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ERNEST RENAN VE ALFRED LOİSY: HIRİSTİYAN KUTSAL KİTABI
KARŞISINDA İKİ GÜZERGÂHIN KESİŞME VE AYRIŞMALARI1
Doç. Dr. Ramazan ADIBELLİ
Erciyes Üniversitesi
Özet
Kitab-ı Mukaddes eleştirisinin öncülerinden kabul edilen Fransız Katolik din adamı
Richard Simon’un 1689 yılında yayımlanan Histoire critique du Vieux Testament
adlı eserinden yaklaşık bir buçuk yüzyıllık bir göreceli durgunluk döneminden
sonra Ernest Renan’ın (1823–1892) Vie de Jésus (1863) adlı eseri bilim-din
tartışmasını yeniden gündeme getirmiştir. Trent konsilinden (1545–1563) sonra
Kitab-ı Mukaddes’i yorumlama yetkisinin yalnızca Katolik kilisesine ait olduğunu
savunan görüşün aksine Renan, Katolik teolojisinin eleştirel tarihle uyumsuzluğuna
dikkat çekerek bilimsel bir düzeye sahip olabilmesi için Kitab-ı Mukaddes
araştırmalarının tarafsız tarihçiler tarafından yapılması gerektiğini düşünüyordu.
Renan’a göre tarihle teoloji arasındaki uçurum aşılmaz nitelikteydi. O, tercihini
bilimsel bir disiplin olan tarihten yana kullanmıştı.
Alfred Loisy (1857-1940) Türkiye’de hâlâ neredeyse hiç bilinmezken, Renan adı,
Nâmık Kemal tarafından 1883’te yazılmış olup ilk defa 1908 yılında Renan
Müdafaanâmesi başlığıyla yayımlanan reddiye aracılığıyla dönemin bilim
camiasına duyurulmuştur. Bu eserde Renan’ın İslam’ı bilim ve felsefe karşıtı bir
din olarak sunması eleştirilmektedir. Renan’ın din eleştirisi Hıristiyanlık
örneğinden başlayarak dinin tamamına karşı ilerlemiştir. Renan’ın bu fikirsel
seyrindeki temel etken akla dayalı olan bilimin gerçekliği tek başına temsil
etmesiydi. Renan’a göre dini metinler bütünüyle tarihsel/bilimsel gerçeklik ifade
etmedikleri için rasyonel kabul edilemezleri.
Collège de France’da İbranice hocalığı yapan Renan’ın derslerine 1882 yılında
katılmaya başlayan Alfred Loisy’nin bu deneyimi hayatında bir dönüm noktası
olmuştur. Renan’dan öğrendiği eleştirel metotları kullanarak onu “kendi
silahlarıyla” vurmayı hedefleyerek yola çıkan genç Loisy, yıllar sonra onun haklı
olduğu sonucuna varmıştır. Renan ile Loisy’nin hayat hikâyeleri ile bilim ve din
konusundaki görüşleri hakkındaki paralellikler dikkat çekicidir. Her ikisi de Katolik
kilisesinde din adamı olmak üzere yola çıkmış ama Renan erken yaşta Kilise ile
yollarını ayırırken Loisy, aforoz edilmesine rağmen dininden vazgeçmemiştir.
Kitab-ı Mukaddes eleştirisi konusunda uzmanlaşmış bu iki şahsiyet arasındaki
1
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karşılaştırma bilim-din ya da daha spesifik bir bağlamda teoloji-tarih arasındaki
gerilim karşısındaki yaklaşımları ve bunun doğurduğu krizi aşmak için geliştirilen
çözümleri daha anlaşılır hâle getirecektir.

Anahtar Kelimeler: Ernest Renan, Alfred Loisy, Kitab-ı Mukaddes Eleştirisi,
Katolik Kilisesi, Din-Bilim Çatışması
ERNEST RENAN AND ALFRED LOISY: INTERSECTIONS AND
DIVERGENCES OF TWO TRAJECTORIES IN THE FACE OF THE
CHRISTIAN SCRIPTURES
Abstract
After a relative stagnation of about a century and a half from the work of one of the
pioneers of Biblical criticism, the French Catholic cleric Richard Simon's Histoire
critique du Vieux Testament, published in 1689, Ernest Renan's Vie de Jésus (1863)
revived the discussion about the science-religion relation. Contrary to the view
adopted at the Trent Council (1545-1563) that the authority to interpret the Bible
belongs only to the Catholic Church, Renan, by drawing attention to the
incompatibility between critical history and Catholic theology thought that studies
about the books of the Bible had to be done by objective historians so that it could
have a scientific level. According to Renan, the gap between history and theology
was unbridgeable. He personally gave preference to history as being a scientific
discipline.
While Alfred Loisy (1857-1940) is still hardly unknown in Turkey, Renan’s name
has been announced to the scientific community of the period for the first time by
Namık Kemal in his famous Renan Müdafaanâmesi, a refutation originally written
in 1883 but published only in 1908. This work criticizes Renan's presentation of
Islam as an anti-science and philosophy religion. Renan's critique of religion,
starting with the example of Christianity, proceeded against all religion. The main
factor in Renan's intellectual course was that science based on reason alone
represented reality. According to Renan, religious texts cannot be considered
entirely rational because they do not express historical / scientific reality.
The experience of Alfred Loisy, who started to join the lessons of Renan, a Hebrew
teacher in Collège de France, in 1882, has been a milestone in his life. The young
Loisy, who set out aiming to shoot Renan with his own weapons using critical
methods he learned from him, after many years came to the conclusion that Renan
was right. The remarkable parallels between Renan and Loisy's life stories and their
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views on science and religion are striking. Both of them went out as clergymen in
the Catholic Church, but while Renan broke off all his relations with the Church,
Loisy did not give up his religion despite being excommunicated. The comparison
between these two expert of Biblical criticism, will make it clearer about the
approaches to the tension between science and religion or a more specific context
between theology and history, and the solutions developed to overcome the crisis
that it causes.
Keywords: Ernest Renan, Alfred Loisy, Bible Criticism, Catholic Church,
Religion-Science Conflict

GİRİŞ
Paris’te yayımlanan Le Matin gazetesinin 13 Şubat 1908 tarihli sayısının
kapak sayfasında Gustave Téry imzasını taşıyan “Un nouveau Renan: L'abbé Loisy
n'ose affirmer la divinité de Jésus” [Yeni Bir Renan: L'abbé Loisy İsa’nın İlahlığını
Tasdik Etmeye Cesaret Edemiyor] başlıklı bir makale yayımlanmıştır. Loisy’nin
Vatikan tarafından aforoz edilmesinden birkaç hafta önce gerçekleşen bir
mülakattan oluşan bu yazı, resmi kararın ilan edilmesinden önceki atmosfer ve
böyle feci sonuca götüren süreç hakkında dikkat çekici ipuçları vermektedir.
Loisy’nin Vatikan tarafından aforoz edileceği söylentileri her tarafta
dolaşıyor, o da uzun zamandır böyle bir kararın verileceğini tahmin ediyordu. Fakat
o, sonuna kadar Kilise mensubu olmaya devam etme azmindeydi. Loisy'nin Katolik
Kilisesi ile sürtüşmesi Paris'teki Katolik Enstitüsü'nde hocalık yaptığı 1893 yılında
başlamıştır. "Tevrat Musa'nın eseri olamaz" dediği için o yıl görevine son
verilmiştir. 1903 yılında L'Évangile et l'Église başlıklı kitap, Paris piskoposu
Kardinal Richard tarafından sansürlenmiş yani okunması yasaklanmıştır.
Bu kitabı Loisy, Berlin Üniversitesinde Kilise Tarihi hocası olan Adolf
Harnack’in Das Wesen des Christentums [Hıristiyanlığın Özü] adlı eserine bir
eleştiri olarak yazmıştır. 20 yüzyılda Katolik Kilisesini en derinden etkileyen
bunalımlardan biri olan modernist krizi tetikleyen en önemli olaylardan biri,
Loisy’nin L’Évangile et l’Église adlı eserinin yayımlanması olmuştur (Vidler, 1934,
s. 101).
Adı geçen kitabında Harnack, Hıristiyanlık nedir? Ne idi? Ne oldu? soruları
çerçevesinde daha geniş bir soruyu cevaplandırmak ister. “Din nedir ve bizim için
ne olmalıdır?” Hıristiyanlığın ne olduğu sorusunu Harnack, apolojetik ya da felsefi
herhangi bir telakkiden uzak bir şekilde tarih biliminin sunduğu imkânlar
çerçevesinde cevaplandıracağı taahhüdünde bulunur (Harnack, 1907, s. 13).
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Harnack, Hıristiyanlığın Roma Katolikliğinin büründüğü şeklinde tarihsel
seyri üzerinde durur. Özet olarak Harnack, Roma Kilisesinin sinsice Roma
İmparatorluğunun yerine geçtiğini; aslında Roma İmparatorluğunun Roma Kilisesi
bünyesinde devam ettiğini söyleyerek manevi bir yorum değil, tarihsel bir olgunun
gözlemlenmesi olduğunu savunur.
Bu tarihsel şartlar altında Roma Katolikliği içerisinde incilin ne hâle geldiği,
hangi değişikliklere uğradığı ve ondan geriye neyin kaldığı soruları üzerinde duran
Harnack’ın bu sorulara sunduğu cevaplar Katoliklik üzerinde oldukça olumsuz bir
hava estirir. Harnack’a göre “tanrısal saygınlıkla mücehhez olduğunu savunan
Kilisenin görünen teşkilatını oluşturan şeylerin incil, yani İsa’nın orijinal mesajı ile
hiçbir ilgisi yoktur. Söz konusu olan şey, bir biçim değişikliği değil, tam bir
sapmadır: “Din, yanlış yolda yolunu kaybetmiştir […] görünen Kilise, yasa ve
şiddet üzerine kurulu bir Devlet olarak Roma Katolikliğinin incil ile hiçbir ilgisi
olmadığı gibi ona zıttır” (Harnack, 1907, s. 312, 314).
L’Évangile et l’Église aslında Adolf Harnack’ın eserinde ortaya koyduğu
fikirlere karşı bir tepkiden ziyade Alfred Loisy’nin kendi programını
gerçekleştirmek için bir bahaneydi. Loisy’nin amacı, Harnack’ın liberal
Protestanlık programına karşı kendi tasarladığı “ilerlemeci Katoliklik” programını
takdim etmekti (Loisy, 1913, s. 233).
Harnack’ın eleştirileri karşısında Katolikliğin savunucusu gibi görünse de
aslında Loisy’nin anlatmaya çalıştığı şeyler Katolik Kilisesi’nin resmi öğretileriyle
bağdaşır türden değildi. Oysa Katolik bir din adamı olarak Loisy’nin görevinin
gereklerini yerine getirmesi gerekiyordu. Rahip olarak takdis edilen her papaz adayı
inanç ve iman konularında Kilisenin öğretilerini aktarması gerektiğini kabul etmek
durumundadır. İsa’nın havarilerine verdiği yetkiler ve yüklediği görevler papaz
takdisi sakramentiyle yeni papaza verilmiş olur. Dolayısıyla papaz olan kişinin
Kutsal Ruh’un daimi desteğine sahip olduğu için tanrısal hukuk imtiyazlarını elde
etmiş olur. Oysa Losiy, papaz olarak takdis edildikten sonra bu imtiyazların
mevsukiyetine inanmaz olmuştur. Kilise ile Loisy arasındaki çatışma bu noktadan
kaynaklanmaktadır. Özellikle Tanrı’nın zatı ve dünyanın yaratılışı gibi inanç
konusundaki zorunluluk düşüncesi Loisy’ye absürt ve gayri ahlaki geliyordu (de
Boyer de Sainte Suzanne, 1968, s. 164-165).
Loisy, tarihsel açıdan İsa’nın Kilise kurmadığını, sakramentleri ortaya
koymadığını, dogmaların zamanla oluştuğunu ve bunların değişmez olmadığını
savunuyordu. Daha da önemlisi o, Kilise otoritesinin de tarihsel süreçte geliştiğini
ve müminlerin vicdanları üzerinde onun mutlak ve sınırsız bir hakka sahip
olmadığını ima ediyordu. Dolayısıyla daha sonra itiraf ettiği gibi Loisy’nin amacı
sadece Harnack’ın görüşlerini eleştirmek değil, bu bahaneyle Katolik Kilisesi’nin
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resmi teolojisi ve geleneksel tefsir anlayışı üzerinde etki ederek bir reform hareketi
başlatmaktı (Loisy, 1931, s. 168; Loisy, 1913, s. 249; Loisy, 1929, s. 2).
20 Temmuz 1903 tarihinde ölen Papa Leo’nun yerine 4 Ağustos 1903
tarihinde X. Pius papa seçildi. Selefinden daha sert bir mizaca sahip olan bu yeni
papa yapılan propagandaların da etkisiyle derhal harekete geçmiştir. 16 Aralık 1903
tarihinde Vatikan, Loisy’nin beş kitabının yasaklı kitaplar İndeksine dâhil
edileceğini kararlaştırmıştır: La Religion d’Israël [İsrail Dini], Études évanjéliques
[Evanjelik İncelemeler], L’Évangile et l’Église [İncil ve Kilise], Autour d’un petit
Livre [Küçük Bir Kitaba Dair], Le Quatrième Évangile [Dördüncü İncil] (Loisy,
1913, s. 272).
3 Temmuz 1907 tarihinde yayımladığı Lamentabili sane exitu apostolik
anayasasıyla Vatikan, Kilise, dogmalar, Kitab-ı Mukaddes ve iman konularındaki
çeşitli meselelerle ilgili altmış beş önermeyi reddetmiştir. 8 Eylül 1907 tarihinde ise
“modernizm”i “bütün sapkınlıkların sentezi” olarak ilan ederek modernist
düşünceyi mahkûm eden Pascendi dominici gregis genelgesi yayımlanmıştır.
Kitaplarını yasaklayan ve savunduğu fikirleri mahkûm eden Vatikan’ın tüm
engelleme girişimlerine rağmen en başından beri olduğu gibi Loisy’nin pes
etmeden doğru bildiklerini yazmaya, fikirlerini savunmaya devam etme kararlılığı
dikkat çeker. Katolik makamlar ve taraftarları onu bir isyankâr gibi göstermek
istese de onun beklediği şey, düşünen bir insan olarak düşünme hakkını talep
etmektir. Katolik Kilisesine mensup bir din adamı olması hasebiyle Vatikan, resmi
öğretilerine aykırı şeyler yazan Loisy'ye iki seçenek bırakmıştı: ya mutlak bir itaat
ya da ihraç. Loisy başına gelecek kötü sonucu bilse de fikirlerinden vazgeçmek
istemiyordu. Fikirlerini inkâr etmenin kendisini inkâr etmek olduğunu düşünüyordu
(d'Orsay, 1908, s. 2). Loisy'nin bu çıkmazının temel nedeni ne din adamı ne de
bilim adamı kimliğinden vazgeçmemesinden kaynaklanır. Ancak tarihsel
yaklaşımla dogmatik yaklaşım birlikte var olabilir miydi?
Le Matin gazetesinde çıkan söz konusu yazıda gazeteci Gustave Téry,
Loisy’nin Évangiles synoptiques adlı eserinde sunduğu İsa portresinin Renan’ınkine
benzediğine dikkat çeker. Loisy’nin bu benzetmeye itiraz etmesi üzerine gazeteci,
benzerliğin İsa’nın sadece bir insan olarak görülmesine dayandığını açıklar. Bunun
üzerine Loisy’nin cevabı şu olur: “Ben onu [İsa'yı] tarihçi açısından görüyorum ve
tarih bana sadece bir insan gösteriyor” (Téry, 1908, s. 2).
Le Matin gazetesinin 20 Şubat 1908 günü çıkan sayısında Katolik rahip
Henry Bolo’nun yazdığı “Le Christ est-il Dieu? Saint Paul le croyait, l'abbé Loisy
en doute [Mesih, Tanrı mıdır? Aziz Pavlus buna inanıyordu, abbé Loisy ise kuşku
duyuyor ]” yazıda, Tanrı’nın var olduğu için beşeri bir tabiata bürünmesinin de
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mümkün olduğu öncülünden hareket ederek İnsan-Tanrı’nın [Homme-Dieu] var
olmasının mümkün olduğu ve Hıristiyanların buna inandıkları ifade edilmektedir.
Bunun en önemli delilinin de İsa’nın öldükten sonra yeniden dirilmesi olduğu
gösterilmektedir. Bolo’ya göre İsa’nın dirilişi bir teori değil, gerçek bir olgu,
“aşikâr bir gerçeklik”tir. Bu tarihsel olgu havarilerin tanıklığı ile ispat edilmektedir.
Dolayısıyla bu konuda hiçbir kuşkuya mahal yoktur. Bolo’nun ileri südüğü diğer
bir “delil” ise Pavlus’un da İsa’nın dirilişini kabul etmiş olmasıdır. İsa’yı hayatında
hiç görmeyen Pavlus, diğer havarilerin tanıklıklarını kabul ederek İsa’nın dirildiğini
kabul ettiği gibi bütün teolojisini ve soteriolojisini bu hadiseye dayandırmıştır
(Bolo, 1908).
Le Matin gazetesinin yukarıda zikredilen başlıklarından da anlaşılacağı üzere
Loisy’nin Renan’a benzetilmesi, İsa konusundaki ortak düşünceden ileri
gelmektedir. Renan, 21 Şubat 1862 Collège de France'daki İbrani, Keldani ve
Süryani dilleri kürsüsünde verdiği "Medeniyet tarihinde Sami halkların payına dair"
konulu derste, Samilerin medeniyete ne şiir, ne sanat, ne bilim, ne de siyaset değil,
din kattıklarını ifade ettikten sonra İsa'yı "emsalsiz bir insan" olarak nitelendirmiş
ve Katolik camiada büyü bir infial uyandıran bu sözünden dolayı görevinden
alınmıştır. 1863 yılında yayımlanan İsa’nın bir tür biyografisi olan Vie de Jésus adlı
ünlü eserinde İsa, sıradan bir insan gibi takdim edilir. Bu kitaba karşı yazılan
onlarca reddiyeden birini kaleme alan bir Fransız yazarın tabiriyle “Tanrılık
halesini İsa’nın başından çekip atan” (Nicolas, 1864, s. 142) Renan’a göre tarihçi
açısından “İsa’nın hayatı, son nefesi ile biterken” (Renan, 1965, s. 422) Hıristiyan
teolog açısından bu olayla bizzat Hıristiyanlık başlamaktadır.
Vie de Jésus’nün on üçüncü baskısı için yazdığı önsözde Renan, teolojik
yaklaşımla tarihsel yaklaşım arasındaki ayrım üzerinde durur. Birincisinde kabul
edilen bir inancı doğrulama düşüncesi yer alırken diğerindeki kaygı tarihsel bir
gerçekliği ortaya çıkarmaktır. Metodolojik açıdan birincisinde tümdengelim
yöntemi esas alınırken diğerinde tümevarım metodu ön plana çıkmaktadır. Kitab-ı
Mukaddes’te hiçbir hatanın olmadığı ya da diğer bir ifadeyle “her şeyin Tanrısal
ilhamla yazıldığı” şeklindeki dogmatik tümel önermeyi tek bir örnekle yanlışlamak
mümkündür. İster Protestan, ister Katolik olsun kendi dogmatik perspektifinden
olaylara baktığı için teolog, nesnel bir bakış açısı sunamaz. Renan, teoloğun tarihçi
olamayacağı kanaatini şöyle dile getirir:
Teologların bilime yaptıkları hizmetleri inkâr edersek Tanrı bizden razı olmaz! Bu
tarihe belgelik yapan metinlerin oluşturulması çoğu zaman ortodoks teologların eseri
olmuştur. Eleştiri işi ise liberal teologların eseri olmuştur. Fakat teoloğun asla
olamayacağı bir şey vardır ki o da tarihçidir. Tarih esasen tarafsızdır. Tarihçinin tek
kaygısı, sanat ve gerçekliktir (gerçeğin kurallarının en mahrem sırrını koruduğu
birbirinden ayrılmaz iki şeydir bunlar). Teoloğun bir ilgisi vardır, bu da onun
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dogmasıdır. Bu dogmayı istediğiniz kadar küçültseniz de sanatçı ve eleştirmen için
tahammül edilemez ağırlıkta kalır. Ortodoks teolog, kafesteki kuşa benzetilebilir; her
tür hareket ona yasaktır. Liberal teolog, kanadından birkaç tüyü kesilmiş bir kuştur.
Kendisine hâkim olduğunu sanırsınız; gerçekten de öyledir ta ki uçmak söz konusu
olduğu ana kadar. Onun havanın oğlu olmadığını o zaman görürsünüz. Hemen
söyleyelim: Hıristiyanlığın kökenlerine ilişkin eleştirel incelemeler, hepsi de
teolojiye yabancı olarak dogmaları ne inşa etmeye ne rezil etmeye, ne de savunmaya
çalışan Hellenistlerin, Arapçacıların, Sanskritçecilerin yaptıkları gibi tamamen laik
ve profan bir ruhla yapılırsa ancak son sözlerini söylemiş olurlar (Renan, 1965, s.
14-15).

