarattığı sıkıntıları çözmek, yıllar boyunca yaratılan eril düzen içinde çok da
mümkün olmayan bir durumdur. Kadınların dünya üzerindeki pek çok toplumda temel insan
haklarından mahrum kalarak, emeğinin karşılığını alamayarak, psikolojik, fiziksel ve cinsel
şiddete uğrayarak yaşamaya çalıştığı bilinmektedir. Kadınların yaşadığı tüm bu
olumsuzlukların üstesinden gelebilmek adına toplumsal cinsiyet alanında yayınlar, eğitimler
yapılmakta ve kampanyalar düzenlenmektedir.
Eril ideolojinin oluşturduğu tüm kavram ve ilkeleri toplumsal cinsiyet eşitliği
bağlamında sorgulayan, kadının özel ve kamusal alanda varlık durumunu en kapsamlı şekilde
ele alan yaklaşım olan feminist kuram, kadın hareketinin ortaya çıkmasında temel güç
kaynağını oluşturan eşitlik, özgürlük ve adalet talepleriyle temellenmektedir.
Feminist kuramcılar genel olarak kadına yönelik şiddeti, özel olarak da kadına yönelik
cinsel şiddeti erkeğin kadın üzerinde tahakküm kumasının ve kadını baskı altına almasının
yollarından biri olarak varsaymakta ve temellerini ataerkillikten aldığına inanmaktadır.
Ataerkil sistemde esas olarak korunan erkek çıkarları olmakla birlikte, sistem erkeklerin
iradesinden bağımsız nesnel bir gerçeklik olarak var olur. Ataerkil aile biçimi de baba/erkek
otoritesine ve soyuna dayalı ve esas olarak mülkiyetin babadan meşru oğula geçmesini
güvence altına alan aile biçimi olarak vardır (Altun ve Toker, 2017: 11).
Feminist düşünme biçiminin sanat ortamında yer almasıyla oluşan Feminist Sanat,
1960’lı yıllarda cinsiyet ayrımcılığından ırkçılığa her türlü ötekileştirici tavrın sorgulanmaya
başlandığı toplumsal muhalefet ortamından doğmuş, bu anlamda belli bir misyon
duygusundan hareket ederek kadınların davasının yoğun bir biçimde gündeme gelmesinde
önemli bir rol oynamıştır. Tarihsel süreçte meşruiyet kazanmış ayrımcı kültür politikalarıyla
mücadele ederek erkek egemen sanatsal modernizmin kırılma sürecine katkıda bulunan
Feminist sanat kapsamında izlenen çabalar, tarihin göz ardı ettiği kadın sanatçıların keşfine
neden olmuştur. Yeni yazılan sanat tarihlerinde kadın sanatçıların gündeme gelmesinde rol
oynamış ve kurumlarda kadın sanatçıların geçmişe oranla daha fazla temsil olanağı
bulmasının yolunu açmıştır (Antmen, 2012: 239).
Araştırmaya konu olan Feminist sanatçılardan Canan Şenol “Özel olan politiktir”
söylemini sanat yaratımının odağına alarak; şiddet, cinsellik, iktidar, aile ve toplumsal
cinsiyet gibi konuları performans, video, fotoğraf ve minyatür gibi medyumlar aracılığıyla
yansıtmaktadır. Sanatçı iktidar mekanizmasının oluşturduğu söylemlerin ve pratiğe döktüğü
politikaların özellikle kadın ve çocuklar başta olmak üzere toplumu oluşturan tüm bireyler
üzerinde kurduğu tahakkümü görünür kılmak amacıyla; cinsel istismar, aile içi şiddet ve
dayatılan toplumsal cinsiyet rollerinin neden olduğu travmaları yansıtan çalışmalar
üretmektedir. Sanatçı yapıtlarının çoğunu kişisel tarihinden, hayatın içinden, yaşanmış ve
genellikle trajik olaylardan esinlenerek gerçekleştirmektedir.
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Canan Şenol, Türkiye’de kadının aile, devlet, din ve toplum gibi kurumlarda yaşadığı
şiddeti, ensest ilişkileri konu alan çalışmalar yapmakla birlikte, kadının bu kurumlar
içerisinde yaşadığı cinsel istismarların aile ve şiddete uğrayan kişilerce saklandığını
izleyicilerin yüzüne vurur. Görmedim Duymadım, Bilmiyorum (2003) ve İbretnüma (2009),
sanatçının aile içi cinsel istismar ve şiddeti en sert bir biçimde işlediği çalışmalarıdır. Her iki
yapıtta da aile kurumunun kutsal değerlerinin korunması uğruna mağdur olan çocuk ve
kadınlara değinilmektedir. Aile içi şiddet ve cinsel istismar pek çok feminist düşünürün temel
konularındandır. Nitekim Weeks (2012: 170) de kendince geliştirdiği feminist özne
modelinde iki tür özcülükten bahseder. Bunlardan biri özneyi önceden var olan kendini kuran
bir fail olarak ortaya koyanlarken, diğeri özneyi toplumsal güçlerin edilgin biçimde kurulan
etkisi olarak algılayanlardır. Birincisi iradeci politik yapı modelleriyle ilişkiliyken, ikincisi
toplumsal determinizm teorileriyle bağlantılıdır. Bu noktada özel olanın politik olduğunu
belki de en çok burada görmek mümkündür. İktidar yapılarının en küçüğü olan aile, her ne
pahasına olursa olsun belirli politikalarla korunmalıdır. Aile içinde olanlar “Kol kırılır yen
içinde kalır” mantığında bu kurumu korumak adına saklanmalıdır. Aksi halde tüm iktidar
mekanizmaları çekirdekten başlayarak sarsılabilir. Aile, iktidarlarca kutsal atfedilmiş ve
belirli yasalarla korunmaktadır. Buna karşı her türlü eylem, iktidara yapılmış bir eylemdir.
Aile içi cinsel istismar özel, kişiseldir fakat bunun saklanması tamamen politiktir. AktivistFeminist bağlamda kültür üretimi yapan ve kendisini bir kültür işçisi olarak tanımlayan
Canan Şenol ise bu politik tutumu görmezden gelmeyi değil bilakis açığa çıkarmayı
yeğlemiştir. Bunu yaparken sanatında, konunun kendisi kadar onun işleniş biçimine, başka
bir deyişle, estetik sunumuna da önem veren sanatçı, eril Batı sanatına karşın başrollerinin
kadınlar olduğu, Doğu sanatı olarak algılanan minyatürlerden oluşan videolarıyla ön plana
çıkmaktadır. Videoların yanı sıra, kendi bedenini bir araç ve özgürlük alanı olarak kullandığı
performans ve fotoğrafları, oyuncak bebeklerle oluşturduğu fotoroman tarzı hikâyeler de
sanatçının kullandığı malzemelerdendir (Üner Yılmaz, 2010: 133). Bozdemir (2019: 16)’in
de belirttiği gibi hiç şüphesiz bedenin bir bütün olarak ele alınması ile birlikte bedenin
toplumsal bir yapının ürünü ve sebebi olması, yaşanan deneyimler, algılar, oluşumlar ve
söylemler tek bir çatı altında sanatta toplanmıştır. Artık beden aracı nesneler olmaksızın bir
temsil olarak karşımıza çıkmaktadır.
Araştırmada sanatçının Barbie ve Action Man oyuncakları kullanarak, bir babanın
kızına cinsel istismarda bulunmasını ve bu durumu gören erkek kardeşin aynı istismarı küçük
kıza uygulamasını konu edindiği “Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum” adlı eseri ele
alınmıştır. Bu eser, sanatçının 2003 yılında yaptığı bir fotoğraf yerleştirme çalışmasıdır.
Fotoğraflarda, küçük bir Barbie bebeğe (3-4 yaşlarında bir Barbie bebeğe) önce yetişkin bir
Action Man bebek ardından ergenlik çağındaki bir Action Man bebek tecavüz etmektedir.
(Üner Yılmaz, 2010: 130). Sanatçının bu eserine taşıdığı konu gerçek bir hayat hikayesinden