Tarihsel eleştirel metodu Kitab-ı Mukaddes kitaplarına uygulamayı
Renan’dan öğrenen Loisy’nin amacı, hocasını kendi silahlarıyla yenmekti (Loisy,
1913, s. 66; Loisy, 1930, s. 117). Ancak bilimsel kariyerinin ilerlemesiyle Loisy’nin
de Renan’ın saflarına katıldığı, onun gibi düşünmeye başladığı görülür. Loisy
açısından Renan, “düşman”lıktan “hoca”lığa nasıl ve neden dönüşmüştür? Bu
yakınlaşma hangi zemin üzerinde ilerlemiştir. İki düşünen insanın ilmi arayışlarının
Kitab-ı Mukaddes karşısında nasıl bir sonuç verdiğini görmek ilginçtir.
Renan ile Loisy’nin birçok açıdan örtüşen hikâyeleri vardır. Her ikisi de
çocukluklarında zayıf bünyeye sahipti, her ikisi de üstün zekâları sayesinde
okudukları okulları birincilikle bitiriyordu. Her ikisi de rahip olmak üzere Katolik
okullarında okumuş, gençlik yıllarında her ikisi de “iman krizi” geçirmiştir ve her
ikisi de Fransa’daki ünlü eğitim kurumlarından biri olan Collège de France’da
hocalık yapmıştır. Renan, Hıristiyan doktrinlerin rasyonel bir zemine oturmadığını
fark ettikten sonra papaz okulunu ve Hıristiyan dinini erken bir dönemde terk
ederken Loisy, aynı zihinsel problemlerle karşılaşmasına rağmen Katolikliğin
rasyonel düşünceyle bağdaşmasının mümkün olduğunu düşünerek kendisine bu
yönde bir misyon yüklemiş ve dinine bu şekilde hizmet edebileceği kanaatine
varmıştır. Bir Katolik din adamı olan Loisy’nin mensubu olduğu camianın temel
doktrinlerinden neden uzaklaştığı ve sonunda da atıldığını anlamak açısından onu
Renan’la karşılaştırmak önemli bir açılım sağlayacak niteliktedir.

ERNEST RENAN:
“MÜRTED” OLUŞU

KATOLİK

BİR

PAPAZ

NAMZETİNİN

Joseph-Ernest Renan, fakir bir denizci aileden gelen bir baba ile kocasının
aksine orta sınıf burjuvaziye mensup çok dindar bir annenin çocuğu olarak 28 Şubat
1823’te Fransa’nın kuzey batısında yer alan Bretagne bölgesindeki Tréguier
kasabasında dünyaya geldi. Beş yaşındayken babası bir koyda boğularak öldüğü
için annesi ve kendisinden on iki yaş büyük olan ablası Henriette tarafından zor
şartlar altında büyütüldü. İlk ve ortaöğreniminin bir kısmını Tréguier’de
tamamladıktan sonra dinî tahsil için Paris’e gitti. Saint-Nicolas du Chardonnet
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Katolik Semineri’nde üç yıl okuduktan sonra Fransa’da Katolik din adamlarını
yetiştiren en prestijli kurum olan Saint-Sulpice’e kaydoldu. Burada felsefe, teoloji,
tarih ve Doğu dilleri (İbranice, Keldanice, Arapça) okudu. Hocalarının teşvikiyle
Renan, Collège de France’da haftada iki defa Étienne Quatremère’in İbranice
derslerine katıldı. Aynı zamanda meşhur Hindoloji uzmanı Eugène Burnouf’tan da
dersler aldı. Bu yoğun dinî ve filoloji eğitimi ona, Kitab-ı Mukaddes’i orijinal ya da
tercüme edilen dillerden okuyarak 17. yüzyıldaki ünlü Kitab-ı Mukaddes
eleştirmeni Katolik rahip Richard Simon gibi farklı versiyonlar arasındaki
farklılıkları ve diğer taraftan aynı versiyonların anlattıkları hikâyelerdeki
tutarsızlıkları fark etme imkânı sağlamıştır. Bu şekilde başlayan şüphecilik, ileriki
safhalarda Alman düşüncesiyle karşılaşınca Renan’ın eleştirel tarihsel bakış
açısının sınırlarını belirlemiştir. Çocukluk ve gençlik yıllarına ilişkin 1883 yılında
yayımlanan hatıratında Renan, Kitab-ı Mukaddes’i eleştirel yönden incelemeye
başlamasıyla inancını yitirmeye başladığını ifade eder. Hıristiyanlığın bu kutsal
kaynaklarını okurken bunların çelişkiler ve hatalarla dolu olduğu kanaatine varır.
Renan’ın, eğitimini Saint-Sulpice’de tamamlayıp din hizmetlerinde göreve
başlayacağı beklenirken o, okulu terk eder ve laik bir bilim adamı olarak Paris’te
yeni bir hayata başlamıştır (Bilici, 2007, s. 568; Waardenburg, 2017, s. 121; Priest,
2015, s. 19 vd.).
Hıristiyanlıktan uzaklaşmış olsa da Renan geçmişine baktığında çocukluk ve
gençlik yıllarında kendisine eğitim veren rahip hocalarından hiçbir kötülük
görmediğini hatırlar ve onları minnetle yâd eder. Hocaları, Renan’a saygıdeğer bir
insanın ideal bir eser uğruna çalışması gerektiğini ve Hıristiyanlığın da her tür
idealin özü olduğunu öğretmişlerdi. Bu duygularla yetişen Renan’ın aklına profan
bir kariyer yapma imkânı bile gelmemişti. Hayatındaki örnek şahsiyetler olarak
karşısında duran hocaları gibi o da rahip olmaktan başka bir şey düşünmemiştir. O
da onlar gibi bir okulda hoca olmak, onla gibi fakir, her tür maddi kaygıdan muaf,
takdir edilmiş ve hatırlı olmaktan başka bir hayali yoktu (Renan, 1883, s. 139).
Fransa’da Katolik din adamı yetiştiren ünlü Saint-Sulpice seminerindeki
eğitimi sırasında Renan’ın zihinsel dönüşümü gerçekleşmiştir. Hıristiyanlık bir
vahiy mahsulüyse Hıristiyanın en önemli uğraşı, bu vahyi yani teolojiyi incelemek
değil miydi? Hıristiyanlık akidesinin temelini oluşturan teoloji, vahye dayanıyor,
vahiy de Kitab-ı Mukaddes’te kaydedilmiş bulunuyordu. Hıristiyan akidesinin ya
da diğer bir ifadeyle dogmanın rasyonel izahı olan teoloji ve bu dogmaya kaynaklık
eden Kitab-ı Mukaddes incelemelerine kendini veren genç Renan “Hıristiyanlığa
inanmak için gerçek nedenleri ve aynı zamanda ona intisap etmemek için de gerçek
sebepleri” keşfetmiştir. Uzun bir inceleme ve düşünme sürecinin sonunda Renan’ın
hayatındaki dönüşüm kaçınılmaz hâle gelmiştir. Renan bu olayı şu şekilde dile
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getirir: “Dört yıl boyunca feci bir mücadele beni bütünüyle meşgul etti, ta şeytani
bir vesvese olarak uzun zamandır uzaklaştırdığım şu kelimeye kadar: Karşı
konulmaz bir ısrarla iç kulağımda “Bu gerçek olamaz!” sesi çınladı” (Renan, 1883,
s. 196).
Katolik Kilisesi, benimsediği dogmaların öğrettiği şekliyle Hıristiyanlıkta en
başından beri var olduğunu savunuyordu. Kilise’ye göre günah itirafı, son yağlama
veya evlilik gibi İznik ve Trent konsillerinin sonradan kararlaştırdıkları
sakramentleri bizzat İsa’nın kendisinin ihdas ettiğini savunuyordu. Teoloji
aracılığıyla bütün sakramentlerin İsa hayattayken oluşturulduğu ispat edilmek
isteniyordu (Renan, 1883, s. 283-284). Fakat Renan, tarihsel durumun bundan çok
farklı olduğunu keşfetmiştir.
Alman düşüncesi ve Almanların Kitab-ı Mukaddes’le ilgili çalışmalarıyla
Saint-Sulpice seminerindeki öğrencilik yıllarında tanışarak eleştirel düşüncesini
geliştiren Renan’ın zihninde Kitab-ı Mukaddes ile ilgili ciddi şüpheler uyanmıştır.
Hatıratında Renan bu durumu şu cümlelerle açıklamaktadır:
Gerçekten de ilahi bir kitapta her şey doğrudur, iki çelişkili durum aynı anda doğru
olamayacağına göre onda hiçbir çelişki bulunmamalıdır. Oysa Kitab-ı Mukaddes’i
dikkatle incelemem bana tarihsel ve estetik hazineler ifşa ediyordu ama aynı
zamanda herhangi antik bir kitap kadar bu kitabın da çelişkilerden, tutarsızlıklardan
ve yanlışlardan yoksun olmadığını da ispat ediyordu. Onda masallar, efsaneler ve
insan tarafından oluşturulduğuna dair izler vardır. Yeşaya’nın ikinci kısmının
Yeşaya’ya ait olduğunu savunmak artık mümkün değildir. Katoliklerin [orthodoxie]
hepsinin esaret dönemine tarihlediği Daniel kitabı, M. Ö. 169 ya da 170’de yazılan
bir apokriftir. Yudit kitabı, tarihsel bir imkânsızlıktır. Pentatök’ün Musa’ya mal
edilmesi savunulamaz ve Tekvin’in birçok bölümünün mitik bir karaktere sahip
olduğunu inkâr etmek, yeryüzü cenneti, yasak meyve ve Nuh’un gemisi gibi kıssaları
gerçekmiş gibi açıklanmasına zorlamaktır (Renan, 1883, s. 293).

Geleneksel Kilise öğretisinin bir parçası hâline gelen bu bilgilerin dogma
hâline getirilerek bunlara itiraz edenlerin aforoz edileceği tehdidiyle eleştiriye karşı
bir kalkan oluşturulduğuna dikkat çeken Renan, Richard Simon’un kâbusu hâline
gelen Evrensel Tarih (Histoire universelle) yazarı Bossuet’ye atıfta bulunarak
Kitab-ı Mukaddes’teki bariz tarihsel tutarsızlıkların nasıl halledileceğini sorar.
Nasıl oluyor da doğumundan iki yüzyıl önce Koreş’ten bahsediliyor? Koreş adının
geçtiği Yeşaya kitabındaki bölüm, bu şahıs zamanında mı yazıldı? Psödo-Daniel,
Antiochus Epiphanes’in çağdaşı mı?
Kitab-ı Mukaddes’i oluşturan kitapların adlarının nispet edildikleri yazarlara
ait adlar olduğu kabulünü doğru bulmayan Renan, ilhama ilişkin Katolik
doktrinlerini de tarihsel gerçekliklerle bağdaştıramaz. Katolik Kilisesi’nin ilham
doktrini, Kitab-ı Mukaddes’te inanç ve ahlakı ilgilendirmeyen konularda bile
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herhangi bir yanlış ya da çelişki olduğunu kabul etmese de tümdengelim metoduna
dayanan bu teorinin tek bir örnekle çökeceğine dikkat çeker:
[…] ortodoks eleştirinin ve apolojetiğin sözde kutsal metnin detayları üzerine yaptığı
bin bir tartışmadan tesadüfen ve görünüşlerin aksine birkaçında apolojetiğin haklı
olduğunu varsayalım: Bahsinde bin kez haklı olması imkânsızdır ve ilham tezinin
yerle bir olması için bir kez yanılmış olması yeterlidir. Doğaüstü bir olguyu içeren
bu ilham teorisinin, modern aklıselimin kabul ettiği fikirler karşısında tutunması
imkânsızdır. İlham edilmiş bir kitap bir mucizedir ve hiçbir kitabın bulunmadığı
şartlarda bulunmalıdır (Renan, 1883, s. 294–295).

Renan, Kitab-ı Mukaddes’in “rasyonalist” ve “ortodoks” diye tabir ettiği iki
tür bakış açısıyla okunduğuna dikkat çektikten sonra teolojik kaygılardan kurtulmuş
zihinlerin sinoptik İncillerin dördüncü İncil ile ya da sinoptiklerin birbirleriyle
karşılaştırıldığında bağdaştırılması imkânsız ayrılıkları kabul etmesi kaçınılmazken
kitabının her zaman haklı olduğunu ispat etme zorunda hisseden ortodoks kişinin,
sonu gelmeyen kurnazlıklara başvurmak durumunda kaldığını vurgular (Renan,
1883, s. 294–295).
Aklıyla inançları arasındaki bu büyük mücadeledeki galibi, Renan’ın hakikat
arayışı belirlemiştir. Renan’a göre Kitab-ı Mukaddes’te anlatılan birçok mesele
bilimsel gelişmeler, tarihî-eleştirel ve karşılaştırmalı analizler sonucunda o kadar
aşikâr hâle gelmişti ki bunları akılla bağdaştırmanın yolu kalmamıştı: “Dördüncü
İncil ile sinoptikler arasında çelişkilerin olup olmadığını bilme konusu, tamamen
kavranabilir bir meseledir. Bu çelişkileri o kadar mutlak bir kesinlikle görüyorum
ki bunun üzerine bir an bile tereddüt etmeden hayatıma ve dolayısıyla da
selametime bahse girerim” (Renan, 1883, s. 294–295).
Asırlar boyunca inanç konularında kendi doğrularını belirleyen ve değişmez
dogmalar hâlinde müntesiplerine telkin eden Kilise’nin teolojik bakış açısıyla
tarihsel bakış açısı arasında Renan böylece aşılmaz bir farklılık görmektedir.
Burada Renan gündeme getirdiği Yeni Ahit kitapları arasındaki çelişkiler meselesi
tarihçi açısından aşikârken teologlar neden bunu görmüyor? Diğer bir ifadeyle
geçmişte “ne oldu?” sorusuna tarihçi ile teoloğun verdiği cevaplar neden farklıdır?
Aynı olaydan bahsedildiği hâlde, neden farklı anlatımlar ortaya çıkıyor?
Vie de Jésus’nün on üçüncü baskısı için yazdığı önsözde Renan, teolojik
yaklaşımla tarihsel yaklaşım arasındaki ayrım üzerinde durur. Birincisinde kabul
edilen bir inancı doğrulama düşüncesi yer alırken diğerindeki kaygı tarihsel bir
gerçekliği ortaya çıkarmaktır.
Renan’ın temel yaklaşımı, her tür bilginin aynı düzeyde olduğundan
kaynaklanıyordu. Tarihsel bilgi de teolojik bilgi gibi bilimsellik kriterine sahip
olmalıydı. Renan’ı Katoliklikten çıkmaya sevk eden düşünce dinin de gerçekliğini
ortaya koyabilmesi için bilimsel olarak ispat edilmesi gerektiğiydi. Matematik gibi
PROCEEDINGS BOOK

October 03 –06, 2019 Tunisia

https://www.elruha.org/

10

EL RUHA
5. INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
rasyonel düzeyde kesinlik arz edebilecek argümanlarla bilimsel bir ispatla izah
edilemeyeceği için dinden uzaklaşan Renan’a göre insanı ileriye götürecek ve
gayesine eriştirebilecek olan şey bilimdi.
Renan’ın Vie de Jésus’ü genç bir papaz olan Loisy’nin kendi bilimsel
yaklaşımını netleştirmesi bakımından önemli bir rol oynamıştır (Priest, 2015, s.
207). Loisy, imanı temellendirmek için bilimsel kesinlik düzeyinde olmasını gerekli
gören Renan’daki bu düşünce tarzının kendiliğinden ya da tesadüfen oluşmadığına
dikkat çeker. Kilise okullarında aldığı eğitim süresince Hıristiyanlığın gerçekliğin
ispat etmek için ileri sürülen deliller bu düşünce tarzının gelişmesinde etkili
olmuştur. Skolastik ispat mantığı dinin ve vahyin gerçekliğinin bilimsel kesinlik
konusu olduğunu savunuyordu. Renan, böyle bir kesinliğin var olmadığını görünce
kuşku duymaya başlamış ve sonrasında insanlığın ilerlemesi için gerekli ortamı
bilimin sunduğu salt rasyonel zeminde aramıştır. Geleneksel apolojetik yaklaşım
dinin gerçekliğini ispat etmeyi amaçlarken kendisine öğretilen teolojinin birçok
bakımdan modern bilimle birçok bakımdan çeliştiğini fark eden Renan’da tam tersi
bir etki uyandırmıştır (Loisy, 1930, s. 449-450).
Hayatının sonlarına doğru yazdığı eserlerden biri olan La Naissance du
christianisme’de [Hıristiyanlığın Doğuşu] (1933) Loisy’nin Kitab-ı Mukaddes,
Hıristiyanlık tarihi ve özellikle de İsa hakkında vardığı son kanaatler görülmektedir.
Kiliseden atıldıktan sonra çok daha özgür bir şekilde tarihsel-eleştirel yaklaşımı
Kitab-ı Mukaddes’e uygulama imkânına kavuşan Loisy açısından İsa’nın tarihinden
ziyade “Mesih efsanesi” ya da “mit’inden bahsetmek gerekir (Loisy, 1933, s. 6, 48).
İnciller’de İsa ile ilgili anlatılan şeylerin tarihsel gerçekliklerden ziyade ilk
inananların imanlarından kaynaklanan birer kurgu olduğuna vurgu yapan ve
özellikle de İsa’nın bir din kurma niyetinde olmadığının altını çizen Loisy,
Hıristiyanlığın özünü oluşturan Mesih inancını şu şekilde izah eder:
Takipçilerinin müstakbel mesihe imanları… İsa'yı beklediği şana kavuşturdu; imanın
kendisi de hiçbir zaman ölmek istemediği için onun [İsa’nın] hâlâ yaşadığını ilan
etti. İmtihanla mahmuzlanan iman kaygısını hafifleten ve kendini sağlamlaştıran
vizyonlar telkin etti kendisine. Kırılmış umudunun parçalarıyla, kendisini de
öldürmesi gerekir gibi gözüken İsa'nın ölümü üzerine takipçilerin imanı, İsa Mesih'in
dinin kurdu (Loisy, 1933, s. 123).

Bu alıntı Loisy’nin ulaştığı bilimsel ve zihinsel sentez görülmektedir. Renan
gibi o da İsa’nın kesinlikle ne bir Tanrı ne beşer üstü bir varlık olmadığı kanaatine
varmıştır. Kitab-ı Mukaddes ve özellikle de İnciller üzerine yaptığı dakik ve yıllar
süren incelemeleri sonucunda Loisy, İsa’nın Roma valisi Pontius Pilatus devrinde
haça gerildiği” inanç ilkesi dışında Katolik amentüsündeki her şeyin mitolojik bir
zemine dayandığı kanaatine varmıştır (Loisy, 1913, s. 165).
PROCEEDINGS BOOK

October 03 –06, 2019 Tunisia

https://www.elruha.org/

11

EL RUHA
5. INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Dinden çıkan bir “mürted” olarak Renan’ın Hıristiyanlık, Kitab-ı Mukaddes
ve İsa ile ilgi yukarıda bazısı belirtilen görüşleri ve tespitleri din dışı bir bakış
açısından kaynaklanıyor şeklinde izah edilebilir ve nitekim o şekilde de birçokları
tarafından edilmiştir. Ancak bir din adamı olan ve ömrünü Kiliseye adayan bir
insanın benzer ve hatta aynı görüşlere sahip oluşu nasıl açıklanabilir? Nasıl olur da
papaz olarak başta İsa’nın tanrı olduğu yönündeki inanç başta olmak üzere
Hıristiyanlık öğretilerini tebliğ etmek üzere yola çıkan bir insan tam aksi bir sonuca
ulaşır? Loisy’nin kısa hayat hikâyesi ve hayatındaki önemli dönüm noktaları
üzerinde durularak bu sorulara cevap aranacaktır.

ALFRED LOISY: AFOROZ EDİLEN BİR KATOLİK PAPAZ
Alfred Loisy, 28 Şubat 1857 tarihinde Fransa’nın kuzey doğusunda yer alan
Ambrières kasabasında dünyaya gelmiştir. Çiftçi olan Loisy ailesi, tarla işlerinde
çalışmaya elverişli bir yapıdan ziyade okumaya hevesli olan küçük Alfred’i SaintDizier’deki piskoposluk kolejine göndermiştir. Din adamı olarak kendini ulvi bir
gaye uğruna adama düşüncesiyle ailesinin rızası olmamasına rağmen papazlık
yüksekokuluna devam etme kararı alan Loisy’yi bu okul hayal kırıklığına
uğratmıştır. Loisy'nin ne kendisi ne bu papazlık okulundaki hocaları eleştirel
düşünme eğitimi almışlardı. Üstelik Loisy, Katolik inancının temellerini
sarsabilecek ne biriyle görüşmüş ne de bu konuda herhangi bir kitap okumuştu.
Seminerin son yılında Hıristiyanlığın hakiki din olduğuna ilişkin dersler
veriliyordu. Bu derslerde imanın mahiyeti, Tanrısal bir lütuf olan ama aynı
zamanda inanan kişinin özgür iradesini gerektiren bu fiilin oluşumu, Tanrı'nın İsa
şeklinde bedenleşmesi, gerçek Tanrı ve gerçek insan olan İsa-Mesih, Teslis sırrı,
Mesih vasıtasıyla asli günahtan kurtuluş, lütfun vasıtası olan sakramentler gibi iman
konuları anlatılıyordu. Bu iman konularının anlatılış şekli, Loisy'nin aklında birçok
soru işareti oluşturmuş ve zihninde tarif edilemez bir rahatsızlık doğurmuştur.
Bütün bu konulara sadece inanmakla yetinmek yerine bunlar üzerinde düşünmeye
başlaması, Loisy'yi ciddi biçimde tedirgin etmiştir. Loisy'nin aklı bunları almıyor
ve kendine rağmen her gün zihninde şu soruyla karşılaşıyordu: "Acaba bu savlara
bir gerçeklik tekabül ediyor mu?" (Loisy, 1913).
Yine de Kilise öğretisinde fark ettiği yanlışlardan iman konusunda duyduğu
kuşku onu seminere gelirken aldığı karardan vazgeçirecek kadar kuvvetli
olmamıştır. Tanrı ve Kiliseye hizmet etme kararlılığını koruyan Loisy, duyduğu
kuşkuları mistik yazarların bahsettiği imtihanlardan biri olarak düşünüyor ve
Tanrı'nın kendisini bu vesveselerden ve yaşadığı deruni bunalımlardan kurtarması
için dua ediyordu (Loisy, 1913, s. 36). Okuldaki eğitim sürecinin sonlarına
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yaklaşan Loisy'nin karşısına papaz takdisi gelecekti. Ama o son derece
tereddütlüydü. Yıllardan beri beklediği an gelip çatmıştı ama onun papaz olma
hayaline yaşadığı bunalımlar gölge düşürmüştü. Loisy, Katolik dininin mutlak
hakikat olduğuna inanıyor, inanmak istiyordu. Hocasının teşvikiyle papazlığa
adımını atacak olan Loisy'nin gözlerine takdis töreni arifesine tekabül eden 29–30
Haziran 1878 gecesinde uyku girmemişti. Sonunda Loisy, papaz yemini etmişti
ama bir hayal olarak başlayan hadise devamında adeta bir kâbusa dönüşecekti. 1913
yılında yazdığı hatıratında Loisy, bu olayı şöyle değerlendirir: "Hayatımın büyük
hatası gerçekleşmişti" (Loisy, 1913, s. 46). Hatıratında Loisy, bu kararından
vazgeçmemesini farklı fikirler taşıyan kaynaklara erişememesine bağlamamaktadır.
Kendi ifadesiyle eğer papazlık okulunda geçirdiği bu yıllarda (1876-1878)
Almanların ya da Renan’ın eleştirel çalışmalarına ulaşmış olsaydı onun da dine
olan inancı kaybolurdu. Papazlık icazetini almak yerine o da Renan gibi semineri
terk etmiş olurdu.
Kilisenin öğrencilerine sunduğu kaynakların dışına çıkmadığı için Loisy’nin
zihni adeta kapalı devre çalışıyordu. Eleştirel yaklaşımlarla tanışması Loisy’nin
zihninde ciddi bir dönüşüme yol açmıştır:
Apolojetiğimizin başına gelen felaketlerden şüphelenmemiştim. Eski ilham
teorisinin hâlâ savunabileceğini ve rasyonalistlerin Kutsal Yazılara hiç iyi niyet veya
en azından yeterli kanıt olmadan saldırdığını tahayyül ediyordum. Din bana hâlâ
insanlığın hastalıklarının asıl çaresi gibi gözüküyordu. Bu konuda genel anlamda
haklıydım. Bu yüzden… diyakoz yardımcılığı görevini kabul ediyordum. Henüz
yirmi bir yaşındaydım; vakit henüz çok erkendi; üç yıl sonra olmuş olsaydı kuşkusuz
vazgeçmiş olduydum. Diyakoz yardımcısı olduktan sonra öğrendiğim ve yaşadığım
şeyleri öncesinde görmüş ve hissetmiş olsaydım kendimi Tanrı'ya verme cesaretine
sahip olamazdım. Fedakârlığın büyüklüğü beni dehşete düşürürdü. Kendimi neye
adadığımı anlamamıştım. Şimdi görevi kabul etmekle iyi ettiğime kaniyim…”
(Loisy, 1930, s. 135-136)

Yaşadığı olaylardan yarım asır sonra yazdığı üç ciltlik hatıratının birinci
cildinde Katolik din adamı olmaktan hiç pişmanlık duymadığını ifade etmesi daha
sonra kendisine Kiliseyi reforme etme misyonu biçmesinden sonra anlam kazanmış
gibi görünmektedir. Bundan dolayıdır ki Loisy gayretlerinin faydasız olduğu ve
gayesine hizmet etmediği konusunda tereddütler yaşamaya devam etmiştir (Loisy,
1930, s. 136)
Papaz yardımcılığı icazetini aldıktan sonra Loisy, iki köy kilisesinde görev
yapmış ve daha sonra eğitimine devam etmek üzere 1881 yılında Paris’e gelmiştir.
Eğitimine Paris Katolik Enstitüsü’nde devam ederken Loisy, hocalarından Paulin
Martin tarafından klasik diller ve metin eleştirisi ile ilgilenme, Louis Duchesne
tarafından da modern tarih metotlarıyla ilgilenme yönünde teşvik edilmiştir
(Adıbelli, 2012, s. 362-363).
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Katolik Enstitüsü’nde İbranice hocalığı görevine tayin edilen Loisy, Collège
de France’da Renan’ın “Paris’te verilen en iyi İbranice dersi” (Loisy, 1930, s. 117)
olarak nitelendirdiği derslerini 1882 yılından başlayarak üç yıl boyunca takip etmiş
ve Eski Ahit’i metin eleştirisi yaklaşımıyla okumayı öğrenmiştir. Hatıralarında
Loisy, Renan ile ilk karşılaştığında ona duyduğu olumsuz duyguyu şöyle ifade eder:
“O tarihte, hiç kimsenin düşmanı olmayan Renan, benim için hâlâ bir Kilise
düşmanıydı” (Loisy, 1913, s. 65).
Yıllar sonra Kitab-ı Mukaddes eleştirisi konusunda “hocam; doğruyu
söylemek gerekirse tek hocam” diye sözünü ettiği Renan’la öğrencisi olduğu
yıllarda hiç temas kurmamış, onunla hiç konuşmamıştır. Kilise’nin Renan’a karşı
duyduğu antipati ve husumet, mensuplarına da doğal olarak yansıyordu. Loisy de
öncelikle Renan’ın yazılarını onu eleştirmek için okuyordu. Fakat Renan’ın
eleştirirken Loisy ondan çok şey öğrenmiştir. Loisy, Renan’ın genel tutumunun
yanlış olduğunu ve Kiliseden çıkmakla hata ettiğini düşünüyordu. Loisy’nin
umudu, doğru şekilde anlaşıldığında Katolikliğin, Renan’ın öğrettiği şeylerle
bağdaşabileceğini göstermekti (Loisy, 1930, s. 118).
Loisy’ye Kitab-ı Mukaddes’in tarihsel eleştirisini öğreten Renan’ın, öğrencisi
üzerindeki diğer bir önemli etkisi Katolik teolojinin modern eleştirel tarihle
bağdaşıp bağdaşmayacağı meselesiyle karşı karşıya getirmiş olmasıdır. Yukarıdaki
uzun alıntıda geçtiği gibi Renan, bu iki yaklaşımın kesinlikle bağdaşamayacağı,
tarihle teoloji arasındaki uçurumun aşılamayacağı konusunda kesin kanaate sahipti.
Renan’ın görüşlerinin tam zıddında yer alan tarafı temsil eden kişi, Renan’ın hocası
Le Hir’in ölümünden sonra 1868 yılında tayin edilen Saint-Sulpice semineri Kutsal
Yazı dersi hocası Fulcran Vigouroux idi. Vigouroux’nun derslerinden her ne kadar
hayal kırıklığına uğradığını ifade etse de Loisy’yi Kitab-ı Mukaddes eleştirisine
yönlendiren ilk kişi o olmuştur. 1881 yılı ders dönemi bittikten sonra yaz tatiline
ayrılmadan önce metin eleştirisi hakkında bilgi sahibi olsun diye Kilise Tarihi dersi
hocası Louis Duchesne (1843-1922), Loisy’ye Tishendorf’un Yeni Ahit baskısını
ödünç vermişti. Bu baskıdan İncilleri okuyan Loisy, hem farklı elyazmalarını
karşılaştırmış hem de İncillerdeki kıssaları birbirleriyle mukayese ederek
okumuştur. Bu okumalar, genç Loisy’nin zihninde yeni ufuklar açmıştır.
Bunlardaki çelişkileri daha önce fark etmemesinden hayıflanan Loisy, “kutsal
kitapların serbestçe oluşturuldukları gibi bunlar serbestçe yorumlanmalıdır. Kesin
biçimde tarihsel olmayan metinler öyleymiş gibi ele alınamaz” (Loisy, 1913, s. 5657) diye düşünmeye başlamıştır.
Renan’ın Vie de Jésus’sünün yayımlanmasından sonra harekete geçen Katolik
tarafın karşı ataklarından biri seminerlerdeki Kutsal Yazı dersinin düzeyini
yükseltme isteğidir. Bu amaçla bazı hocalar derslerini yayımlamaya karar vermiştir.
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Vigouroux’nun 1879’da yayımlanan Manuel biblique [Kitab-ı Mukaddes Elkitabı]
adlı eseridir (Houtin, 1902, s. 213-214).
Bu büyük Katolik apolojistin Loisy üzerinde ters tepki oluşturması dikkat
çekicidir. Loisy bu paradoksal durumu şöyle ifade eder: “Renan da dâhil olmak
üzere rasyonalistlerin hepsinden daha çok onun dersleri ve kitapları bu konudaki
ortodoks görüşlerden beni saptırdı.” (Loisy, 1913, s. 29) Loisy’ye göre Vigouroux
savunduğu gayeye faydadan çok zarar vermiştir. Kitab-ı Mukaddes’e yöneltilen
eleştiriye karşı gelmek isterken onu tanıtmış, ama eleştiri her zaman reddedilebilir
olmadığı için gerektiği gibi karşı cevap sunamamış ve böylece de birçok zihinde
Katolik pozisyonunun kusurlularını ifşa etmiştir.
Vigouroux’nun uyandırdığı bu tatminsizlik Loisy’ye Katolik Kilisesi’ndeki
Kitab-ı Mukaddes biliminin oluşturulması gerektiğini hissettirdi. Kitab-ı Mukaddes
gerçekliğine ilişkin geleneksel Katolik anlayışını savunulamaz, Protestan ve
rasyonalist eleştirinin taleplerini de büyük ölçüde haklı bulan Loisy, Renan’ın
dindışı yaklaşımıyla Vigouroux’nun bilim dışı yaklaşımı arasında din ile iman
arasında “orta yol” dediği bir yol arayışına girdi (Loisy, 1913, s. 61; Loisy, 1930, s.
102).
Hakikat arayışının sonunda Loisy’nin “orta yol” konumunu terk ederek
Renan’ın pozisyonuna oldukça yaklaştığı görülmektedir. Tıpkı Renan gibi
Hıristiyan dogmayı ve özellikle de skolastik teolojinin kurucusu olan Aquinalı
Thomas’tan Teslis konusunu incelerken ilk kuşkular zihninde oluşmaya başlamıştı.
Yıllar süren araştırma sürecinin sonunda geldiği durumu Loisy, 10 Haziran 1920
tarihinde Raymond de Boyer de Sainte Suzanne’a yazdığı bir mektupta şöyle izah
etmektedir:
O dönemde ne felsefe tarihi ne bilim camiasında revaçta olan sistemleri biliyordum.
Skolastik teolojiye temas eder etmez bunun tutarlı olmadığını hissettim ve onu
aşamadım. Fakat başka hiçbir sistem benimsemiyordum: hatta ona tutunmaya
çalışıyor ve tefsirin bana apolojetiğin hiçliğini gösterdiği ana kadar bağlı kalma
iradesini gösterdim. Bundan dolayı belli bir süre felsefi yönden çok çaresiz kaldım
ama başka hiçbir sisteme kendimi kaptırmadım ve çok zahmetli bir şekilde her tür
tecrübeyle şu an az çok sahip olduğum felsefeye ulaştım. Yapabildiğim kadar imanı
muhafaza etmeye ve kendime rağmen ve uzun bir süre derin bir üzüntüyle Katolik
inançlarını yitirişimle övünebilirim (de Boyer de Sainte Suzanne, 1968, s. 201).