alınmıştır. Sanatçının Mor Çatı derneğinde tanıştığı bir kadının babasının yıllar süren
tecavüzünden, abisinin tacizlerinden ve tüm bunlardan kurtulmak için yaptığı evlilik
süresince eşinden gördüğü şiddet ve tecavüzden kendisine bahsetmesi söz konusu çalışmanın
çıkış noktasını oluşturmuştur. Ayrıca sanatçının karşılaştığı başka bir olayda ise kendi
akrabaları arasında yaşanan benzer bir diğer olayda sanatçının bu konuya eğilmesinde başka
bir faktörü oluşturmuştur. Bu olay sanatçının ifadesiyle şu şekilde cereyan etmiştir:
“Çok yakın bir akrabamızın oğluna tecavüz ettiğini, annemden öğrendim. Üstelik karısı
bu durumu görmüş ve sesini çıkartmamıştı. Annemin bunu bana anlatması, olayı tüm
akrabaların bilip görmezden gelmesi, bu tür olayların aile içinde nasıl örtbas edildiğinin, aile
denen kurumun, ne yaşanırsa yaşansın korunmaya çalışıldığının göstergesiydi. Bir sistem
vardı ve aile, devlet, toplum, din gibi iktidar odakları tarafından kutsanmıştı. Hiçbir koşul ve
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durumda, o sistemin bozulmaması gerekiyordu. Ekonomi, politika, din, devlet ve toplum,
özel hayatı içine alarak varlığını devam ettirebilir çünkü” (Demir, 2004: 22).
Ensest durumunun oluşması ve yüzleşmesi sürecinde yaşanması muhtemel travmalar
olayın içerisindeki çözümde rolü olması mümkün insanların bu gücü bulamayıp durumu
reddetmesiyle sonuçlanabilmektedir. Bu konunun ortaya çıkması ve yüzleşme halinde aile içi
dinamikler yerle bir olacağından aile kavramının sarsılmaması amacıyla gizli bir sözleşme
gereği olayın görmezden gelinmesiyle çözüm bulunmaktadır.
Sanatçı bu çalışmasında bebek kullanarak kutsal bir kurum olan ailenin yeri geldiği
zaman ne kadar tehlikeli olabileceğini anlatmak istemiştir. Ayrıca çalışmada eril egemenliğin
sahip olduğu bir sistem, aile içerisinde yaşanılan olayların duyulmamasını engellemek için
kadın kimliğine yönelmiş bir şiddet, kabul görülmez durumların normalleştirilmiş şekilde
gizlendiği ve toplumun göz yumduğu, devletin görmediği sistemin aile yapılarının
normalleştirmeye çalışılmasını sert bir şekilde ifade etmiştir. Yaşanılan gerçek acı
hikâyelerinin görülmesini sağlamış ve bu olaylara karşı susmamamız gerektiğini göstermiştir.
Bu parçalanmışlık yaşanmışlığın bir başkası tarafından aktarımını içermektedir. Bu anlatı,
farklı bir bakış açısıyla bakmamıza ve yaşanılan bu olayların herkesin bir meselesi haline
gelmesini sağlamak, ortak bir deneyimin yaşanması için anlatılan hikâyelerin hiçbir değişime
uğramadan olduğu gibi aktarılması gerektiğini savunmuştur (Begiç, 2020: 44).
Söz konusu çalışmanın Almanya’da sergilendiği süre boyunca sanatçının yaşadığı
birtakım olaylar da çalışmada anlatılmak istenenleri pekiştiren bir hal yaratmıştır. Alman
polisi sergiyi izleyen kent sakinlerinin ilettiği şikayetleri gerekçe göstererek sanatçının
çalışmasını kaldırmasını istemiştir ve sansür uygulamıştır. Bu durum çalışmada ele alınan
konunun bir eser üzerinde bile görülmesine tahammülün olmadığı, her koşulda gizli kalması
gerektiği algısının coğrafi olarak da değişmediğini göstermektedir. Nitekim Foucault (2007:
66) “Cinselliğin Tarihi” adlı kitabında sansür mekanizması şu şekilde açıklamaktadır:
“Bu yasaklamanın üç biçime girdiği varsayılır: Buna izin olmadığını evetlemek, bu’nun
söylenmesini engellemek, bu’nun var olduğunu reddetmek. Görünürde bunlar bağdaşması
zor biçimlerdir. Oysa, sansür mekanizmalarına özgü bir tür zincirleme mantığı tam da
bu düzeyde ortaya çıkar. Bu mantık, var olmayan, kural dışı olan ve söze geçirilmeyeni, her
biri ötekinin aynı zamanda hem ilkesi hem de sonucu olacak biçimde dışavurulmaya hakkı
yoktur ve susturulması gereken, tam da yasaklanan bir şey gibi gerçekten uzaklaştırılır”.
Sanatçının Alman toplumu ve polisi tarafından yapılan sansür sürecinde yaşadıklarıyla
ensest mağduru çocuğun maruz kaldığı durum Foucault’un belirttiği üzere; susturulması
gereken, dışa vurulmaya hakkı olmayan ve gerçeklerden uzaklaştıran yönüyle benzerlikler
taşımaktadır. Söz konusu sansür olayı planlanmayan bir şekilde çalışmayı tamamlayan bir
durum oluşturmuştur.
Göstergebilimsel Çözümleme
Bu çalışmada, Canan Şenol’un “Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum” adlı eseri Louis
Hjelmslev’in Anlatımın Tözü-Biçimi, İçeriğin Tözü-Biçimi kuramıyla dört kesit halinde
çözümlenmiştir. Hjelmslev, temelde Saussure’nin görüşünü yeniden ele almıştır. Dolayısıyla
Saussure tarafından ortaya konulan dilsel göstergenin gösteren ve gösterilenden oluştuğu
ilkesini kendince geliştirmiştir. Gösteren için anlatım, gösterilen içinse içerik terimlerini
önermiştir (Günay, 2008: 2). Aktulum (2004: 5)’un ifadesiyle Hjelmslev düzanlamlı dilleri
yani gösterenlerin ve gösterilenlerin bir dil olmadığı diller yananlamsal dillerden
(göstereninin zaten bir dil olduğu) ve üstdillerden (gösterileninin zaten bir dil olduğu) ayırır.
Günay (2008: 2)’a göre insanın beklentileri, amaçları, niyetleri birbirinden farklıdır.
İletişim kurmak için yalnızca dilsel olarak bir şeyler söylemeye gerek yoktur. Herkesin
isteklerini aynı gösterge türüyle anlatılması zor olabilir. Bu nedenle insanlar farklı türden
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göstergeler kullanabilmektedir. Nitekim araştırmanın örnekleminde Canan’ın iletişim için
seçtiği görsel göstergelere bakıldığında eser çağdaş sanatın içinde yeni bir dil olarak
alımlayıcıya sunulur. Şenol toplumdaki kişilerin öykülerinden esinlenerek kendi sanatsal
ifade biçimini ortaya koyar. Toplumların belleğinde susturulmaya çalışılan zorla unutturulan
öyle hikayelerle karşılaşır ki, bu hikayelerin gün yüzüne çıkması insanın canını acıtsa da artık
açığa çıkmak zorundadır. Öyle ki kapandıkça normalleşen normalleştikçe daha da artan
ensest olgusuna tüm benliği ile dikkat çekmeye çalışır. Bu eserin en dikkat çekici göstereni
sanatçının 2003 yılında çocukların oyun dili ve kişilerin yerine geçen Barbie bebeklerin yer
aldığı fotoğraf yerleştirme çalışmasıdır.
Şenol kendisi ile yapılan röportajda şunları dile getirmiştir; “Aile, aile içi şiddet, ensest
üzerine bir çalışma hazırladım, "Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum" adını verdim.
Galerinin her tarafı camdı. Ben özel hayatı anlattığım için ve küçük çocukları rahatsız
edebileceği düşüncesiyle bütün cam mekânı pembeye boyadım ve küçük gözetleme delikleri
açtım” (Demir, 2004: 23).