Katolik din anlayışını modern bilimle uyumlu hâle getirmeye yönelik bir
reform hareketiyle yola çıkan Loisy’nin sonunda kendi inancını yitirmesi ilginçtir.
Bu durumu Loisy açık bir itirafla şöyle dile getirmektedir: Kitab-ı Mukaddes’in
vahiy oluşundan, Papa'nın kişisel olarak yanılmazlığına kadar, Hıristiyan
dogmalarının özünün Kitab-ı Mukaddes ve geleneksel doktrinlerin gerçekten
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bilimsel bir incelemesiyle bağdaşabileceğine inanmakla yanılmıştım” (Loisy, 1930,
s. 104).
Loisy’nin içinde bu olumsuz bakış açısı ve umutsuzluk atmosferi içinde
bulunduğu tarihsel şartlardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Vatikan’ın “modernist
kriz” diye ortaya çıkardığı bunalım, Kilise öğretilerini ve özellikle de Kitab-ı
Mukaddes’i resmi dogmanın, gelenek ve Kilise Babalarının görüşleri dışında
yorumlayanlara, teolojik yaklaşımdan uzaklaşıp Kilise tarihine ve kutsal yazıları
tarihsel-eleştirel metotla yaklaşanlara adeta savaş açışının bir ifadesidir. Bütün
Kilise görevlilerine “modernizme karşı yemin” adında belgeler imzalattırılmış,
aykırı davrananların tespiti ve cezalandırılması için özel komiteler ve hafiye düzeni
kurulmuştur. Vatikan’ın terör estirdiği böyle sıkıntılı bir dönemde Loisy ve Renan
gibi düşünenlerin görüşleri bastırılmaya ve böylece etkisiz hâle getirilmeye
çalışılmıştır. Ancak Batı’daki bilimsel gelişmeler, Kilise’nin devletler üzerindeki
etkisinin azalması, git gide artan sekülerleşme trendi ve bunlara ilaveten iki tane
büyük Dünya Savaşı gibi tarihsel gelişmeler bazı değişimleri karşı konulmaz hâle
getirmiştir.
Bugün Loisy’nin, Tanrı’nın Kitab-ı Mukaddes’i yazmadığı, İsa’nın
havarilerinin İncillerin yazarları olmadıklar, İsa’nın öğretileriyle Kilisenin birçok
doktrini arasında bazen çok ciddi farklılıkların hem teologlar hem de Kitab-ı
Mukaddes uzmanları tarafından genel bir kabulle karşılanmaktadır. Kitab-ı
Mukaddes’in ve Kilise tarihinin tarihsel-eleştirel yöntemle incelenmesi sonucunda
göz ardı edilemeyecek kadar çok sayıda bilgiyi gün yüzüne çıkarmıştır. Nihayet,
var gücüyle karşı çıkan Vatikan, 1943 yılında belirli ölçülerde olsa da bu tarihseleleştirel yaklaşımla Kitab-ı Mukaddes’i yorumlamaya müsaade etmiştir (Kennedy,
2010, s. 42).

SONUÇ
Hıristiyanlığın ilk dönemiyle ilgili ve özellikle İsa’nın hayatı ve öğretisi
hakkındaki tek detaylı kaynak, bu dinin kutsal kitap külliyatını oluşturan Kitab-ı
Mukaddes’in ikinci ana bölümünü oluşturan Yeni Ahit’tir. Kilise, hem meşruiyetini
hem de öğretilerini bu kitaplara ve özellikle de Yeni Ahit’e dayandırmaktadır.
Kilise açısından tanrısal ilhamla yazıldığı için hatadan yoksun hakikatleri ifade
eden bu metinlerde anlatılanların tarihsel gerçekliklerle de örtüştüğü zımnen kabul
edilmektedir. Örneğin Hıristiyanlığın temel dogmasına göre insanlığı ilk insanın
işlediği asli günahtan kurtarmak için Baba Tanrı, biricik oğlu İsa’da bedenleşmiş,
dünyevi bir hayat sürmüş, insanlara incili, yani kurtuluş mesajını tebliğ etmiş,
Yahudiler tarafından tekfir edilerek ölüme mahkûm edilmiş ve nihayetinde de
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Romalı askerlerle teslim edilerek vali Pontius Pilatus’un emriyle çarmıha gerilerek
öldürülmüştür. Üç gün sonra ölüler arasından dirilerek inananları arasında bir
müddet kalarak onları özel yetkiyle donatıp ve incili bütün milletlere tebliğ
etmelerini telkin ettikten sonra Babasının sağ tarafındaki tahtına kurulmak üzere
göğe yükselmiştir.
Renan ve Loisy’nin okudukları papaz okullarında verilen teoloji derslerinde
bütün dogmaların meşruiyeti, bunlara rasyonel bir nitelik kazandırılarak
sağlanmaya çalışılıyordu. Alman araştırmacıların tarihsel-eleştirel çalışmalarını
okuyan Renan, tarihsel birer gerçeklikmiş gibi anlatılan olayların tarihsel açıdan
mümkün olamayacağı kanaatini ulaşmış ve Hıristiyan inancının akla ve mantığa
aykırı olduğu neticesine vararak hem Saint-Sulpice’i hem de Hıristiyanlığın terk
etmiştir.
Renan’ın kuşkuculuk ve akabinde reddetme tutumunun, Hıristiyanlığın Kitabı Mukaddes’e ilişkin en temel öncülünden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Tanrı
kelamı olan ya da Kutsal Ruh’un ilham etmesiyle yazılan metinlerde hata ve çelişki
bulunması mümkün ya da makul olabilir mi? Tanrı bazı şeyleri yanlış biliyor ya da
yanılıyor olabilir mi? Tanrı kendi söyledikleriyle çelişebilir mi? Yeni Ahit
bağlamında düşünüldüğünde akla başka sorular da gelmektedir? Örneğin Tanrı,
ölebilir mi? Tanrı, öleceğinden habersiz olabilir mi? Tanrı, ölürken Baba beni
neden terk ettin diye feryat edebilir mi?
Renan, Hıristiyanlığın bu kutsal kaynaklarını okurken bunların çelişkiler ve
hatalarla dolu olduğunu fark etmiş ve Kitab-ı Mukaddes’i tarihsel-eleştirel yönden
incelemesi sonucunda imanını kaybederek bir “apostat” yani bir “mürted” hâline
gelmiştir.
Renan, inanç konularının doğruluğunu ispat etmeye çalışan ya da diğer bir
ifadeyle dogmaları rasyonel açıdan doğrulamaya çalışan teolojik yaklaşımla
geçmişte vuku bulan hadiseleri tespit etmeye ve meydana geldikleri şekliyle
aktarmayı hedefleyen bilimsel yaklaşımın asla bağdaşmayacağını görerek
Hıristiyanlıkla arasındaki aidiyet ilişkisini sonlandırmıştır.
Alfred Loisy, Paris’teki Katolik Enstitüsü’de İbranice hocalığı yaparken
Renan’ın Collège de France’daki derslerine katılmaya başlamıştır. Renan’a karşı
Katolik camianın antipatik tavrı Loisy’de ister istemez kendini göstermiştir. “Kilise
düşmanı” olan Renan’a teolojik yaklaşımın tarihsel yaklaşımla bağdaşabileceğini
göstererek onu “kendi silahıyla” yenmeyi amaçlayan Loisy, Hıristiyanlığın tarihiyle
ilgili Kitab-ı Mukaddes incelemeleri sonucunda Loisy, İsa’nın Roma valisi Pontius
Pilatus devrinde haça gerildiği” inanç ilkesi dışında Katolik amentüsündeki her
şeyin mitolojik bir zemine dayandığı kanaatine varmıştır.
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Papazlık okulunda geçirdiği yıllarda Alman araştırmacıların ya da Renan’ın
eleştirel çalışmalarına ulaşmış olsaydı onun da dine olan inancı kaybolur ve
papazlık icazetini almak yerine o da Renan gibi semineri terk etmiş olurdu. Loisy,
yaşadığı manevi bunalımı bir imtihan, zihninden geçen fikirleri birer vesvese olarak
geçiştirmiş ve hatta papaz olduğuna pişman olmuştur. Ancak iş işten geçmişti. Bu
noktadan sonra Loisy kendine Katolik dinine reforme etme misyonu biçmiştir.
Renan’dan öğrendiği tarihsel-eleştirel metotla Hıristiyanlık dininin tarihsel
gerçekliğini ortaya koymak istemiştir. Bir din adamı olarak mensup olduğu
Kilisenin inanç esaslarını ve Vatikan’ın ve Kilise babalarının Kitab-ı Mukaddes
algısı ve yorumu hakkındaki görüşlerine tabi olmak zorunda olduğunu
unutmuşçasına bilimsel bir kaygıyla Kitab-ı Mukaddes incelemelerine devam
etmiştir.
Katolik din anlayışını modern bilimle uyumlu hâle getirmeye yönelik bir
reform hareketiyle yola çıkan Loisy’nin sonunda kendi inancını yitirmesi ilginçtir.
Loisy, Kitab-ı Mukaddes’in vahiy oluşundan, Papa'nın kişisel olarak yanılmazlığına
kadar, Hıristiyan dogmalarının özünün Kitab-ı Mukaddes ve geleneksel doktrinlerin
gerçekten bilimsel bir incelemesiyle bağdaşabileceğine inanmakla yanılmıştır. Bu
yanılgı ve reform tutkusu onu, 1908 yılında aforoza götürmüştür.
Sonuç itibariyle aklın rehberliğini tercih eden Renan ve Loisy’nin Kitab-ı
Mukaddes karşısındaki güzergâhları aynı yolda başlamış ve aynı yolda bitmiştir.
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BİR METAFOR OLARAK ÖLÜM KAVRAMININ MEKSİKA SERAMİK
SANATINA YANSIMALARI
Assoc. Prof. Duygu KAHRAMAN
Anadolu University
ÖZET

İnsanlık, tarihi boyunca ölüm üzerine düşünmüş, ölümsüzlüğü bulmaya çalışmıştır.
Kimi toplumlara göre ölüm yok olma, toprağa karışma iken kimilerine göre
kurtuluş yolu, başka bir boyuta, ölümsüzlüğe geçiş, göç etme, yeni bir hayat
biçimidir. Doğum gibi ölüm de kontrol dışındadır.
Türk Dil Kurumu ölümü; canlının hayatının tam ve kesin olarak sona ermesi, ebedi
uyku, ahiret yolculuğu, vefat, göçmek olarak tanımlamaktadır.
Her toplum, mensubu olduğu etnik kökene, kültüre ve dine göre ölümü farklı
yorumlamaktadır. Farklı inanışlar ve farklı dinler ölüme değişik bakış açıları
getirmiştir. Yahudiliğe göre ölüm cezaların en ağırıdır, hıristiyanlığa göre insan ruh
ve bedenden oluşmaktadır ve ölen sadece bedendir. Ölümle hayat sona ermemekte
daha güzel ve daha değişik bir şekle bürünmektedir. Müslümanlara göre ise ölüm,
insan ruhunun bedenden alınarak Allah’ın katına yükseltilmesi şeklinde
değerlendirilmektedir.
Ölüm aynı zamanda bir göç etme biçimidir. Ölünün arkasından göçtü ifadesi de
kullanılmaktadır. Kimi insanlar için bu dünyadan göçenleri unutmak en acısı
olabilir. Latin Amerika’nın bir çok ülkesinde ölüleri unutmamak amacıyla “Ölüler
Günü” (Day of the Dead – Día de los Muertos) bayramı kutlanmaktadır. Ölüler
Günü, her sene, 1-2 Kasım tarihlerinde kutlanan bir nevi dini bayram ve
kutlamaların geneline verilen isimdir. Aslında Ölüler Günü, Latin Amerikalıları
köleleştirmeye çalışan Batılı hıristiyanlardan farklı olduklarını hatırlatan, hissettiren
bir bayramdır. Ait oldukları topraklara ve kültürlerine olan bağlarından ötürü biraz
da isyandır. Kutlamaların en belirgin ve en göze çarpan faaliyetlerinden biri, renkli
çiçeklerden, yiyeceklerden, çeşitli objelerden oluşan sunaklar hazırlamaktır.
Bu bildiride bir metafor olarak ölüm kavramının seramik sanatına yansımaları ele
alınacaktır. Meksika’da Ölüler günü için geleneksel bir üretime dönüşmüş, renkli
seramik formlar izleyiciye sunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Seramik, Ölüm, Ölüler Günü Festivali, Meksika Seramikleri

REFLECTIONS OF DEATH AS A METAPHOR ON MEXICAN CERAMIC
ART
Humanity has thought about death and tried to find immortality throughout its
history. According to some societies, death is extinction, while the others are the
way of salvation, the transition to another dimension, immortality, migration, is a
new way of life. Like birth, death is out of control.
Turkish Language Association; the complete and definitive end of the life of the
living being, eternal sleep, the journey of the hereafter, death, is defined as
immigration.
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Each society interprets death differently according to ethnic origin, culture and
religion. Different beliefs and different religions have brought different
perspectives to death. According to Judaism, death is the heaviest of the
punishments, according to Christianity, human beings are composed of soul and
body, and only the body is dead. Life does not end with death takes on a more
beautiful and different shape. According to Muslims, death is considered as raising
the human soul from the body and raising it to God's level.
Death is also a form of migration. The phrase “gone” behind the dead is also used.
For some people, it may be the most painful to forget immigrants from this world.
Many countries in Latin America celebrate the “Day of the Dead” (Día de los
Muertos). The Day of the Dead is a kind of religious holiday and celebration that is
celebrated every year on November 1-2. In fact, Day of the Dead is a festive
holiday that reminds them that they are different from Western Christians trying to
enslave Latin Americans. It is also a little rebellion because of their ties to the land
and culture to which they belong. One of the most prominent and conspicuous
activities of the celebrations is the preparation of altars of colorful flowers, food
and various objects.
In this paper, the reflections of death as a metaphor on ceramic art will be
discussed. Colorful ceramic forms, which have become a traditional production for
the Day of the Dead in Mexico, will be presented to the audience.
Keywords: Ceramics, Death, Day of the Dead Festival, Mexican Ceramics

Throughout its history, humanity has thought about death and tried to find
immortality. For some societies, death is extinction, while for the others it is a way
of salvation, the transition to another dimension, immortality, migration and a new
way of life. Like birth, death is out of control. Turkish Language Association
defines death as the complete and definitive end of the life of the living beings,
eternal sleep, the journey to afterlife, passing away and immigration.
“Death is the disappearance of those expressive movements that make the beings
appear alive… Death is the absence of response." 1 "It is the way of existence of
people, performing the existence profession, maintaining the adventure of
existence, being existed actually and questioning the meaning of the act of
existence. Such questioning is not representation - it is to maintain the adventure of
existence, to have to exist: What needs to be understood is not to interfere with an
entity, but to grasp the possibilities of that entity.” 2
Engin Geçtan stated in an interview; Death is the crown of a well-lived life. A
Tibetan saying: ıt is necessary to live well in order to die well. Life appears as one
in Western thought originating from positivism. Existence is not the only one in
life. Life is something that existence has. That's why we have the fear of death. This
is because life is perceived as something to lose. 3
1

“Ölüm ve Zaman” Emanuel Levinas Ayrıntı Yayınları Istanbul, p.12 2014
a.g.e. .30
3
https://www.metiskitap.com/catalog/interview/2831
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The religious belief systems and cultures of societies determine their perspectives
on death. Each society interprets death differently in accordance with their ethnic
origin, culture and religion. There are rituals regarding the burial of the dead in the
houses in Çatalhöyük. From the lowest to the highest levels of the mound,
individuals who died were found buried under the platform which was usually in
the northern half of the main room. In particular, babies were buried under or near
the hearths in the southern part of the room. There may be more than one burial in
the bench. When they come across the bones of another buried person during the
trench, they pushed them aside and buried the new body on them. It was found out
that the skeleton fragments that were displaced and moved for a while were
intentionally placed on the floor of the foundations supporting the walls of the
house. This is a proof of the special lineage to the ancestors. ” 4

Picture-1 Child body of Neolitic period on area 4040, Çatalhöyük
Different beliefs and religions have brought different perspectives to death. In order
the honor their death people, the people of Toraja, who live on the island of
Sulawesi in Indonesia, take corpses out of the grave, dress their best dresses, walk
them and take family photos every year. The ’Ma’nene Festival which is also
referred to as the ‘Corpse Cleaning Ceremony', has been carried out by the people
of Toraja for centuries.

Picture-2 Indonesia Sulawesi Island, Toraja people
When it comes to the four most widely known religions; according to Judaism,
death is the heaviest of the punishments, according to Christianity, human beings
are composed of soul and body, and what is dead is just the body. Life does not
4

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/57316,catalhoyuk-neolitik-kenti-yonetim-planipdf.pdf?0
p.15
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come to an end with death, it takes on a more beautiful and different shape.
According to Muslims, death is considered as the raising of the human soul from
the body and its reaching to God's level.
Death is also a form of migration. The term departed is also used for the dead. For
some people, it may be the most painful thing to forget people who departed from
this world. Many countries in Latin America celebrate the Day of the Dead (Día de
los Muertos) in order not to forget the dead. Before we talk about this festival in
Mexico, it is appropriate to give information about Mexico. Mexico is a federal
republic in the southern half of North America. It is the neighbor of the United
States in the North; the Atlantic Ocean in the south and west; Guatemala, Belize
and the Caribbean Sea in the southeast; the Gulf of Mexico in the east. “Mexico has
a diverse geography with its fertile valleys, tropical forests and deep canyons. This
geography has been home to great civilizations such as the Olmec, Maya,
Teotihuacan, Toltec and Aztec since 1500 B.C. These societies living in Mexico
were primarily engaged in agriculture and then traded in mineral wealth such as
jade, obsidian and metal. The people of Mexico, who have very advanced
technologies in ceramic, weaving and stone work, become one of the most
important civilizations in history with the use of hieroglyphic writing by the Mayan
around 150 A.D. 5
In Mexico, the Day of the Dead is celebrated every year on November 1-2. It is a
celebration like a festival rather than a commemoration or a lament ceremony that
has been going on in this geography since the ancient times.

Picture-3 Day of Dead Festival “Día de los Muertos”
In fact, Day of the Dead is a feast which reminds them that they are different from
Western Christians who tried to enslave Latin Americans. It is also a little rebellion
because of their ties to the land and culture to which they belong. "Throughout the
day, the dead are remembered and the presence of children is praised. In other
words, life and death are remembered together. This tradition is based on the people
of Tarasco in Michoacan, Mexico. According to this belief, it is assumed that the
dead return to their homes for one day every year. The underlying philosophy is
that death does not mean the end of life, but rather the continuation of the same life
in a parallel universe. According to this idea, the month in which the dead can
return to the world is one month after the autumn equinox.” 6 In these celebrations,

5

6

Çobanlı Z.,Özdemir D. (2007). “Talavera Seramikleri” Seramik Türkiye Dergisi, No:21 p: 108-113

“Varlığın Karşı Konulamaz Kayboluşu: Yanardağın Altında(ki) Ölüm” Şeyda İnceoğlu Litera
Dergisi Year 2010, Volume 23 , Issue 2, P.11 – 22”
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which mean reunification with the people they love, the altars composed of colorful
flowers, food and various objects are prepared.
“According to their belief, real death happens when the dead are forgotten. For this
purpose, skull figurines which are made of sugar symbolizing the dead, altars where
there are the beloved scents of the dead and ornaments are made.” 7 One of the
figures commonly used in symbolic expressions in the Day of the Dead is a skull
symbol.

Picture-4 Altar of day of dead
"It is said that the Day of the Dead Festival was organized based on the drawings of
the Mexican artist José Guadalupe Posada, who was born at the end of the 19th
century”8. José Guadalupe Posada started his career at the age of 18 by drawing for
politics magazine "El Jicote" published by Trinidad Pedroza. Posada published his
first work which included the theme of death that was the symbol of his works in
the first issue of "El Jicote". He designed famous skulls, which made him famous
both nationally and internationally, in 1888. His famous skull engraving called
"Calavera Garbancera" which he made in 1912 and was one of his most recent
works was published ten months after his death. In 1946, the famous Mexican
painter Diego Rivera named this work "Calavera Catrina" and used it in his work
called “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central" and it became an
indispensable symbol of the festivals.9

Picture-5 Jose Guadalupe Posada, Calavera Catrina

7

https://www.a24.com.tr/oluler-gunu-festivali-nedir-ilk-ne-zaman-ortaya-cikti-anlami-ne-haberi40139546h.html?h=54
8
https://www.a24.com.tr/oluler-gunu-festivali-nedir-ilk-ne-zaman-ortaya-cikti-anlami-ne-haberi40139546h.html?h=54
9
www.cermodern.org/josé-guadalupe-posada.html
PROCEEDINGS BOOK
October 03 –06, 2019 Tunisia
https://www.elruha.org/

25

EL RUHA
5. INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
When we look at Mexican handicrafts before mentioning Mexican ceramics; We
see that Mexican handicrafts are under the influence of Indians, Spaniards and
Indo-Spanish communities called 'mestizo' which make up the Mexican society.
Many themes and images in Mexican handicrafts reflect the impact of the
developments in Mexican history, and many products produced today are still
influenced by the objects and designs produced by native people such as the Maya
and the Aztec. "Pottery is one of the common crafts among Mexican handicrafts.
Forms that are shaped by hand and mold as a forming method differ in terms of
technique and surface decorations in accordance with the region they are made.
Although the social and cultural change that started with the Spanish invasion of
Mexico in the 16th century also affected the traditional ceramics produced in the
villages, the artistic forms and styles of the native groups and peasants still exist in
the roots of the ceramic masters. In almost every region of Mexico, ceramics which
have different characteristics in accordance with the village and workshop, in which
they are produced, production technique, forms and craftsmen, reflect the cultural
richness and diversity of the country. Among the states of Mexico, the most
important ones in terms of ceramics production are Jalisco, Michoacan, Mexico,
Puebla, Guerrero, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua.”10

26

Picture-6
The ceramics with the theme of the Day of the Dead festival are produced more in
the regions of Michoacan, Mexico and Puebla, than in any other regions.
Michoacan is a coastal state in the west of Mexico City. Located in the lakes region
of this state, the city of Tzintzuntan produces the most remarkable ceramics of the
region. Specially hand-painted plates and vases are decorated with dark figures,
glazed and fired. These figures reflect the skeleton and skulls called Calavera
related to the belief of the day of death and the act of fishing with nets of the people
living around the lake. Decors are usually made in light colors on a dark
background. Santa Fe de la Laguna ceramics, which are known for their excellent
black glazes, often depict the day of death. In addition to incense burners,
candlesticks and figures, jugs decorated with multicolored portraits are produced.

10

Çobanlı Z., Genç P. (2009). “Yirminci Yüzyılda Geleneksel Meksika Seramikleri” Seramik
Türkiye Dergisi No: 29 p:134- 139
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Picture-7 “Skeleton Frida” by Teyacapan
Michoacan pottery
Mepetec is the most famous ceramics center with a surprisingly diverse production
in Mexico which is the state surrounding Mexico City. Mepetec is best known for
its Candelebra trees, which focus on the themes of life and death. These trees are
made with highly detailed creativity, either colorfully decorated with acrylic paints
or left with the natural color of the mud. A classic tree of life consists of three
levels. The highest level is God, in the midle, the story of Adam and Eve
experienced with the treacherous snake is depicted, and at the bottom is the
expulsion of Adam and Eve from the garden of paradise. In addition to all these, the
tree contains flowers, fruits and animals. The form of the tree is entirely traditional
and elaborated with Biblical stories. In the trees of death, God usually appears as a
large skull and is surrounded by small skeleton figures that carry out daily
activities.

Picture-8 “Catrina” life tree, Sánchez Fierro, Mexico
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Picture-9 Adrian Luis Gonzalez, Metepec
Ceramics known as Talavera Poblana are produced in almost every corner of
Puebla, the capital of the state of Puebla. Talavera ceramics were taught to the
Mexicans by masters who came to Puebla from Tlavera de la Reina, Spain, shortly
after the Spanish occupation of Mexico in the 16th century, and they have been
known as Talavera. Origins of decorations of Talavera are from Spain, Morocco,
Asia and native Mexico. After the Spanish invasion of Morocco at the end of the
eighth century, Muslim North African patterns and forms were transferred to Spain
and from there to Mexico. Forms are shaped by hand. After biscuit firing,
decorations are made with various ceramic paints and brushes on a white
background by using a tinned glaze. The second firing is performed at 1000 ° C.11

11

Çobanlı Z.,Özdemir D. (2007). “Talavera Seramikleri” Seramik Türkiye Dergisi, No:21 p: 108113
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Picture-10 “Catrina” Calada Mariposa, Talavera Ceramics, h:28 cm

29

Picture-11 Figurine, made of lightly fired pottery, in the form of Jesus, Mexico
Ceramics, h:46 cm British Museum.
EVALUATION
Within the scope of our research, how the concept of death is handled in different
cultures and beliefs is examined and how its relationship with ceramics becomes an
artistic motif is examined. In this way, how ceramics, as one of the handicrafts, was
interpreted differently in accordance with beliefs was observed.
The Day of the Dead Festival has great traces of Mexican culture and art. In this
context, the forms in which Mexican society, beliefs and traditions are blended
together and presented to the audience also constitute an important place for the art
of ceramics today.
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OPPRESSION AND ITS EFFECTS ON THE INDIVIDUAL AND SOCIETY IN
“A ROSE FOR EMILY”
Assoc. Prof. Dr. Fatma KALPAKLI
Selcuk University
Abstract
Though, William Faulkner’s short story, “A Rose for Emily” is written in 1930, its
themes are very appealing for the contemporary readers as it still manages to raise
many questions on the minds of the contemporary readers. In this study, the
influence of oppression both on the individual and society will be analyzed with
reference to the protagonist, Emily and her hometown (the semi-rural town of
Jefferson, Mississipi, the Southern society). In doing so, the causes of Emily’s
loneliness and psychological problems will be put under scrutiny as well and hence
a better insight will be gained into the life conditions of the Southern people in
Faulkner’s time and the link between the individual and the society, s/he lives in.

Key words: William Faulkner, “A Rose for Emily”, Oppression, Individual and
Society, Cultural- Psychology

BASKININ FAULKNER’IN “EMİLY İÇİN BİR GÜL” ADLI KISA
HİKAYESİNDE BİREY VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Özet
William Faulkner'ın "Emily için Bir Gül" adlı kısa hikayesi 1930 yılında kaleme
alınmasına rağmen, ele alınan konular günümüz okuyucusunu da cezbederek
okuyucuların zihninde bir sürü soru işareti uyandırmaktadır. Bu çalışmada,
Faulkner’ın "Emily için Bir Gül" adlı kısa hikayesinin ana karakteri Emily ve
yaşadığı Jefferson kasabası esas alınarak, baskının hem birey hem de toplum
üzerindeki etkileri incelenecektir. Böylece, Emily'nin ruhsal sorunlarının ve
yalnızlığının altında yatan sebepler mercek altına alınarak, Faulkner döneminin
Güney Amerika'sındaki hayat koşulları, birey ve toplum arasındaki ilişkiler de daha
iyi anlaşılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: William Faulkner, "Emily için Bir Gül", Baskı, Birey ve
Toplum, Kültürel Psikoloji
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Opression simply means “unjust or cruel exercise of authority or power”
(“Oppression”). Faulkner’s short story, entitled “A Rose for Emily”, as it might be
derived also from the title, is mainly about Emily’s life spent in “the semi-rural
town of Jefferson, Mississipi1” (O’Bryan-Knight, 328) in USA. Emily Grierson,
the protagonist of the short story leads a very lonely life and O’Bryan-Knight, a
literary critic suggests that
“Emily lives until the age of thirty in the shadow of her domineering
father, who stands between her and any potential suitors that might
come calling. The father-daughter bond is so tight that the townsfolk
come to think of them as "tableau" ”: "Miss Emily a slender figure in
white, father a spraddled silhouette in the foreground, his back to her
and clutching a horsewhip, the two of them framed by the back-flung
front door” (Faulkner, “A Rose for Emily”).

And he adds that “[i]t is not until the very end of the story that we learn the full
consequences of her emotional devastation” and we realize how big the magnitude
of her emotional devastation is. At the end of the story, Emily does not want to
accept her father’s death and “Emily's refusal to part with her father's corpse for
three days after his death makes clear the unnatural nature of her parental
attachment and the damaging effect it has had on her psyche” (O’Bryan-Knight
331).
And O’Bryan-Knight explains that Emily’s “upbringing inhibits her sexual
maturation and she matures into a maladjusted, unhappy adult and ends up in
disturbing behaviour”(331). Her father’s over-protective and oppressive attitude
towards her prevents her psychological development. The circumstances, in which
she grows up do not give her the chances of being a thriving healthy woman. Emily
is “not free to love a young man in the normal, passionate way but must instead live
out [her life] as [an obedient] daughter” (Conway, 87) as she has a “domineering,
possessive, widowed father” (Conway, 88).
She is not allowed to have contact with the outside world, let alone the suitors and
therefore she “cannot mature sexually and she does not mature emotionally as well
and is thus left behind by her peers” (O’Bryan-Knight, 331) and being thirty and
still single she becomes “an object of pity to the townspeople” (Conway, 88).
Psychologically and emotionally, she is left behind her peers and her community.
Naturally enough, she becomes unable to be an active part of her society; she
refuses to pay taxes, to welcome benefits of industrial change and modernism; as
simple as postal service. And she begins to give uneasiness and discomfort to her
society and environment as it is shown in the case of the problem of the smell of the
corpse of Homer and the efforts of the townspeople to put lime around her house. If
1

Today, very conservative Southern states are named as “the Bible Belt” and “The top 10 were:
Mississippi, Utah, Alabama, Louisiana, Arkansas, South Carolina, Tennessee, North Carolina,
Georgia, and Oklahoma” (see “The Bible Belt Extends Throughout the American South”).
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we take it symbolically, it tells a lot. If a member of a community or society fails to
integrate into it, then it begins to disturb her/his community and it is illustrated
through the foul smell around Emily’s house. In other words, oppression has a sort
of Boomerang Effect; it prevents the individual’s development and eventually the
development of his society, too. The older Emily gets, the more isolated she
becomes.
And her isolation triggers even “dementia” (O’Bryan-Knight, 330) and she could
not differentiate between present and past, death and alive. To put it another way,
she loses contact with reality and time and as a critic suggests that
she “fear[s] the natural passing of time and [she] attempt[s] to resist it
by socially unacceptable means. When Emily reemerges after her
illness following her father’s death, her hair is cut short ‘making her
look like a girl’ (“A Rose for Emily”) rather than a woman of thirtysome years. As Jefferson begins to modernize, she [begins to] cling to
the past. She refuses to accept free postal delivery when it comes to
town or to pay municipial taxes when they are reinstated. Most telling
of all, she poisons [Homer], her beloved [one] and places him in a mock
bridal bed, where he lies frozen in time for over forty years. This
ghastly, yet poignant act demonstrates the desperate extent to which she
is prepared to go to stop the flow of time. [She] clings to the past”
(O’Bryan-Knight, 334) desperately.