Görsel 1: Canan Şenol, “Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum”, 2003.
Canan Şenol tarafindan 2003 yılında yapılan “Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum”
adlı bu eserin bütününe bakıldığında 30 farklı kareden oluşan bir devinim söz konusudur.
Konusu aile içinde özel bir hayat ve burada sanat yapıtı teşhir alımlayıcı ise gözetleyen
konumundadır. Eserde insanın yerine geçen üç ayrı figür karşımıza çıkar. Barbie bebek kız
çocuğu olarak betimlenirken Action Man oyuncaklar iki erkek figürü temsil eder. Biri baba
diğeri erkek kardeş konumunda yerini alır. Görüntünün genelinde iç açıcı renkler algıda
yanılsamanın ta kendisidir. Görünürde her şey güzeldir. Pembe koltuk ve orada oturan bir
Barbie…Kırmızı tişortüyle yanına gelen ve oturan ise bir baba.

Kesit 1: Görsel 1’in üst 6 karesi
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Resmin üst köşesinden oluşan birinci kesitte 6 kareden oluşan bir öykü karşımıza çıkar.
Anlatımın biçimi düzeyinde; çalışmanın tümünde baskın olan pembe rengin yoğun olarak
kullanıldığı görülmektedir. Oda ortamı pembe, koltuk pembe ve pembe renkli kıyafetleriyle
koltukta oturan bir Barbie bebek. İkinci kareden itibaren resmin ön yüzeyinde kırmızı renkte
tişörtü olan bir erkek figürün betimlendiği görülür. Birinci karedeki pembe renk hakimiyeti
yerini kırmızıya bırakmıştır. Altıncı karede resmin orta sol noktasında mavi bir beti varlık
göstermiştir ancak tam olarak görüntünün merkezinde kırmızı konumlanmıştır. Anlatımın
tözü düzeyinde; resmin ilk karesinde sadece pembe yoğunluğunun varlığı hissedilse de
sonraki her kare de yoğunluk kırmızıdadır. Duvarda kullanılan küçük çerçeveler ve odanın
içine yerleştirilen masa, koltuk, materyaller resme derinlik kazandırmıştır. İçeriğin biçimi
doğrultusunda; resmin konusunu anlatan göstergelere değinebiliriz. Küçük kız çocuğunun
odasına giren bir baba temsili önce onun yanına oturmuştur. Ardından dördüncü karede erkek
beti Barbie ile tensel temasa geçmiştir. Bu durumu beşinci karede daha net görmemiz
mümkündür. Altıncı kareye dikkatle bakıldığında görüntünün öznesi net değildir. Ancak baba
figürün kız çocuğunu kucağına aldığı fark edilmektedir. Aynı zamanda sol köşede açık
kapının ardında bir gözlemci göze çarpar. İçeriğin tözü düzeyinde; bu karelerin toplamında
ilk gözlenen aile kurumu içerisinde baba kız arasında sevgi ile bağlanma olarak da
yorumlanabilir ancak bu yakınlık daha sonraki kesitlerde bir cinsel istismarın adımları olduğu
görülmektedir.

Kesit 2: Görsel 1’in ikinci üst 6 karesi
İkinci kesit yine 6 kareden oluşmaktadır. Anlatımın biçimi düzeyinde; zeminde pembe
rengin olduğu gözükse de kırmızının merkezde olduğu tüm karelerde apaçıktır. Anlatımın
tözü düzeyinde, birinci kesitte belirtilen görüntünün tasvirinde küçük değişiklikler
oluşmuştur. Dördüncü beşinci ve altıncı karede iki betinin de cinsel bölgesine odaklanan bir
görüntü ile karşılaşırız. Burada erkek beti Barbie bebeğin iç çamaşırını çıkarmaya
çalışmaktadır. İçeriğin biçimi ve tözü doğrultusunda; cinsel istismarın bu karelerde başladığı
görülmektedir.

Kesit 3: Görsel 1’in üçüncü ve dördüncü 12 karesi
Görüntünün üçüncü kesiti incelendiğinde burada 12 karenin olduğu görülmektedir.
Anlatımın biçimi bağlamında, birinci karede baba figürü kız çocuğunu kucağına almıştır.
İkinci kareye dikkatle bakıldığında erkek betinin pantolonunun yarıya kadar indiğini ve
bebeğin kucağına oturtulduğunu görebiliriz. Üçüncü ve dördüncü karede erkek figürün
Barbie bebeğe tecavüz ettiğini vurgulamıştır. Beşinci karede erkek kardeş bu olaya tanık
olurken baba kız çocuğuna tecavüz etmeye devam etmektedir. Yedinci karede artık baba
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kalkıp üzerini giyinmiştir ve bebeği olduğu yere bırakmıştır. Ardından bu olayı gözlemleyen
erkek çocuk da odaya girer ve küçük kardeşine tecavüz eder. İçeriğin tözü düzeyinde
değerlendirildiğinde; aile içindeki cinsel istismarın geride bıraktığı izler, çocukların
üzerindeki travmatik etkileri ve bunula yüzleşememe halleri tahayyül bile edilemez. Özdemir
(2018: 29)’in de ifade ettiği gibi ebeveynlerden herhangi biri tarafından gerçekleştirilen
istismar ve ihmal edilme durumu, parçalanmış aileden gelme, ebeveynler arasındaki şiddete
tanıklık etme ya da çeşitli aile problemlerinin çocuk üzerinde oluşturduğu duygular, çocuğu
ilişkilerini ve hayat şeklini etkilemekte ve çocuğun bu gibi davranışları öğrenerek taklit
etmesine, dolayısı ile istismarcı bir kişiliğe sahip olmasına yol açabilmektedir.