Feminist critics of “A Rose for Emily” find parallels between Emily’s mental
problems and the problems of the mad women in literature depicted earlier (see
Gilbert’s Mad Women in the Attic) and they suggest that “the patriarchal system of
the Old South punishes a woman [that is Emily] for being independent, assertive
and generally unladylike” (Fetterley, 34-45) since “Emily’s dominant personality…
clashes with the collective interests of the community of Jefferson” (O’BryanKnight, 333) by breaking the taboos in relation to gender and class within the
cultural norms of the town of Jefferson.
After her father’s death, Emily takes a young Yankee as a lover. In doing so, she
breaks the moral values of the town and the townsfolk’s taboos with regard to
gender and class distinctions. An upper class Southern lady flirts with a member of
the new emerging class, Yankees, which is unheard of before. And this challenging
and daring act makes Emily “a fallen woman2” in the eyes of the Jefferson society.
As some critics put it,
“Although willing to accommodate a chaste spinster in their midst, the
citizens of Jefferson will not tolerate a fallen woman. …and in this case
suicide would be the best thing [for Emily]” (O’Bryan-Knight, 339).
The severity of [the] response [of the Jefferson society] is
understandable if we consider that by her affair Emily has shattered not
2

“Emily is seen riding with Homer Baron and the appearance of impropriety is enough to warrant
expulsion from the community (O’Bryan-Knight, 342).
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only her personal reputation, but also an icon the townsfolk evidently
value, that of the Southern lady (O’Bryan-Knight, 339). As Diane
Roberts explains, in a cherished myth of the Old South, the upper-class
white woman is placed on a pedestal, where she is admired from below
as a cool and silent statue of chastity and powerlessness” (10).
Thus, her relationship with a Yankee named Homer Baron,who paves the sidewalks
in the town, destroys the image of “the inaccessible and unattainable” Southern
lady and her relationship is not approved and consequently, she avoids mingling
with her townsfolk to get rid of the psychological oppression, the society puts over
her. It is very remarkable that Missisipi, the setting of “A Rose for Emily”, takes
the first place today among the The Bible Belt states, which are known as being
very conservative, in USA (see “The Bible Belt Extends Throughout the American
South”).
Thus, the oppressive attitudes of the Jefferson society towards Emily widens both
“the psychological and physical gap” between her/the individual and the society/the
Jefferson community and eventually completely drew them apart. Not surprisingly,
“she does not want to see anyone from the Jefferson community and this is seen as
arrogance by the society”. In relation to this, O’Bryan-Knight explains that
[b]ecause they perceive her as aloof and arrogant, the townsfolk delight
in watching her downfall. When she is still unmarried at thirty, they are
not pleased exactly, but vindicated. When she is left penniless after her
father’s death, people are glad, because the icon has become
‘humanized’. Only at this point, when Emily is no longer perceived as
their superior, does their envy turn to pity. (338)

But, we perceive that unfortunately, it is too late to establish communication
or a bond between Emily and her society; “Cut off from a community that
had judged and condemned her, a community that viewed her misfortune as a
source of entertainment, a community that required standards of behavior to
which she neither could nor would conform. Emily was driven to murder and
madness. Thus, in a sense, all Jefferson had a hand in administering the
arsenic” (O’Bryan-Knight, 342), which turns Emily into a criminal. Emily
loses her sanity and becomes a murderer and even a necrophile.
Arensberg&Schyfter summarize this period of time briefly in the following
words:
Emily Grierson's history, from the time of her father's death to her own
death at the age of seventy-four, is the focus of Faulkner's narrative.
Her life has become “the obsession of a community” that repeatedly
fabricates and interprets the mysterious activities within the Grierson
home from which they are barred. An eccentric reculse whose daily
needs are met by a Negro manservant, Miss Emily withdraws from the
"chain of humanity" outside her ancestral home. Thereafter, she only
ventures out with Homer Barron, the Yankee foreman who takes her
driving in her yellow-wheeled buggy with matching bays; and, once
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again, to purchase rat poison and a trousseau for her intended. After
Homer's inexplicable disappearance, Miss Emily, in her forties, opens
her house to the children of the town whom she instructs in china
painting. Her only other interaction with the community is with the
officials of the town who visit her several times over the issue of
delinquent taxes. These she refuses to pay, claiming that her house is
exempt from taxation by an edict of Colonel Sartoris at the time of her
father's death. Upon her death the community gains entrance into the
forbidden interior and penetrates an upstairs bedroom where it
discovers the skeletal remains of Emily's dead lover, and an iron gray
hair on the indented pillow beside him. (Arensberg&Schyfter, 126)

And they suggest that “[t]he iron gray hair would seem to suggest that Miss Emily
approaches her lover only after Homer Barron is dead. For while he was still alive,
she was still a young woman whose hair had been cropped but had not yet turned
gray. Perhaps she had waited for the body's decomposition before enacting her…
fantas[ies]” (Arensberg&Schyfter, 131).
No one in her society, in Jefferson has empathy for “the pain of an unfulfilled life3”
(O’Bryan-Knight, 343), Emily leads. Consequently, Jefferson society fails “to come
to the rescue of its damaged member” (O’Bryan-Knight, 344), of Emily. And it
becomes all “humanity’s shame” (O’Bryan-Knight, 344). Therefore, “the theme of
the community’s collective responsibility for the alienation of the individual”
(O’Bryan-Knight, 345) or “collective guilt for individual failure” (O’Bryan-Knight,
347) is one of the prominent themes that strikes readers’ attention in “A Rose for
Emily”.And Emily is not the only one.
For instance, another character, who suffers from oppression is Homer
Barron4. In the short story, it is implied that he likes the company of males
and this raises the question of if he were a gay person and if he were gay, then
his relationship with Emily might have been a cover-up for his sexual identity
and to be perceived as a heterosexual man, he might have used Emily and this
might have created “the female rage” (Arensberg&Schyfter, 130) and he
might have become both the “violator and protector” (Arensberg&Schyfter,
130) in the eyes of Emily. And if this assumption is true, then Homer
becomes both the victim and the victimizer in “A Rose for Emily”.
Thus, taking all these things narrated so far into account, it can be said that
oppression destroys not only the individuals, but also the society, to which the
3

Judith Fetterly, in The Resisting Reader, A Feminist Approach to Feminist Fiction), asserts that
"Rose" is a story of "a woman victimized and betrayed by the system of sexual politics, who
nevertheless has discovered, within the structures that victimize her, some power for herself" (35) as
she challenges the socio-cultural values of the Old South, especially in relation to gender&class
distinctions.
4

Being a homosexual and rejecting the marriage-bed, Homer Barron is implied to be barren as his
name suggests (see Arensberg&Schyfter, 130).
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victims belong, as it has a sort of Boomerang Effect and as it hits back the
oppressor. This is illustrated very clearly in “A Rose for Emily” in the town of
Jefferson. Jefferson town is governed by very conservative values&codes and by
the very strict Southern patriarchal rules, which make the society unable to help its
“damaged members” such as Emily. And this inevitably leads to the damage of the
society itself.
In other words, Emily oppressed by her father and she cannot express her feelings
and ideas. Likewise, Homer is oppressed by the white male heterosexual society
and he has to hide his sexual identity and he cannot express his feelings. And a
society or community consisting of individuals, who do not have “the freedom of
expression” or “the sense of belonging” means that it is rotten inside and will not
thrive as well. In relation to these, “the dangers of sexual repression” (Allen, 695)
and the dangers of the opression of the emotions come to the foreground in “A
Rose for Emily” as “familiar Faulknerian themes” (Allen, 695) and which restrict
the development of the individual and as an extension of it, the development of the
society.
To conclude, in “A Rose for Emily”, oppression, is seen as an obstacle in the way
of having thriving individuals and societies and especially the dangers of sexual
oppression is emphasized very strikingly.
36
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MIGRATIONS FROM LEBANON TO AMERICA END OF NINETEENTH
CENTURY

Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN
Yildiz Technical University

Abstract
Migration has been common throughout the human history and has been part of
the history of many nations for many centuries in varying degrees. In the case of the
last part of the 19th century and the early years of the 20th century, Ottoman
nations - including Arabs, Armenians, and other small Ottoman social groups experienced an unprecedented rate of migration. Migration is certainly not a recent
phenomenon. On the contrary, it has been part of human history since the very
beginning. The main purpose of migration has been to find a better quality of life.
To that end, people have migrated from one continent to another, from country to
country, or internally inside the same country. In case of Lebanese Arabs, they
migrated from their homeland especially to the United States of America, European
countries, and other countries for reasons that were political, religious and
economic, but freedom and permanency were also important. A great wave of
migration took place in the Ottoman period before World War I when the empire
was beginning to dissolve as populations resettled after the creation of many new
states. In addition to this, the large outflow created complications that affected
many aspects of the social life of Lebanese people. Because Lebanon has been a
significant center of migration and emigration throughout history. The country is at
the heart of a global diaspora of about 14 million people of Lebanese descent
scattered around the world.
There are millions of migration documents in the Ottoman Archives, especially
related to the nineteenth century. These documents related especially immigrant
that migrated from Ottoman territory to other countries during the late nineteenth
and early twentieth centuries. There were including these, Armenians, Yezidis,
Maronite, Yacoubian, and Lebanon Arabs. This essay examines the reasons for this
migration of the Lebanese Arabs before World War I, primarily using Ottoman
archival documents. Actually, this study is based on two pillars: one of them is the
Ottoman archives and the archives of other countries, to where the Lebanese Arabs
migrated mostly.
Keywords: Ottoman Empire, Lebanese Arabs, Migration, Arabs Migration
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Introduction
Migration can be defined as the process of moving, either across an
international border or within a state, and it expresses a demographic process. It is
evident that migration has played a pivotal role throughout the years in shaping the
world as we know it today. Migration is certainly not a recent phenomenon. On the
contrary, it has been part of human history since the very beginning. The main
purpose of migration has been to find a better quality of life. To that end, people
have migrated from one continent to another, from country to country, or internally
inside the same country. These migrations can be classified into the following:
individual, massive, temporary, free, compulsory or permanent migration (İpek,
1995, s. 257).
The results of these migrations have been catastrophic. According to Justin
McCarthy “From 1790 to 1923 more than 7 million persons were forced from their
homes in the Balkans, the Caucasus, and Anatolia. At the same time, another six
million were counted among the dead, and many more dead were never counted. It
was one of the worst human disasters in history but is little known today. When the
suffering of the time has been described, all too often only dispossessed and dead
Christians have been considered. Yet the greatest mortality and exile were
experienced by Muslim peoples—Turks, Circassians, Kurds, Arabs, and others. All
shared in the suffering in that terrible time.” (McCarthy, 2010, s. 1-3). There are
millions of migration documents in the Ottoman Archives, especially related to the
nineteenth century. These documents related especially immigrant that migrated
from Ottoman territory to other countries during the late nineteenth and early
twentieth centuries. There were including these, Armenians, Yezidis, Maronite,
Yacoubian, and Lebanon Arabs.

Route of Migration and Reasons for the Migration of Lebanese Arabs from
Cebel-i Lebanon to the United States
End of nineteenth century tens of thousands of immigrants left the Eastern
Mediterranean and traveled to the United States, and other countries. While this
much is certain, until now not found a clear and detailed demographic portrait of
these early immigrants (Marjoire Stevens, 2018). In case of Lebanese Arabs, they
migrated from their homeland especially to the United States of America, Australia,
Brazil, European countries, and other countries for reasons that were political,
religious and economic, but freedom and permanency were also important. A great
wave of migration took place in the Ottoman period before World War I when the
empire was beginning to dissolve as populations resettled after the creation of many
new states.
In addition to this, the large outflow created complications that affected many
aspects of the social life of Lebanese people. Because Lebanon has been a
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significant center of migration and emigration throughout history. The country is at
the heart of a global diaspora of about 14 million people of Lebanese descent
scattered around the world. This estimate includes 6 million in Brazil, 3 million in
the rest of Latin America, 3 million in North America and half a million in each of
Africa, Europe, Australia and the Mashreq. This diaspora is about four times the
current resident population of Lebanon, probably the highest ratio in the world of
expatriates to resident nationals (Arab Migration in a Globalized World, 2004, s.
30).
Unfortunately, no systematic or extensive research has been conducted on the
considerable effects of the diaspora on families, villages, and towns of origin, the
economy and institutions, although there is evidence throughout the past decade of
the impact of Lebanese emigration on Lebanon (Arab Migration in a Globalized
World, 2004, s. 30).
Up until now, as a result of research, figured out that Lebanon people mostly
migrated to the American continent, including to Latin America. It is very difficult
to estimate how many Lebanon people migrated from the Ottoman Empire to the
United States but, according to Khater, about 330,000 migrants left Bilad al-Sham
or "Greater Syria" between the 1870s and the 1930s.1 One of the main reasons for
this large amount of migration has been the stories of luxury living conditions in
other countries and, especially the United States affected some Anatolian and
Lebanon people. Because, Lebanon people hoped for an easier and better life after
they migrated to other countries, especially the United States. As a result, American
admiration spread among the Ottoman people. This was another important reason
for the intense Lebanon people migration to the United States from Mount Lebanon
(Cabel-i Lebanon) before the World War I. Another major reason is that the United
States encouraged the migration of Ottoman people since it wanted to increase the
ratio between its population, qualified personnel, and trade.
According to an archives document, Ottoman officials wanted to research why
Lebanese people did migrate from Mount Lebanon to the United States. Ottoman
administrators wanted to investigate the local governor and what measures he took
in order to prevent the migrations from Mount Lebanon to America (Prime Ministry

1

An estimated 120,000 went to the US and another estimated 210,000 made their way to South
America, mainly Argentina and Brazil. However, these numbers are rough estimates that are difficult
to ascertain because of the circular pattern of population movement. For example, between 1887
and 1913, about 131,000 immigrants left Lebanon for Argentina, but some 83,000 traveled back to
Lebanon in that same time period (Harfoush, 49). Between 1899 and 1910, and based on Ellis Island
immigration records, some 90,000 immigrants left Mount Lebanon for the United States. This does
not take into account the previous 10 years, nor are we certain how many returned. By the census
of 1930, it seems that only 56,389 of the 147,171 Arab-Americans were born in the Eastern
Mediterranean, with the remaining population being American-born. (Akram Khater, "Why did they
leave? Reasons for early Lebanese migration, https://lebanesestudies.news.chass.ncsu.edu,
Accessed: November, 24, 2017.)
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Ottoman Archives (Prime Ministry Ottoman Archives (BOA), BEO, 199/14863). It
is understood that they had seriously worried about the migration as other Ottoman
archives documents explain that Lebanese people in Mount Lebanon intensively
started migrating to the United States. Whereupon Ottoman administrators, in order
to prevent the migration to abroad, declared that if the fugitive person had been
caught while trying to migrate to other countries they would have been subject to
severe punishment (BOA, 854/64024). Instead, it sometimes put obstacles in the
way, sometimes juristically stopping them or temporarily banning emigration. For
instance, the Ottoman government prohibited all migration, especially of Muslims,
to the United States from March 21, 1888, to December 1893, except unskilled
labor and those traveling for business reasons. However, some security and customs
officers helped immigrants who wanted to migrate from the Ottoman territory. This
situation made it difficult to fight with immigration (Ekinci, 2006, s. 45; Mirak,
1983, s. 43). For instance, some customs officers had taken the bribe so as to help
to some Lebanese people migrate to the United State of America. At the same
period, some fisherman and boatman helped to immigrants escape to the United
States. Whereupon, Ottoman government entrusted to gendarme for catching and
punishing the illegal immigrants (BOA, DH.MKT, 177/28). Upon this, the
government took some measures to prevent illegal immigration (BOA, BEO,
908/68041). Because Ottoman government did not want to Ottoman people
immigrate to other countries in the first place. There are many official documents
about this situation in the Ottoman archives (BOA, DH.MKT, 1597/23). When
some Mount Lebanon peoples wanted to immigrate to the United States and other
countries, firstly they interdicted the passage to Egypt. But then they migrated via
Spain to the United States. Some immigrants intensively migrated to the United
States via European cities like Barcelona and Marseille. There were a lot of Syria
and Mount Lebanon people's among these immigrants. Against these conditions,
Ottoman government warned Beirut governor to take some measure to prevent
illegal immigration (BOA, DH.MKT, 1735/66; BOA, DH.MKT, 1623/100).
To sum up, Ottoman officials would pass specific laws and regulations
designed to protect immigrants, regulate their migratory routes, and guarantee their
livelihood and safety. Because many Lebanese people and other immigrants face
some challenges during the migration. Indeed, Ottoman government wanted to
prevent the migration because they were Ottoman citizens in reality. Some
immigrant's worsening condition had been reported to the Ottoman government by
Havana to where a lot of immigrants reached and Lebanon immigrants were also
among them (BOA, HR.İD, 14/50). Also, Ottoman administrators began to worry
about the increase in Lebanon people migration to other countries because of some
other reasons. One of these concerns was that after they migrated to the United
States and other countries because of the “poverty”. Additionally, the Ottoman
government's purpose was to prevent its subjects from becoming impoverished in a
foreign country, having learned from the press that the poor living conditions of
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many Ottoman immigrants in America jeopardized the prestige of the Ottoman
Empire abroad" (BOA, HR.SYS, 2860/80 , November 5, 1896; Ekinci, 2006, s. 45).
The Ottoman government had also feared that as some Muslims groups joined to
the Christian peoples, who did also want to migrate to America and other countries
(BOA, DH.MKT, 1658/130). Therefore Ottoman government did not allow the exit
to abroad. In this regard, the government sent some directives to Beirut governor
and customs officers. Due to all these reasons, the Ottoman Empire tried to prevent
Lebanon people migration, like other immigrants.

Conclusion
Lebanon, Syria and its environment was a peaceful region of the empire until
the middle of the 19th century. But this peace environment was abolished as a result
of the provocations of the imperialist states. In addition, the acceleration of
industrialization, the change of trade route, and rapid population growth had pushed
the people of the region to new searches. In this process under the influence of
missionary activities, some of the Muslim and Christian that living Lebanon, Syrian
and its environment migrated to especially to America and other countries. On the
other hand, the Ottoman administration did not remain silent in the face of this
migration and tried to prevent the migration but could not prevent the migration of
Lebanese Christians and Muslims.
The Lebanese people emigrated especially as a result of economic and
missionary activities. The Ottoman administration did not exert political pressure
on the people of the region.
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THE SURVEY OF THE OPINIONS OF THE TEACHERS IN TEXTBOOKS
WRITING COMMISSION ON CURRICULUM LITERACY*
Hasan NASIRCI
Ministry of National Education
Assoc. Prof. Dr. Fatma SADIK
Çukurova University
Özet
In order for teachers to benefit from the curriculum effectively, the elements of the
curriculum should be fully adopted and the relationship between these elements
should be interpreted. This situation leads us to the concept of “curriculum
literacy”, which is a new concept in the field of educational sciences. Curriculum
literacy is an important competence that teachers should gain. Teachers’ knowledge
and experience of the curriculum, their attitudes towards the curriculum and their
ability to implement the curriculum are among the important problems. The concept
of curriculum literacy makes it possible to address this problem and to make
measurable. The most general definition of curriculum literacy is to have
knowledge of curriculums, to be able to critically examine curriculums and to adapt
them to the existing situation. The implementation of curriculum is undoubtedly the
responsibility of teachers. Within the scope of this responsibility, teachers carry out
many different activities in order to achieve the objectives of the curriculum. In
order to realize these activities, a number of teaching materials are required. In the
classroom, textbooks are the leading materials used to achieve the objectives of the
curriculum. For this reason, the preparation of textbooks in accordance with
curriculum plays a major role in the efficient implementation of the curriculum.
Nevertheless, the suitability of a textbook for curriculums is only possible if the
teachers preparing the textbooks are literate in the curriculum. In this context, the
aim of the study is to examine the opinions of the teachers working in the textbook
writing commissions on curriculum literacy. The teachers included in the study
were determined with maximum variation sampling method among purposive
sampling methods. In this direction, data were collected from teachers working in
different branches. The data of the study was collected through the “Written
Opinion Form” developed by the researchers. The first part of this two-part form is
intended to collect personal information of the participants. In the second part,
open-ended questions prepared to determine the views of the participants about the
curriculum literacy were included. Expert opinions were taken in the preparation of
the questions. The data obtained were analyzed by content analysis. In the analysis
of the data, codification was made by consensus among the authors and then themes
were created. The relevant literature was used in the creation of codes and themes.
The findings obtained at the end of the research will be presented together with
quotations in tables.