Kesit 4: Görsel 1’in alt kesiti 6 karesi
Çalışmanın dördüncü kesiti de 6 kareden oluşmaktadır. Anlatımın biçimi düzeyinde;
renk hakimiyetine bakıldığında bu karelerde artık kırmızı rengin yok olduğunu yerini maviye
bıraktığını görmek mümkün. Anlatımın tözü bağlamında; küçük kardeşine tecavüz eden
kardeş de babası gibi tecavüz sonrasında dördüncü karede konumu terk etmeye başlamıştır.
Bu kez merkezde küçük erkek kardeş yer almaktadır. İçeriğin tözü düzeyinde; gözlemci
konumunda olan küçük erkek figür taklit yoluyla babasının davranışını öğrenmiş ve aynı
istismarı kardeşi üzerinden gerçekleştirmiştir.
Sonuç
Sanatçının bir kadının trajik hikayesinin etkisiyle gerçekleştirdiği söz konusu çalışma;
devlet, toplum ve din gibi iktidar odakları içerisinde yer edinmiş eril gücün kutsadığı aile
yapısını ve bu sistemin çarklarının dönmesi uğruna aile içerisinde yaşanan her türlü
olumsuzluğun bastırılmasını gözler önüne sermektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
eserlerine konu edinen Canan, performatif bir görsel söylem oluşturarak ve özne-nesne
ikilisini yer değiştirerek alımlayıcıya iletmektedir. Eserinde göstergelerin içinde birincil
anlamını renklerle kuşatarak ardında yatan anlamları sadece deneyimleyenin tasavvur
edebileceği bir görsel dil haline bürüyen sanatçı, üç maymunu oynayan bir kitlenin aile içinde
ne büyük bir yıkıma sebep olacağını da kanıtlama çabasındadır. Hjelmslev’in gösterge
kuramıyla çözümlenen bu esere ilk bakışta renklerin masum bir dünyaya açıldığı, kullanılan
nesnelerin sadece masum birer oyuncak olduğu algılansa da sanatsal bütünlük içinde biçemin
aslında bir kurmacadan ibaret olduğunu içeriğin tözüne inildiğinde insanı dehşete düşüren bir
eylemin varlığını yadsımak imkansızdır. Almanya’da sergilenen bu çalışma sergilenme
süresince kent sahiplerinin şikayetleri gerekçesiyle kaldırılması istenmiştir. Sanatın özgür bir
ifade aracı olarak kabul edilen ülkede bile böyle bir sansürle karşılaşmak, cinsel istismarın ne
kadar örtbas edildiğini, böyle bir durumla karşılaşma noktasında insanların tutumunu gözler
önüne sermektedir. Sadece oyuncak bebeklerle oluşturulan bir düzeneğin gerçek olmasa dahi
ne kadar rahatsız edici olduğu ve böyle bir durumu her koşulda açığa vurmanın ne denli
tehlike uyandırdığı kanısı sadece muhafazakar ülkelerde değil aynı zamanda coğrafyanın
farklı yerlerinde de aynı tepkilere yol açtığının göstergesidir.
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TÜRKİYE’DE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ LOJİSTİK FAALİYETLERİ
İÇERİSİNDEKİ DURUMU VE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ GELİŞİMİ
Şakir MİRZA
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu
İ.Ethem DAĞDEVİREN
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu
Özet
Bilişim sektöründe meydana gelen gelişmeler ve teknolojik yenilikler diğer alanlarda
olduğu gibi lojistik faaliyetleri de etkilemektedir. Global köy haline gelen Dünya’da
elektronik ticaretin toplam ticaret hacmi içerisindeki payı her geçen gün artmaktadır.
Elektronik ticaretin gelişmesi, lojistik alanında bazı yenilikleri beraberinde getirmektedir.
Tüketiciler hızlı ve güvenilir şekilde ürün teslimini gerçekleştiren firmaları alışverişlerinde
tercih eder hale gelmekte ve taşımacılık modları içerisinde en hızlı taşımacılık modu olarak
yer alan havayolu taşımacılığının popüler hale gelmesini sağlamaktadır. Böylece son yıllarda
dünya genelinde havayolu yolcu sayısı ve kargo hacminde önemli artışlar meydana gelmiştir.
Jeopolitik konumu itibariyle Türkiye, dünya ulaşım ağları üzerinde önemli bir yere
sahiptir. Fakat dünya ticaretinde % 80 üzerinde denizyolunun kullanılması, Türkiye’nin
değişen Dünya şartlarına ayak uyduramaması, büyük gemilerin yükleme ve boşaltma
işlemlerini gerçekleştirebileceği nitelikte limanlara sahip olmaması dolayısıyla bu pazardan
gerekli payı alamamıştır. Geçmişte İpekyolu üzerinde yer alması dolayısıyla sahip olduğu
önemi son dönemlerde yapılan lojistik yatırımları ile sağlamaya çalışmaktadır. Bu amaçla son
yıllarda bütçeden lojistik yatırımlarına ayrılan pay artmıştır. Uluslararası havayolu yolcu ve
kargo taşımacılığı alanında istediği payı almak amacıyla İstanbul uluslararası havalimanı inşa
edilmiştir.
Uluslararası ticaretin her geçen gün artması sebebiyle ve ülke ekonomisine katkısından
dolayı Türkiye’nin ekonomik kalkınma planları içerisinde yer alan havayolu taşımacılığı
lojistik firmaları açısından da son derece büyük öneme sahiptir. İthalat ve ihracat rakamlarının
her geçen gün arttığı küresel pazarda işletmelerin kısa sürede daha fazla işlem yapmak
istemelerinden dolayı da havayolu taşımacılığı önem kazanarak tercih edilebilir alan haline
gelmiştir.
Lojistik alanında faaliyet gösteren işletmeler ticaret hacminin artmasına paralel olarak
lojistik faaliyetlerini gerçekleştirirken havayolu taşımacılığını büyük oranda tercih etmektedir.
İnsanların ve malların bir noktadan diğer noktaya taşınmasını sağlayan havayolu taşımacılığı
için Türkiye’de gerekli yatırımlar yapılarak özellikle lojistik sektörü için cazip hale
getirilmiştir. Çalışma da Türkiye’de havayolu taşımacılığının lojistik faaliyetleri içerisindeki
yeri ve havayolu yolcu ve kargo taşımacılığının 2009-2018 yılları arasındaki değişimi
incelenmiştir. Bu çerçevede bu süre zarfında havayolu taşımacılığında ne gibi gelişmeler
meydana gelmiş bunlar belirlenerek lojistik sektörüne katkıları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Havayolu, Havayolu taşımacılığı, Lojistik sektöründe havayolu
taşımacılığı
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Abstract
Developments and technological innovations in the information sector affect logistics
activities as well as in other areas. In the world, which has become a global village, the share
of electronic commerce in the total trade volume is increasing day by day. The development
of electronic commerce brings some innovations in the field of logistics. Consumers become
prefer able to companies that deliver products in a fast and reliable way in their shopping, and
air line transportation, which is the fastest transportation mode among transportation modes,
becomes popular. Thus, there has been a significant increase in the number of airline
passengers and cargo volume worldwide in recent years.
Due to its geopolitical position, Turkey has an important place on the world transport
networks. However, the use of the maritime world tradeo ver 80% of Turkey's failure to keep
pace with the changing world conditions, the nature of the big ships can perform the loading
and unloading operations thus do not have the necessary port did not receive its share of this
market. Due to its location on the Silk Road in the past, it tries to provide its importance with
the logistics investments made in recent years. For this purpose, the share al located to
logistics investments from the budget has increased in recent years. Istanbul international
airport was built in order to get the desired share in the field of international air line passenger
and cargo transportation.
Situated in air transport due to Turkey's economic development plans and contribute to
the country's economy increasing with each passing day due to international trade logistics
companies also it has an extremely great importance. In the global market where importand