Key Words: Curriculum, curriculum literacy, textbook
*This research was supported by the Cukurova University Scientific Research
Project (Project ID: 12038)
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PRACTISING INNOVATIVE TECHNIQUES IN HIGHER EDUCATION
ENVIRONMENTAL LAW & POLITICS FIELD
Assist. Prof. Dr. ZERRİN SAVAŞAN
Selçuk University
Abstract
This study aims to analyze the data obtained within the scope of the project carried
out in 2018-2019 within the framework of the Scientific and Technological
Research Council of Turkey (TUBITAK) 4005 of Science and Society
Innovative Education Practices Program.
With this project, it is aimed to train and strengthen the capacities of graduate
students, academicians (students-research assistants at master- doctoral and postdoctoral levels) who are working / or targeting to work on environmental law and
policies, based on new approaches in law education.
In the project conducted in two stages as ‘Training Activity’ organized between 1621 September 2018 and ‘Simulation Activity’ held between 4-7 February 2019,
under the evaluation phase, while the participants evaluated each other and the
trainers evaluated the groups; also the whole training program was evaluated by the
participants in general by the questionnaire study. In addition, an overall
assessment was made by the supervisor with the contribution of the instructors
through the observation form completed after the completion of the whole training
program.
In this context, in order to share and analyze the results obtained with the study,
firstly a basic points of the project will be provided about the project; later
innovative methods/techniques used thoughout the project will be explained with
samples; Finally, the data obtained as a result of the study will be analyzed and
shared.

Key words: Environmental law, environmental policies, innovative applications,
innovative approaches
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COLONIAL BRITISH CLUBS IN INDIA AS THE SYMBOL OF RACISM: TOM
STOPPARD’S INDIAN INK
Assist. Prof. Dr. Imren YELMIŞ
Hacettepe University
Özet
India, known as “the jewel in the crown,” was ruled by the British Empire from
1858 to 1947. Throughout the colonization period, the Indians experienced
hybridity, mimicry, loss of identity, and racism problems. They were treated as the
servants of the British in their own country, and otherised in all spheres of life
including the daily routines of life and the social activities of the British in the
clubs. Those clubs not only functioned as socializing areas for the British where
they met, danced, listened to music, played polo, read newspapers and magazines,
held conversations but also had been exclusively the prerogatives of the elite white
Europeans. It is a known fact that the clubs, in addition to this “whites-only
membership policy” (Sinha 489), even excluded the middle-class, intellectual and
“Europeanized” Indians. The Indian people of this “category” who appeared, spoke
and behaved like their colonisers were not accepted as the equals of their British
counterparts. Tom Stoppard, a Czech-born British playwright, reflects, in his Indian
Ink (1994), this discrimination that the Indians were exposed to throughout the
British rule, known as the British Raj or the British Crown. The play covers the
colonial and postcolonial periods of India. It is also representative of many
historical and cultural facts including the activities of the white Europeans in these
clubs, East-West dichotomy and the Eurocentric worldview, which is exemplified
particularly by means of an Indian officer, who learned polo, was educated at
Cambridge University, but who still cannot enter the British club. Within the light
of these discussions and with reference to Stoppard’s Indian Ink, this paper aims to
analyse the function of the clubs and show that these clubs, which were like microBritain, were significant symbols of British imperialism and hegemony in India,
and of the racist discrimination that the Indians experienced throughout the British
Raj.

Key Words: British clubs in India, British imperialism, racism, Tom Stoppard,
Indian Ink
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THE INFLUENCE OF HOMOSOCIAL BONDS ON HAYRI IRDAL AS
CHARACTER IN AHMET HAMDI TANPINAR’S THE TIME REGULATION
INSTITUTE
Assoc. Prof. Dr. Mustafa Zeki ÇIRAKLI
Lect. Dr. Nilgün MÜFTÜOĞLU
Karadeniz Technical University
Abstract
The fictional world in Tanpınar’s The Time Regulation Institute demonstrates
certain homosocial bonds that regulate relationships as in the case of the so-called
institute regulating time. This paper investigates homosocial desire as represented
in the novel pertaining to same-sex relationships that design, shape or determine the
structure of society and the nature of one’s social bonds. Eve Kosofsky Sedgwick
tries to unearth an existence of similar libidinal force and discusses the phenomena
regarding same-sex relationships ranging from the social to the sexual. In this
respect, this paper explores same-sex social relations of Hayri İrdal, the central
male character-narrator in the first person narrative, and foregrounds the influence
of these homosocial bonds on his character and life. Considering the fact that the
novel portrays the transformation of the traditional culture and societal patterns
prone to individual dilemmas as well as social changes after modernization, the
study analyses Hayri’s significant homosocial relationships primarily with the
enigmatic character Halit Ayarcı and with other male characters having an
influence on Hayri’s life in one way or another. Hayri’s encounter with Halit
Ayarcı, however, proves to be a turning-point in his life to such an extent that
destructs Hayri’s perception of reality and obliterates the fringes between actual
and fictional worlds. The paper argues that the unreliable narrator Hayri’s desirous
quest to find a reliable place in society and discourse is frequently and significantly
punctuated with these homosocial bonds, particularly with Halit.

Keywords: Male Homosocial Desire, Eve Kosofsky Sedgwick, Ahmet Hamdi
Tanpınar, The Time Regulation Institute
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DEMOCRACY EDUCATION IN INTERDISCIPLINARY CONTEXT: A
PROPOSAL OF A CURRICULUM
Hasan NASIRCI
Ministry of National Education
Özet
With the developments in the fields of science and technology in the world, there is
a need to raise qualified individuals. The upbringing of these individuals depends
on the fact that they do not receive training for a specific discipline, but rather
enriched with the perspectives of different disciplines. When our current education
system is considered, it is seen that the subjects are dealt with from a single
discipline perspective, in other words, a subject is handled with only a certain
discipline approach. The aim of interdisciplinary teaching is to teach a given
subject in a meaningful way by combining it with the perspectives of different
disciplines. In interdisciplinary teaching, it is important to examine in detail the
subject or concept of a discipline and to learn the same subject / concept from
different disciplines. Thus, interdisciplinary teaching and knowledge and skills of
the subject studied can be combined with different disciplinary approaches. The
contribution of interdisciplinary teaching to effective and permanent learning is
emphasized day by day. The interdisciplinary approach should not be considered as
opposed to disciplinary teaching. In fact, it should be remembered that
interdisciplinary teaching is an approach that can be applied together with
disciplinary approach. Democracy, which is one of the most important determinants
of a social life with a high level of prosperity in our age, emerges as an important
skill that individuals must acquire. For this reason, a curriculum for democracy
education in interdisciplinary context has been prepared in order to provide students
with the knowledge, values and skills related to the concept of democracy which is
thought to be quite suitable for interdisciplinary education. In general, the
Democracy Curriculum aims to ensure that 9th grade students adopt the concept of
democracy and implement democracy as a lifestyle. In the curriculum prepared for
this purpose, sociology, history, law, economics and policy disciplines were used to
teach the concept of democracy. The Democracy Curriculum has a total of four
themes: “Fundamental Rights and Freedoms”, “What is Democracy?”, “Democratic
Values” and “Living Democracy”. A total of 24 objectives have been determined
within the scope of these themes. Detailed lesson plans related to the themes and
the objectives have been prepared and activities and measurement-evaluation tools
to be used in these plans have been prepared. In this study, which is thought to give
a different perspective to the education of democracy, examples of activities are
presented and the process of the implementation of lesson plans is shared. In
addition, a general plan with explanations for the skills and values of the themes,
objectives, methods and techniques used, evaluation and acquisitions is also
presented.
Key Words: Democracy education, interdisciplinary teaching, curriculum
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TAX INCENTIVES, CRAFTSMEN EXEMPTION AND STREET
ENTREPRENEURSHIP
Dr. Osman SİRKECİ
Giresun University
Prof. Dr. Kamuran ELBEYOĞLU
Toros University
Abstract
Even if the main objective of tax is foreseen as financing of public expenditures, it
is also used as an effective fiscal policy tool with its social and economic roles.
States can give up tax revenues under the name of reductions, exceptions and
exemptions in order to increase social welfare, employment, and promote economic
development and development. With these dimensions, taxes are an income source
of the state and an effective economic-political management instrument. Even if the
main objective of tax is foreseen as financing of public expenditures, in the social
and Turkish tax system, there are tax incentives such as exemption, tax holiday, low
rate taxation, both in direct taxes such as income and corporate taxes, and also in
indirect taxes such as VAT and SCT, and in transaction taxes such as stamp tax.
With the additions to Article 9 of Income Tax Law No. 193 in line with changing
time and technological developments, a new set of tax-free activities has emerged
with changes in terms and coverage. It is understood from the ongoing changes that
the bold steps taken by the state to expand the scope and the quantitative and
qualitative dimensions of the exemption provided for in the law. However, the legal
opportunity provided by this “Exemption of Tradesmen” law is not received by the
same interest or owning perception by local or immigrant citizens carrying out
activities under the law. This situation points to a contradiction in the relationship
between real needs and the demands presented in the economic-social picture and
possible demand and the legal arrangements presented. As a result of intense
unemployment and the natural consequence of this, the number of people who work
in small scale, tax-exempt trades in the streets is increasing. As a widespread social
perception, works on the streets are scorned and underestimated. It is seen as
illegal, unregistered works. Peddlers, street traders and so on. face police and law
enforcement. Street workers exposed to this disadvantageous perception and
position cannot benefit from “Exemption of Tradesmen” as legal protection. In this
study, it is aimed to make use of the examples of global good practice to understand
and interpret the activities within the scope of “Exemption of Tradesmen” law in
accordance with the spirit of the law and present it in different ways. Thus, it is
foreseen that the expected impact will be realized for both parties by voluntarily
registering those carrying out the activities with the integration and harmonization
that can be achieved.

Key Words: Exemption of Tradesmen, Tax Exemption, Tax Promotion,
Entrepreneurship, Street Worker
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VERGİSEL TEŞVİKLER, ESNAF MUAFLIĞI VE SOKAK
GİRİŞİMCİLİĞİ
Özet
Vergiler ile esas hedef olarak kamu harcamalarının finansmanı ön görülse dahi,
sosyal ve iktisadi rolleri ile etkin bir maliye politikası aracı olarak da
kullanılmaktadır. Devletler sosyal refahın, istihdamın artırılması, ekonomik
gelişmenin ve kalkınmanın teşviki amacıyla indirimler, istisnalar, muafiyetler adı
altında vergi gelirlerinden vazgeçebilmektedirler. Bu boyutlarıyla vergiler devletin
gelir kaynağı ve etkin bir ekonomi-politik yönetim enstrümanıdır. Türk vergi
sisteminde de gerek gelir ve kurumlar vergisi gibi doğrudan vergiler, gerekse KDV
ve ÖTV gibi dolaylı vergiler ve damga vergisi gibi işlem vergilerinde, muafiyet,
istisna, vergi tatili, düşük oranlı vergileme gibi vergisel teşvikler bulunmaktadır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9. Maddesine, değişen zaman ve teknolojik
gelişmeler paralelinde yapılan ilaveler, hadlere ve kapsama dair değişiklikler ile
yepyeni bir vergiden muaf faaliyetler kümesi ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yasada
öngörülen muafiyetin nicel ve nitel boyutları ile kapsamının genişletilmesi yönünde
devlet tarafından cesur adımların atıldığı sürekli yapılan değişikliklerden
anlaşılmaktadır. Ancak bu “Esnaf Muaflığı” kanunu ile sunulan hukuki fırsat, yasa
kapsamındaki faaliyetleri yürüten yerli veya göçmen yurttaşlar tarafından aynı ilgi
veya sahiplenme algısıyla karşılanmamaktadır. Bu durum, iktisadi-sosyal tabloda
görünen ihtiyaçlar ve olası talep ile sunulan hukuki düzenlemelere gösterilen reel
talep ilişkisinde bir çelişkiye işaret etmektedir. Yoğun işsizlik ve bunun doğal
sonucu olarak sokaklarda aranan ve kurulan çok küçük ölçekli, vergiden muaf
esnaflık karakteri gösteren işlerde çalışanların sayıları giderek artmaktadır. Yaygın
toplumsal algı olarak sokaklardaki işler horlanmakta ve küçümsenmektedir. Yasa
dışı, kayıt dışı işler olarak görülmektedir. İşportacı, seyyar satıcı vb. zabıta ve
kolluk zoruna maruz kalmaktadır. Bu dezavantajlı algı ve pozisyona maruz kalan
sokak esnafı “Esnaf Muaflığını” hukuki koruma olarak görüp yararlanamamaktadır.
Bu çalışmada küresel iyi uygulama örneklerinden yararlanılarak “Esnaf Muaflığı”
hukukunun sağlayacağı kolaylıklar ve muafiyet kapsamındaki faaliyetlerin yasanın
ruhuna uygun biçimde kavranarak, yorumlanarak ve farklı biçimlerde sunulması
amaçlanmaktadır. Böylece sağlanabilecek entegrasyon ve uyum ile koşulları
taşıyan faaliyetleri yürütenlerin gönüllülük esasında kayıt altına alınmaları ile
beklenen etkinin her iki taraf için de gerçekleşmesinin mümkün olacağı
öngörülmektedir.
Anahtar kelimeler; Esnaf Muafiyeti, Vergi Muafiyeti, Vergisel Teşvik,
Girişimcilik, Sokak Çalışanı