export figures are in creasing day by day, air transportation has gained importance and has
become the peferred are a because businesses want to make more transactions in a short time.
Enter prises operating in the field of logistics prefer air transport while performing their
logistics activities in parallel with the increase in trade volume. Providing transportation for
air transportation too ther people and goods from one point of making the necessary
investments in Turkey has become particularly attractive for the logistics sector. Work on the
location and the exchange between theair line passenger and cargo airtransportation of
logistics activities in the years 2009-2018 in Turkey were examined. In this context, what
kind of developments have occurred in air transport during this period, and their contributions
to the logistics sector were evaluated.
Keywords:Airline, Air transport, Air transport in logisticssector
GİRİŞ
Lojistik kavramı, Yunanca hesaplama yeteneği anlamına gelen logistikos ve Fransızca
arz etmek, kışla, konak yeri anlamlarına gelen logistique kelimelerinden türemiştir (Ünlü,
2017: 4). Lojistik kelimesi aslında logic ve statistics kelimelerinin birleşmesinden ortaya
çıkarak istatistiksel mantık anlamına gelmektedir (Gülenç ve Karagöz, 2008: 74). Bu kavram
ilk olarak askeri alanda kullanılmıştır. Tanyaş, (2003: 136) askeri alanda kullanılma amacına
uygun olarak lojistik kavramının “ordulara erzak ve mühimmat desteğinin, düşünülerek
hareket ettirilmesi sanatı” olarak öngörüldüğünü belirtmektedir. Bu amaçla askeri alanda
lojistik üzerine stratejik planlar yapılarak savaşlar kazanılmıştır. Günümüz iş çevresi bu
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durumu dikkate alarak işletmelerinde lojistik faaliyetler üzerine stratejik çalışmalar yaparak
rekabet üstünlüğü elde etmektedirler (Daniella ve Ovidiu, 2014: 34).
Lojistiğin çok geniş bir uygulama alanına sahip olması dolayısıyla farklı açılardan
bakıldığında lojistik kavramına ilişkin birçok tanım yapılabilmektedir (Gülenç ve Karagöz,
2008: 75). Günümüzde en çok kabul edilen lojistik tanımı Lojistik Yönetim Konseyi
tarafından yapılmış olandır. Bu tanıma göre lojistik; müşterilerin gereksinimlerini karşılamak
için her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının, kaynağından nihai tüketiciye kadar
olan tedarik zinciri içindeki iki yönlü hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması,
uygulanması, depolanması ve kontrol altında tutulmasıdır (www.megep.meb.gov.tr).
Lojistik Yönetim Konseyi’nin tanımında da görüldüğü üzere lojistik kavramı ve lojistik
faaliyetleri çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu çalışmada lojistiğin sadece bir bölümü olan
taşımamodları üzerinde durulmuştur. Taşıma modları Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde
karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve boru hattı taşımacılığı olmak üzere 5 taşıma
modu olarak ele alınmıştır (TÜİK). Ticaret bakanlığının dış ticaret verilerine ilişkin
istatistiklerinde ise boru hattı taşımacılığı ayrı bir taşıma modu olarak değil diğer taşıma
modları içerisinde ele alınmıştır(Ticaret Bakanlığı). Literatür incelendiğinde yapılan
araştırmalarda Türkiye İstatistik Kurumu’na uygun olarak taşıma modlarının genellikle 5
kısımda ele alındığı görülmektedir. Taşıma modlarına ilişkin açıklamalar şu şekildedir.
Denizyolu Taşımacılığı: Çok eski tarihlere dayanan denizyolu taşımacılığı, taşımacılık
modları içerisinde en önemli taşıma modlarından biridir. Erken dönemlerde akarsularda,
nehirlerde, göllerde ve kısa mesafeli deniz taşımalarında kullanılmaktaydı (Topuz, 2010: 42
177). Milattan önce Mısırlılar tarafından sahil botları şeklinde kullanılan deniz taşıma araçları
tarihsel süreç içerisinde teknolojinin gelişmesiyle gelişmiş ve günümüzdeki halini almıştır.
Hem yük hem de yolcu taşımacılığında yaygın olarak kullanılmaktadır. Denizyolu
taşımacılığının gelişmesinde sanayi devrimi ve coğrafi keşiflerin büyük etkisi olmuştur.
Buharın kullanılmaya başlaması ile buharlı gemiler daha fazla yük taşıyabilir ve daha uzak
mesafelere ulaşabilir hale gelmiştir (www.tmo.gov.tr). Hem ulusal hem de uluslararası artan
ticari faaliyetler denizyolu taşımacılığı ile gerçekleştirilmiştir. Denizyolu taşımacılığının bu
denli tercih edilir olmasının başlıca iki nedeni ağır yüklerin taşınmasının mümkün olması ve
maliyetinin diğer taşıma modlarına göre düşük olmasıdır. Bunun yanında ekonomilerini
geliştirmek isteyen ülkelerin ticari faaliyetlerini arttırmaları ve rekabet avantajı nedeniyle
ucuza mal etme durumları taşıma modlarından denizyolu taşımacılığının tercih edilmesine
olanak sağlamaktadır (Topuz, 2010: 177). Uluslararası niteliğe sahip olan denizyolu
taşımacılığı Dünya çapında yüklerin taşındığı küresel bir taşıma modu haline gelmiştir
(Rodrigue ve Browne, 2002: 1). Dünya’nın yaklaşık olarak dörtte üçünün denizlerle kaplı
olması ve birçok önemli madenin deniz yataklarında bulunması, birçok ülkeye denizyolu
ulaşımının olması uluslararası taşımaların yaklaşık olarak % 90’ının denizyolu taşımacılığı ile
gerçekleştirilmesine neden olmaktadır (www.tmo.gov.tr).
Özet olarak malzemelerin gemi üzerinde açık bir şekilde veya kapalı kaplar içerisinde
ya da diğer taşıma araçları ile birlikte taşınmasına denizyolu taşımacılığı denir. Denizyolu
taşımacılığı,durumsal faktörlere göre değişmekle birlikte genel olarak havayoluna göre 20 kat,
karayoluna göre 7 kat, demiryoluna göre ise 3 kat daha az maliyetle ürünlerin taşınabilmesini
sağlar (Ticaret Bakanlığı). Türkiye’nin taşıma şekillerine göre dış ticaret verileri
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incelendiğinde 2018 yılı itibariyle ihracatın %62.8’i, ithalatın ise % 65.8’inin denizyolu ile
yapıldığı görülmektedir (TÜİK). Yeni limanların inşa edilmesi ile denizyolu taşımacılığının
toplam dış ticaret taşımacılık faaliyetleri içerisindeki payı her geçen yıl artış göstermektedir.
Karayolu Taşımacılığı:Taşıma modları arasında denizyolu taşımacılığından sonra
dünyada yük taşımacılığında en çok kullanılan taşıma modu karayolu taşımacılığıdır.
Karayolu taşımacılığının bu denli çok tercih edilmesinin başlıca nedeni kullananlara kapıdan
kapıya teslim imkanı sağlamasıdır. Bu nedenle diğer taşıma modları kullanılsa bile taşımanın
başlangıç ve bitiş noktalarında karayolu taşımacılığına ihtiyaç duyulmaktadır (Kögmen, 2014:
3). Bir taşıma işlemine karayolu taşımacılığı denilebilmesi için birkaç unsuru barındırması
gerekir. Bunlar; taşınacak bir yükün olması, taşıyıcının yük taşıma sorumluluğuna sahip
olması, taşımanın belirli bir bedel karşılığında yapılması ve taşımada karayolunun
kullanılmasıdır (www.megep.meb.gov.tr). Karayolu taşımacılığı, dar anlamda ise “ürün veya
insanların karayolu taşıma modu ile taşınması” şeklinde tanımlanmaktadır (Aydın vd., 2014:
48).
Türkiye karayolu taşımacılığının en yoğun olarak kullanıldığı ülkelerden biridir. Yurtiçi
eşya taşımalarının % 90’ı karayolu taşımacılığı ile gerçekleşmektedir. Karayolu
taşımacılığının bu derece yüksek oranda kullanılmasının nedeni iç suyolu taşımacılığının ve
demiryolu taşımacılığının gelişmemiş olmasıdır. Ayrıca karayolu taşımacılığının kapıdan
kapıya teslim imkanı sağlaması ve karayolu taşımacılığında taşınan ürünlerinin elleçleme
oranının düşük olması daha çok tercih edilmesine neden olmaktadır. Türkiye’nin taşıma
modlarına göre dış ticaret verileri incelendiğinde 2018 yılı itibariyle ihracatın % 27.8’inin,
ithalatın ise %16.1’inin karayolu ile gerçekleştirildiği görülmektedir(TÜİK).
Demiryolu Taşımacılığı: Yük ve yolcuların demiryolu üzerinde demiryolu taşıma
vasıtaları ile taşınması demiryolu taşımacılığı olarak ifade edilmektedir. Demiryolu
taşımacılığı da denizyolu taşımacılığı gibi maliyet açısından tercih edilen bir taşıma modudur.
Ayrıca büyük hacimli yüklerin uzak mesafelere, iklimsel değişikliklerden etkilenmeden
güvenilir bir şekilde taşınmasına imkan sağlar (Ünlü, 2017: 44).
Türkiye taşımacılık istatistiklerine göre demiryolu taşımacılığı taşımacılık faaliyetleri
içerisinde en düşük orana sahip taşıma modlarından biridir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte
Türkiye’nin sahip olduğu demiryolu uzunluğu 3500 km dolaylarında iken, son yıllarda
yapılan yatırımlarla birlikte 14000 km civarına ancak ulaşabilmiştir. Cumhuriyet sonrasında
demiryolu taşımacılığına gerekli önem verilmemiş ve yatırımlar yapılmamıştır.Dolayısıyla
lojistik yatırımları karayoluna kaymış ve demiryolu taşımacılığı geri kalmıştır. Demiryolu
taşımacılığının geri kalmasının bir diğer nedeni 2013 yılına kadar demiryolunun özel sektöre
kapalı olmasıdır. 2013 yılında çıkarılan kanunla demiryolunun kullanımı özel sektöre açılmış
olmasına rağmen demiryolu taşımacılığının yeterli düzeye ulaşamaması nedeniyle taşımacılık
sektörü içerisindeki payı çok düşüktür. Türkiye’nin taşıma sektörlerine göre dış ticaret verileri
incelendiğinde 2018 yılı itibariyle ihracatın % 0.4’ünün, ithalatın ise % 0.6’sının demiryolu
ile yapıldığı görülmektedir.
Boru Hattı Taşımacılığı: Enerji tüketiminde meydana gelen artış ülkelerin enerji
ihtiyaçlarının artmasına ve dolaylı olarak enerji taşımacılığının artmasına neden olmuştur.
Boru hattı taşımacılığı petrol, doğalgaz gibi enerji kaynaklarının taşınmasında yoğun olarak
kullanılmaktadır. Genellikle boru hattı taşımacılığının uluslararası düzeyde yapılması ülkelere
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ekonomik anlamda iyi katkı sağlamaktadır. Bu durum boru hattı taşımacılığına uluslararası
düzeyde önem kazandırmaktadır (Küçük, 2015: 78). Boru hattı taşımacılığı yer altına gömülü
bir şekilde gerçekleştirildiği için iklimsel değişimlerden etkilenmemektedir. Ayrıca işgücüne
gerek olmaksızın otomatik bir şekilde taşımanın gerçekleştirilmesi işletme maliyetlerini
azaltmaktadır (https://faculty.washington.edu/jbs/itrans/zhao.htm).
Boru hattı taşımacılığı genellikle doğalgaz, petrol ve su taşımacılığında kullanılmakta
olan taşımacılık modudur. İlk yatırım maliyeti en yüksek, işletme maliyeti en düşük olan
taşımacılık modu boru hattı taşımacılığıdır. Bu taşımacılık modu daha çok uzun vadeli taşıma
planlarına uygundur (Akpınar, 2005: 236).
Genel olarak devletlerarası enerji taşımalarında kullanılmaktadır. Türkiye jeopolitik
konumu itibariyle boru hattı taşımacılığı açısından Rusya, Azerbaycan ile Avrupa arasında
köprü görevi görmektedir. Azerbaycan’dan Avrupa’ya giden TANAP, Rusya’dan Avrupa’ya
giden Mavi Akım doğalgaz projeleri Türkiye üzerinden geçen başlıca doğalgaz boru
hatlarıdır. Ayrıca Irak-Türkiye ham petrol boru hattı ve Bakü- Tiflis-Ceyhan boru hatları
Türkiye’nin taraf olduğu başlıca petrol boru hatlarıdır. Boru hattı taşımacılığı ile sıvı ve
gazlarının taşınmasının yanı sıra günümüzde boru hatları ile katı ürünlerin taşınması ile ilgili
çalışmalar yapılmaktadır. Şu anda boru hattı ile taşınması sağlanan katı ürün olarak kömür yer
almaktadır.Su ile basınç sağlanarak boru hatları ile kömür taşımacılığı gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca tüp yardımı ile boru hatlarında diğer katı ürünlerin taşınması için çalışmalar devam
etmektedir. Bu problemin çözülmesi durumunda işletme maliyetlerinin düşük olması, iklimsel
değişikliklerden etkilenmemesi dolayısıyla gelecekte daha yoğun kullanılması
beklenmektedir.
Havayolu Taşımacılığı: Yolcuların veya yüklerin düzenli veya düzensiz seferlerle
havayolu taşıma vasıtalarıyla ticari amaçlı taşınmalarına havayolu taşımacılığı olarak ifade
edilmektedir (Yağcı vd., 2014: 1). Havayolu taşımacılığı maliyeti yüksek olması nedeniyle
genel olarak küçük, pahalı ve acil yüklerin taşınmasında kullanılmaktadır. Müşteri
memnuniyeti açısından ürünlerini müşterisine en hızlı şekilde ulaştırmak isteyen firmalar
havayolu taşımacılığı tercih etmektedirler. Havayolu taşımacılığının maliyetli olması ve yolcu
uçak sayılarının fazla olması, yolcuların havayolu taşımacılığını daha çok tercih etmesi gibi
nedenlerden dolayı havayolu taşımacılığından elde edilen gelirde yolcu taşımalarının payının
yük taşımasına göre daha fazla olduğu görülmektedir (www.megep.meb.gov.tr). Havayolu
taşımacılığı en hızlı taşıma modu olması nedeniyle avantajlıdır (Tseng vd., 2005: 1665).
Havayolu taşımacılığı uçakla yapılan taşıma şeklidir. Havayolu taşımacılığı taşıma
modları içerisinde en hızlı ve en pahalı taşıma modudur. Maliyetinin yüksek olması nedeniyle
düşük hacimli gönderiler ve acil gönderilerde tercih edilen taşıma modudur. Havaya yaydığı
zararlı gazlar dolayısıyla hava kirliliğine en fazla neden olan taşıma modudur. Ayrıca
atmosfere yakın olması dolayısıyla verdiği zarar daha fazla olmaktadır. Havayolu yük
taşımacılığının toplam taşımalar içindeki payı ülkemizde % 1 seviyelerinde iken, bu oran
Avrupa Birliği ülkelerinde % 9 seviyelerindedir.
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ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN VERİLER
Grafik 1. de 2009-2018 yılları arasıTürkiye geneli havalimanları yolcu grafiği yer
almaktadır.
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Grafik 1. 2009-2018 Yılları Arası Türkiye Geneli Yolcu Grafiği
Grafik 1.’e göre 2018 yılında 2009 yılına göre havalimanları yolcu taşımalarında ciddi
derecede artış olduğu görülmektedir. 2009 yılı itibariyle hem iç hat hem de dış hat yolcu
taşımaları toplamı 85.508.508 iken bu rakam 2018 yılı itibariyle yaklaşık olarak 2.5 katına
çıkmış 21.498.164 olmuştur. Dış hat yolcu taşımalarında 2015-2016 yılları arasında azalma
görülürken toplamda iç hat yolcu taşımalarına göre daha az artış gösterdiği görülmektedir.
2009 yılında dış hat yolcu taşımaları iç hat yolcu taşımalarından fazla iken 2018 yılı itibariyle
iç hat yolcu taşımalarının dış hat yolcu taşımalarından fazla olduğu görülmektedir.
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Grafik 2. de 2009-2018 yılları arası Türkiye geneli havalimanları uçak grafiği yer
almaktadır.
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Grafik 2. 2009-2018 Yılları Arası Türkiye Havalimanları Uçak Grafiği
Grafik 2. ye göre 2018 yılında 2009 yılına göre Türkiye havalimanlarından hareket eden
uçak sayılarının neredeyse iki kat artış gösterdiği görülmektedir. 2009 yılında Türkiye
havalimanlarından hareket eden uçak sayıları 788.469 iken bu sayı 2018 yılında 1.544.169
olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın iç hat bazında mı yoksa dış hat bazında mı gerçekleştiğine
bakılacak olunursa iç hat uçak seferlerinin dış hat uçak seferlerine göre daha fazla artış
gösterdiği görülmektedir. 2015-2016 yılları arasında dış hat uçak seferlerinde azalış
görülürken takip eden yıllarda arttığı görülmektedir.
Grafik 3. te 2009-2018 yılları arasında Türkiye geneli havalimanlarında
gerçekleştirilen yük (Kargo+Posta+Bagaj) taşımalarına ilişkin grafik yer almaktadır.

2009-2018 Yılları Arası Türkiye Geneli Havalimanları Yük
(Kargo+Posta+Bagaj) Grafiği
5,000,000

3,855,231

4,000,000
3,000,000
2,000,000

1,726,345

1,000,000
0
2009
Yük Trafiği

2010

2011

2012

2013

2014

(Kargo+Posta+Bagaj) (Ton)

2015

2016

2017

- İç Hat

2018

- Dış Hat

Grafik 3. 2019-2018 Yılları Arası Türkiye Geneli Havalimanları Yük Grafiği
Grafik 3. e göre 2018 yılı havayolu yük taşımacılığı 2009 yılına göre iki katını aşmıştır.
2009 yılı itibariyle havayolu ile Türkiye geneli havalimanlarında taşınan yük miktarı
1.726.345 ton iken; 2018 yılında bu miktar 3.855.231 tona ulaşmıştır. 2009 yılı grafiğine
bakıldığında dış hat yük taşımacılığınıniç hat taşıma miktarının iki katından fazla iken 2018
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yılında bu oranın 3 katı aştığı görülmektedir. 2009-2018 yılları arasında dış hat yük taşımaları
iç hat yük taşımalarına oranla daha fazla artış göstermiştir.
Grafik 4. te Türkiye geneli havayolu kargo taşıma verilerine ilişkin grafik yer
almaktadır.
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Grafik 4. 2009-2018 Yılları Arası Türkiye Geneli Havalimanları Kargo Grafiği
Grafik 4. e göre 2018 yılı havayolu kargo taşımacılığı 2009 yılına göre iki katını aşan
bir artış göstermiştir. 2009 yılı itibariyle havayolu ile Türkiye geneli havalimanlarında taşınan
kargo miktarı 425.228 ton iken; 2018 yılında bu miktar 1.338.623 tona ulaşmıştır. 2009 yılı
grafiğine bakıldığında dış hat kargo taşımacılığının iç hat taşıma miktarının dört katından
fazla iken 2018 yılında bu oranın 15 katı aştığı görülmektedir. 2009-2018 yılları arasında dış
hat kargo taşımaları iç hat kargo taşımalarına oranla çok daha fazla artış göstermiştir.
Tablo 1. de 2009-2018 yılları arasında Türkiye geneli iç hat, dış hat, transit dahil yolcu
taşımacılığı, yük taşımacılığı, uçak trafiği ve kargo taşımacılığına ilişkin sayısal veriler yer
almaktadır.
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Tablo 1. 2009-2018 Yılları Arası Türkiye Geneli Havayolu Taşımacılığı Tablosu
YILLAR

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Yolcu Trafiği (Direk Transit Dahil) 86.001.343 103.536.513 118.292.000 131.029.516 149.995.868 166.181.339 181.437.004 174.153.146 193.576.844 210.947.639
Yolcu Trafiği
85.508.508 102.800.392 117.620.469 130.351.620 149.430.421 165.720.234 181.074.531 173.743.537 193.045.343 210.498.164
- İç Hat
41.226.959 50.575.426 58.258.324 64.721.316 76.148.526 85.416.166 97.041.210 102.499.358 109.511.390 112.911.108
- Dış Hat
44.281.549 52.224.966 59.362.145 65.630.304 73.281.895 80.304.068 84.033.321 71.244.179 83.533.953 97.587.056
Direkt Transit Yolcu
492.835
736.121
671.531
677.896
565.447
461.105
362.473
409.609
531.501
449.475
Tüm Uçak (Overflight Dahil)
1.066.053
1.213.125
1.335.185
1.376.486
1.504.973
1.678.971
1.814.958
1.829.908
1.914.017
2.017.220
Uçak Trafiği

788.469

919.411

1.042.369

1.093.047

1.223.795

1.345.954

1.456.673

1.452.995

1.500.457

1.544.169

- İç Hat

419.422

497.862

579.488

600.818

682.685

754.259

832.958

886.228

909.332

892.405

- Dış Hat

369.047

421.549

462.881

492.229

541.110

591.695

623.715

566.767

591.125

651.764

277.584

293.714

292.816

283.439

281.178

333.017

358.285

376.913

413.560

473.051

Yük Trafiği
- İç Hat

1.726.345

2.021.076

2.249.473

2.249.133

2.595.317

2.893.000

3.072.831

3.076.914

3.481.211

3.855.231

484.833

554.710

617.835

633.076

744.028

810.858

871.327

857.335

884.811

886.025

- Dış Hat

1.241.512

1.466.366

1.631.639

1.616.057

1.851.289

2.082.142

2.201.504

2.219.579

2.596.400

2.969.206

425.228

541.357

584.475

624.058

731.962

842.241

904.762

1.388.623

Overflight Uçak Trafiği

Kargo Trafiği

1.032.943

1.256.224

- İç Hat

64.518

71.216

76.269

84.431

100.097

104.941

101.447

81.587

75.254

52.807

- Dış Hat

360.710

470.141

508.206

539.627

631.865

737.300

803.314

951.356

1.180.969

1.335.815

(1) Uçak-Yolcu-Yük Tahminleri 2018 Yılı Ekim Ayında, 2018 Eylül Sonu gerçekleşmelerine kadarki veriye göre revize edilmiştir.
(2) 2016 Yılı Dış Hat Yolcu sayısı Kalite Revizyon Politikası kurallarına göre revize edilmiştir.

Tablo 1. e göre yolcu trafiği incelendiğinde 2009 yılı itibariyle iç hat 41.226.959 kişi,
dış hat 44.281.549 kişi toplamda 85.508.508 kişi havayolunu kullanmıştır. Transit taşınan
yolcu miktarı ise 492.835 kişi olmuştur. 2018 yılı verileri incelendiğinde iç hat yolcu sayısı
112.911.108 kişi, dış hat 97.587.056 kişi toplamda 210.498.165 kişi olmuştur. Transit taşınan
yolcu miktarı ise 449.475 kişi olarak gerçekleşmiştir.
2009 yılı itibariyle havayolu ile iç hatlarda taşınan yük miktarı 484.833 ton, dış hatlar
ise 1.241.512 ton, toplamda 1.726.345 ton olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı verileri
incelendiğinde ise iç hatlarda taşınan yük miktarı 886.025 ton, dış hatlarda taşınan yük miktarı
2.969.206 ton, toplamda ise 3.855.231 ton olarak gerçekleşmiştir.
2009 yılı itibariyle iç hatlarda taşınan kargo miktarı 64.518 ton, dış hatlarda taşınan
kargo miktarı 360.710 ton, toplamda 425.228 ton olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı verileri
incelendiğinde ise iç hatlarda taşınan kargo miktarı 52.807 ton, dış hatlarda 1.335.807 ton,
toplamda ise 1.338.815 ton olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 2. de 2009-2018 havayolu taşımalarına ilişkin verilerin oransal olarak artış e
azalış miktarlarına ilişkin veriler yer almaktadır.
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Tablo 2. 2009-2018 Yılları Arası Havayolu Taşımacılığı Oransal Değişim Tablosu
YILLAR
Yolcu Trafiği (Direk Transit
Dahil)
Yolcu Trafiği
- İç Hat
- Dış Hat
Direkt Transit Yolcu
Tüm Uçak (OverflightDahil)
Uçak Trafiği
- İç Hat
- Dış Hat
Overflight Uçak Trafiği
Yük Trafiği
(Kargo+Posta+Bagaj) (Ton)
- İç Hat
- Dış Hat
Kargo Trafiği
- İç Hat
- Dış Hat

Bir Önceki
Yıla Göre
Artış
(2018/2017)

2009-2018 Yıllları Arası
Ortalama Yıllık Artış (%)

2009 Yılına Göre
Artış (2018/2009)

9,0%

10,5%

145%

9,0%
3,1%
16,8%
-15,4%
5,4%
2,9%
-1,9%
10,3%
14,4%

10,5%
11,8%
9,2%
-1,0%
7,3%
7,8%
8,8%
6,5%
6,1%

146,2%
173,9%
120,4%
-8,8%
89,2%
95,8%
112,8%
76,6%
70,4%

10,7%

9,3%

123%

0,1%
14,4%
10,5%
-29,8%
13,1%

6,9%
10,2%
14,1%
-2,2%
15,7%

82,7%
139,2%
226,6%
-18,2%
270,3%

Tablo 2. incelendiğinde Türkiye geneli iç hat yolcu taşımacılığındaki değişim 2018
yılında 2009 yılına göre %173,9 oranında artış yönünde olurken, dış hat yolcu taşımacılığı
%120,4 oranında, toplamda %146,2 oranında artış yönünde gerçekleşmiştir. Transit taşımada
ise -%8,8 negatif yönde azalış olmuştur. 2018 yılı verileri 2017 yılına göre incelendiğinde iç
hatlarda %3,1, dış hatlarda %16,8, toplamda %9’luk bir artış gerçekleşmiştir.
2018 yılı Türkiye geneli iç hat yük taşımacılığındaki değişim 2009 yılına göre %82,7
artış yönünde gerçekleşirken, dış hatlarda yük taşıma miktarı %139,2, toplamda ise %123artış
olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı verileri bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında iç hatlarda artış
%0,1, dış hatlarda %14,4, toplamda %10,7 olarak gerçekleşmiştir.
2018 yılı Türkiye geneli iç hat kargo taşımacılığındaki değişim 2009 yılına göre -%18,2
olarak gerçekleşirken, dış hatlarda %270,3 artış olmuştur. Toplamda %226,6 artış olmuştur.
2018 yılı verileri bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında iç hatlarda -%29,8 azalış, dış hatlarda
%13,1 artış, toplamda %10,5 artış olmuştur.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Üretenlerle tüketenlerin farklı yerlerde olduğu sürece üretenler ve tüketenler malların
depolanması, elleçlenmesi ve taşınması işlemleri için lojistik firmalarına ihtiyaç duyacaktır..
Uluslararası ticarette, teknolojide ve e-ticarette meydana gelen gelişmeler, lojistik faaliyetlerin
de artmasına yol açmaktadır. E-ticaret ile günümüzde ihtiyaçların çoğu evden çıkmadan
gerçekleştirilmektedir. Bugün market ihtiyaçları bile eve teslim olarak gerçekleştirilmektedir.
Tüketicilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde yerine getiren firmalar sonraki alışverişlerde tercih
edilir olmaktadırlar. Uluslararası nitelikteki ticari işlemlerde ürünün kısa sürede teslimi
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müşteriyi daha memnun kılmaktadır. Bu durum havayolu taşımacılığının önemini her geçen
gün arttırmaktadır.
Çalışmada görüldüğü üzere 2009-2018 yılları arasında havayolu yolcu taşımaları,
havayolu yük taşımaları ve havayolu kargo taşımaları artış göstermiştir. Havayolu kargo
taşımaları iç hat bazında azalırken toplamda yük taşımacılığı bağlamında ciddi anlamda artış
olduğu görülmektedir. Bu durumun nedenleri birçok açıdan ele alınabilir. Bunlardan en
önemlilerinden birisi maliyetlerin düşmesidir. 10 yıl önceki havayolu yolcu taşıma ücretleri
ile günümüzdeki ücretler karşılaştırıldığında reel olarak maliyetlerin düştüğü görülmektedir.
Maliyetlerin düşmesi ise rekabetin artması, havaalanlarının sayısının artması gibi nedenlerle
açıklanabilir.
Bugün olduğu gibi gelecekte de yaşanacak teknolojik gelişmelerin birçok açıdan
havayolu taşıma araçlarının değişimine neden olması ve taşıma maliyetlerini düşürmesi
beklenmektedir. Zamanın en önemli kaynak olduğu günümüzde en hızlı taşıma modu olan
havayolu taşımacılığının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır ve gelecekte de bu
önemine binaen tercih edilir bir taşıma modu olması ve taşımacılıkta tercih edilmesi
beklenmektedir.
Bu bağlamda lojistik firmaların havayolu taşımacılığı faaliyetlerine önem vermeleri ve
geliştirmeleri gelecekte rekabet açısından avantajlı olmalarını sağlayacaktır.
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