PROCEEDINGS BOOK

October 03 –06, 2019 Tunisia

https://www.elruha.org/

54

EL RUHA
5. INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAŞAM KALİTELERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA: BALIKESİR ÖRNEĞİ*
Zeynep ACA 1
ORCID ID: 0000-0002-3399-5310
Fehim GÖZE 2
ORCID ID: 0000-0002-6487-4853
Özet
Çalışma Balıkesir Bandırma ve Erdek ilçelerindeki sağlık çalışanlarının (hekimler
hariç) yaşam kalitesini ölçmeyi amaçlamaktadır. Toplamda 183 katılımcının yer
aldığı çalışmada Dünya Sağlık Örgütünün yaşam kalitesi yaklaşımı esas alınmıştır.
Şemsiye bir kavram olan, özünde bireyin normal yaşam seyrinde kaliteli bir hayat
sürmesini ifade eden yaşam kalitesini DSÖ (1984) odağa “sağlık” kavramını
koyarak tanımlamıştır. Bu anlamda DSÖ’ye göre sağlık; "yalnızca hastalığın
bulunmayışı değil, fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak tam bir iyilik halini" ifade
etmektedir. DSÖ fizyolojik, sosyolojik ve ruhsal açıdan bir bütün olarak ele aldığı
ve “bireyin kendi kültür ve değerler sistemi içinde kendi durumuna ilişkin bir
algılayışı olarak” tanımladığı yaşam kalitesini ölçmek için yaşam kalitesi anketleri
geliştirmiştir. Çalışmada DSÖ (1993)’ün WHOQOLBREF ölçeği kullanılmıştır.
Orijinalinde 26 sorudan oluşan ve soruların son 15 gün dikkate alarak yanıtlanması
istenen ölçeğin Türkiye’ye uyarlaması çalışmasında bir soru eklenerek soru sayısı
27’e çıkarılmıştır. Ölçek fiziksel sağlık alanı, psikolojik sağlık alanı, sosyal ilişkiler
alanı ve çevre alanı şeklinde 4 boyuttan oluşmaktadır. Bedensel alan; iki soru genel
sağlığa ilişkin olmak üzere dokuz sorudan oluşmaktadır. Bu alan bireylerin
gündelik işleri yürütebilme kapasiteleri, bireyin rahatsızlıklarına ilişkin olarak ilaç
alım ve tedavi sıklığı, uyuyabilme, dinlenebilme kapasiteleri ve benzeri durumlara
ilişkin yaşam kalitesi göstergelerinden oluşmaktadır. Altı sorudan oluşan psikolojik
sağlık alanı ise yaşamdan duyulan memnuniyet, yaşamı anlamlı bulma, yapılan işe
odaklanabilme ve benzeri durum göstergelerini içermektedir. Üç sorudan oluşan
sosyal ilişkiler alanında ise; aile dışı ilişkiler, arkadaş desteği, yaşanılan konuttan
duyulan memnuniyete ilişkin göstergeler yer almaktadır. Çevre alanında ise 8 soru
yer almakta olup; alan bireyin kendisini güvende hissetmesi, bireyin içinde
bulunduğu fiziksel çevrenin güvenirlik düzeyi, bireyin ihtiyaçlarını karşılamada
yeterli parasal güce sahip olma ve benzeri sosyal durumlara ilişkin göstergeleri
içermektedir. Ölçeğin Türkçe ’ye uyarlamasında eklenen soru ise ulusal çevre
alanına ilişkin olup; yakın ilişkilerde baskı ve kontrol mekanizmasına yönelik bir
göstergedir. Ölçekteki her bir boyut birbiri ile bağlantılı olup, her bir boyutta
meydana gelen ilerleme veya bozulma diğerine etki etmektedir.
*Bu çalışma Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
“Bilimsel Projeleri Destekleme” kapsamında desteklenmiştir. Proje No: BAP-19-1009-086.
1.Dr. Öğretim Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
2. Öğretim Görevlisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
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Çalışmada kullanılan anket formu zarf içinde araştırmanın amacını belirten bir
yazıyla araştırmaya katılmak isteyen katılımcılara dağıtılmış ve doldurulan formun
kimlik belirtmeksizin zarfın içine konularak teslim edilmesi istenmiştir.
SPSS 21 programının kullanıldığı çalışmada verilerin değerlendirmesinde tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız gruplarda T Testi ve Pearson Korelasyon
analizi kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan katılımcıların alan puanları en yüksek Psikolojik sağlık, en
düşük ise fiziksel sağlık alanında hesaplanmıştır. Çeşitli değişkenlerle alanlar
arasındaki farkın incelendiği çalışmada: ‘Medeni durum değişkeni ile Fiziksel
sağlık alanı’, ‘kendi isteği ile iş seçimi değişkeni ile Fiziksel sağlık alanı ve ÇevreTR alanı’, ‘iş memnuniyeti değişkeni ile Fiziksel sağlık alanı, Psikolojik sağlık
alanı, Sosyal ilişkiler alanı ve Çevre-TR alanı’, iş değiştirmeği istememe değişkeni
ile Fiziksel sağlık alanı ve Psikolojik sağlık alanı’ arasında anlamlı bir farkın
olduğu saptanmıştır. Alanların birbiri ile olan ilişkisinde ise; ‘Psikolojik sağlık alt
boyutu ile Fiziksel sağlık alt boyutu arasında pozitif yönde orta düzeyde (r= 0,610)
anlamlı bir ilişkinin olduğu’, ‘Sosyal ilişkiler alt boyutu ile Fiziksel sağlık (r=
0,500) ve Psikolojik sağlık (r= 0,620) alt boyutları arasında da pozitif yönde orta
düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu’ ve ‘Çevre-TR ile Fiziksel (r= 0,659),
Psikolojik (r= 0,671) ve Sosyal ilişkiler (r= 0,534) alt boyutları arasında pozitif
yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu’ tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Sağlık Çalışanları, WHOQOL-BREF-TR 27
Ölçeği
A RESEARCH ON THE QUALITY OF LIFE OF HEALTH WORKERS:
THE CASE OF BALIKESIR
Abstract
The study is aimed at assessing the quality of life of health professionals (excluding
physicians) in Bandırma and Erdek, districts of Balıkesir, provinces in northwestern
Turkey. A total of 183 participants participated in the study and it is based on the
quality of life approach of the World Health Organization. The WHO (1984)
identified the quality of life, which is an umbrella term that refers to an individual's
leading a quality life during his/her normal life course, with a special focus on the
concept of health. Within this context, according to the WHO, “health is a state of
complete physical, mental and social well-being and not simply the absence of
disease". The WHO which addresses the quality of life from physiological,
sociological, and spiritual aspects as a whole and defines it as an individual’s
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perception of his / her position within the context of his / her own culture and
values system has developed quality-of-life questionnaires to measure the quality of
life. In the present study, the WHOQOL-BREF (1993) was used. While the
original WHOQOL-BREF consists of 26 questions, there are 27 questions in its
Turkish version. Respondents are asked to answer the questions by considering
their health status during the last 15 days. The scale consists of 4 domains: physical
health, spiritual health, social relationships and environment. The physical health
domain consists of nine questions two of which are related to the respondent’s
general health. This domain is composed of indicators of quality of life related to
individuals' capacity to carry out daily tasks related to the individual's illness such
as frequency of drug intake and treatment, sleeping capacity, ability to relax and
similar situations. The psychological health domain consists of six questions on
satisfaction with life, perceiving one’s life as meaningful, ability to focus on work,
etc. The social health domain consists of three questions on relationships outside
the family, friend support and satisfaction with the house lived in. The environment
domain has 8 questions on the individual's feeling of being safe, the level of safety
and security of the physical environment in which the individual is living, the
individual’s having sufficient financial power to meet his/her needs, etc. The
question added to the Turkish version of the scale is related to the national
environment domain. It is an indicator of the pressure and control mechanism in
close relations. Each domain in the scale is interrelated and a progress or
deterioration in any domain affects other domains.
The data to be obtained in this study will be analyzed using the SPSS 21 program.
One-way analysis of variance (ANOVA), independent samples T-Test and Pearson
Correlation analysis were used in the analysis of the data.
The scores of the participants were calculated for the highest psychological health
and the lowest for physical health. In the study where the differences between the
various variables and areas were examined. It was found that there was a significant
difference 'between the Physical health area and marital status variable', 'between
choosing the job voluntarily variable and the Physical health area, the EnvironmentTR area', 'between job satisfaction variable and the Physical health area, the
Psychological health area, Social relations area, the Environment-TR area' and
'between the variable of not wanting to change the job and the Physical health area,
the Psychological health area'. There was a positively moderately significant
relationship 'between the Psychological health sub-dimension and the Physical
health sub-dimension (r = 0,610)', 'between Social relations sub-dimension and the
Physical health (r = 0,500) and the Psychological health (r = 0,620) sub-dimensions
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' and ‘between the Environment-TR and the Physical (r = 0.659), the Psychological
(r = 0.671) and the Social relations (r = 0.534) sub dimensions’.
Key Words: Quality Of Life, Health Workers, WHOQOL-BREF-TR 27 Scale

1. GİRİŞ
Kavramsal ve içerik olarak farklı şekil ve formlara bürünen yaşam kalitesi her
dönem farklı kesimden insanların ilgilendiği konular arasında yer almıştır. Örneğin
17. Yüzyılda “insanların iyi bir yaşam” sürdürmesine ilişkin ilgi William Petty ve
onun ardılları öncülüğünde gerçekleşmiştir. Bu yüzyılda “iyi bir yaşam” için ilgi
kişilerin yaşam koşullarını değerlendirme yönündedir (Sen, 2004: 41-42). Erken
dönem akademik çalışmalarda yaşam kalitesi eğitim, gelir ve barınma gibi
göstergeler üzerinden ölçme eğilimi yaygındır (Meeberg, 1993; Day ve Jankey,
1996; Allison at all, 1997). Zamanla bu eğilim değişime uğramış olsa da yaşam
kalitesine ilişkin evrensel bir kavramlaştırma mümkün olamamıştır. Yaşam kalitesi
kavramının belirsizliği ve şemsiye bir kavram olması, büyük ölçüde bireysel yaşam
kalitesinin psikoloji, felsefe, sağlık, ekonomi, sosyoloji, sosyal politika gibi farklı
disiplinlerin ilgilendikleri bir alan olması, yaşam kalitesine yönelik geniş bir
akademik yazının mevcut olması ve yaşam kalitesinin beslendiği kaynakların
kültürel farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla teorik bir kavram olarak,
yaşam kalitesi basit, tek bir tanımı olmayan karmaşık ve dinamik bir olgudur
(Chappell ve Wirz, 2003: 163). Yaşam kalitesine ilişkin bazı tanımlar Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Literatürde Yaşam Kalitesi Kavramlaştırması Örnekleri
Teorisyen
Young ve Longman (1983)
Goodison ve Singleton (1989)
Tam (1998)
Diener et al. (1999)

Akranavičiūtė
(2007)

ve

Ruževičius

Tanımlama
‘Fizyolojik,
psikolojik
ve
sosyolojik
ihtiyaçların/gereksinimlerin tatmini’
‘Hayata ilişkin planlarda içsel doygunluğa ulaşma’
‘Öznel iyi olma hali
‘Bir bireyin yaşamının birçok yönden ‘iyiliğinin/iyilik
halinin' nasıl ölçüldüğüdür. Bu değerlendirmeler, birinin
yaşam olaylarına karşı duygusal tepkilerini, eğilimini, yaşam
tatmini gerçekleştirme ve tatmini ve iş ve kişisel ilişkilerden
memnuniyeti içerir’.
‘Bir bireyin ideal yaşamı ile karşılaştırıldığında yaşam
boyutlarından memnuniyeti’

Her ne kadar kavramsal bir birlik olmasa da, yaşam kalitesi kavramı objektif ve
sübjektif göstergeleri içeren bir kavramdır. Sübjektif göstergeler, genel olarak
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bireylerin yaşamlarına ilişkin hisleri ve tatmin duygularına ilişkindir. Objektif
göstergeler ise maddi refah, sosyal statü ve fiziksel refah için toplumsal ve kültürel
talepleri karşılamaya yönelik göstergeleri ifade etmektedir (Susniene, Jurkauskas,
2009: 59).
Yaşam kalitesini kavramsallaştırma ve ölçmek için Dünya Sağlık Örgütü'nün
(DSÖ) Yaşam Kalitesi (WHOQOL) Grubu tarafından da önemli ve kapsamlı
çalışmalar 1990’lı yıllardan beri yürütülmektedir (WHOQOL Group, 1993;
WHOQOL Group, 1995a; WHOQOL Group, 1995b; World Health
Organization,1993; World Health Organization, 1997; WHOQOL GROUP, 1998;
Skevington at all, 1999; Saxena at all, 2001; Skevington at all, 2004). DSÖ, Yaşam
Kalitesini bireylerin, yaşadıkları kültür ve değer sistemleri bağlamında; amaçları,
beklentileri, standartları ve kaygıları açısından yaşamdaki durumlarına ilişkin
kişisel algılamaları olarak tanımlar (Skevington at all, 2004: 299; WHOQOL
Group, 1993: 153; World Health Organization, 1997: 1; WHOQOL Group, 1995b:
1405). DSÖ yaşam kalitesini WHOQOL-100, WHOQOL-BREF, WHOQOL-OLD
gibi ölçekler aracılığıyla ve kültürlerarası karşılaştırma yapabilecek şekilde
ölçmektedir (WHOQOL Group, 1995b: 1403). Bu çalışmada kullanılacak olan
WHOQOL-BREF 40'tan fazla dilde mevcut iyi bilinen araçlardan biridir. Amerika
Birleşik Devletleri, Hollanda, Polonya, Bangladeş, Tayland, Hindistan, Avustralya,
Japonya, Hırvatistan, Zimbabve ve diğer birçok ülkede ölçeğin uyarlaması
yapılmıştır (Vahedi, 2010).
Yaptıkları işin niteliği; hastaların duygusal talepleri, ölümcül hastalara bakım
verme, hasta yakınlarıyla sıklıkla muhatap olma, yapılan işin yoğunluğu, nöbet
tutma, uyku düzensizliği, işyerinde görev paylaşımı konusunda problemlerin
yaşanması ve benzeri durumlar ( Frenc at all, 1999: 162) sağlık çalışanları olumsuz
yönde etkilemektedir. İş ve iş dışı yaşamı birbirinden ayrılmaz bir bütün olup, bir
tarafta yaşanılan problem diğerine etki ederek, bireylerin fiziksel sağlık, psikolojik
sağlık, sosyal ve çevresel ilişkilerinde bozulmalara sebep olmaktadır. Bu ise yaşam
kalitesinde düşüşle sonuçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada sağlık
çalışanlarının (hekimler hariç) fiziksel sağlık, psikolojik sağlık/iyi oluş, sosyal
ilişkiler ve çevre boyutlarındaki yaşam kaliteleri Dünya Sağlık Örgütü’nün
bireylerin yaşam kalitesini ölçmek için geliştirdiği yaşam kalitesi ölçeklerinden
WHOQOL-BREF ile ölçülmüş ve alt boyutlar arasındaki ilişkiler araştırılmıştır.
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2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
Çalışma Balıkesir/ Bandırma ve Erdek ilçesindeki sağlık çalışanlarının (hekimler
hariç) yaşam kalitesini ölçmeyi amaçlamaktadır.
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Bandırma Devlet, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet ve Bandırma
Royal Hastanelerindeki 527 sağlık çalışanın (hekimler hariç) tamamı
oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılması hedeflendiğinden
örneklem seçme yoluna gidilmemiştir. Erdek devlet hastanesinde 59 sağlık
çalışanından 34’üne, Bandırma Royal özel hastanesinde 63 sağlık çalışanından
49’una, Bandırma Devlet hastanesinde 405 ağlık çalışanından 100’üne ulaşılarak
saha çalışması tamamlanmıştır.
2.3. Saha Çalışmasının Yürütümü
Saha çalışması Bandırma Devlet Hastanesinde, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet
Hastanesinde ve Özel Bandırma Royal Hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Hastane
yönetimleriyle resmi yazışmalarla iletişim kurularak çalışmanın yürütülebilmesi
için gerekli izinler alınmıştır. Saha Çalışması 1 Temmuz 2019-2 Eylül 2019
tarihleri arasında yürütülmüştür. Anket formları hastanelerin yönetimleri
aracılığıyla, araştırmanın amacını belirten bir yazıyla kapalı zarflar içinde sağlık
çalışanlarına dağıtılmıştır ve doldurulan formların kimlik belirtmeksizin zarfların
içine konularak teslim edilmesi istenmiştir. Toplamda 527 sağlık çalışanından 190’ı
anketi doldurmuştur. Ancak 7 ankette soruların tamamının yanıtlanmadığı
saptanmıştır. Bunlar kapsam dışı bırakılarak 183 anket çalışmaya dahil edilmiştir.
2.4. Veri Toplama Aracı
Çalışmada katılımcılara ilişkin tanımlayıcı form ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam
Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF-TR 27) anket
formu kullanılmıştır.
Tanımlayıcı formda cinsiyet, eğitim, medeni durum, yaş, ortalama gelir, yıllık
çalışma süresi, katılımcının kendi isteğiyle işi seçip/seçmeme durumu, iş
memnuniyeti ve iş değiştirme isteğine ilişkin veriler toplanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu
(WHOQOL-BREF-TR) Eser ve arkadaşları (1999) tarafından geçerlilik ve
güvenirliği yapılmıştır. 26 soruluk ölçekle bireylerin yaşam kalitesi fiziksel,
psikolojik, sosyal ve çevresel iyilik halleri üzerinden 4 temel boyutta ölçülmektedir.
Ölçeğin Türk versiyonunda 27 soru bulunmakta olup, 27. soru Çevre alan skoru
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çevre-TR olarak adlandırılmakta ve Çevre-TR alan skoru çevre skoru yerine
kullanılmaktadır (aktaran Yıldırım, Hacıhasanoğlu, 2011: 63). 5’li likert
derecelendirme tipindeki ölçekte yaşam kalitesi toplam puanı en düşük 27, en
yüksek 135 olarak hesaplanabilmektedir. 4-20 arasında değişen alan puanları ise o
alanı oluşturan maddelerin ortalamasının 4 ile çarpılmasıyla elde edilmekte ve puan
arttıkça yaşam kalitesi artmaktadır (Işık ve İnanç, 2008: 118).
3. ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1.Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikleri
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişken
Cinsiyet
Yaş

Medeni Durum
Eğitim Durumu

Kadın
Erkek
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
Evli
Bekar/Boşanmış
Lise
Üniversite
Yüksek lisans

N
150
33
18
46
41
37
31
10
119
64
14
156
13

%
82,0%
18,0%
9,8%
25,1%
22,4%
20,2%
16,9%
5,5%
65,0%
35,0%
7,7%
85,2%
7,1%

Tablo 1’den katılımcıların çoğunluğunu kadınlar oluşturmakta olup,
katılımcıların %25,1’i 24-29 yaş aralığında, % 65’i evli ve % 85’i üniversite
mezunudur.

Tablo 2. Katılımcıların Gelir Durumu Ve Çalışma Süreleri
Değişken
Gelir Durumu

Çalışma Süresi

500 - 2020 TL
2020 - 2999 TL
3000 - 3999 TL
4000 TL ve üzeri
1-3 Yıl
4 - 6 Yıl
7 Yıl ve üzeri

N
25
20
20
109
40
27
116

%
14,4%
11,5%
11,5%
62,6%
21,9%
14,8%
63,4%

Tablo 2’den katılımcıların % 62,6’sının gelirinin 4000 TL ve üzeri, % 63,4’ünün
çalışma yılının 7 Yıl ve üzeri olduğu saptanmıştır.
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Tablo 3. Katılımcıların Yaptıkları İşe İlişkin Düşünceleri
Değişken
Kendi İsteği ile İş Seçimi
İş Memnuniyeti
İş Değiştirme İsteği

Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

N
129
54
119
64
111
72

%
70,5%
29,5%
65,0%
35,0%
60,7%
39,3%

Tablo 3’ten katılımcıların % 70,5’i yapmış olduğu işi kendi isteği ile seçtiğini, %
65,0’ı ise yapmış olduğu işten memnun olduğunu, % 60,7’si ise yapmış olduğu işi
değiştirmek istediğini belirtmiştir.
3.2. Katılımcıların Yaşam Kalitesine İlişkin Bulgular
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen saha çalışması sonucu uygulanan
WHOQOL-BREF-TR 27 ölçeğinin güvenirlilik analizi test edilmiştir.
Cronchbach’s Alpha değeri ölçeğin tamamı için 0,92, fiziksel sağlık alanında 0,85,
psikolojik sağlık alanında 0,78, sosyal ilişkiler alanında 0,79 ve Çevre TR alanında
ise 0,78 bulunmuştur.

Tablo 4. Katılımcıların Alan Puan Dağılımları
Alanar
Fiziksel Sağlık
Psikolojik Sağlık
Sosyal İlişkiler
Çevre-TR
Valid N (listwise)

N
183
183
183
183
183

Min.
4,00
7,33
4,00
6,67

Max.
19,56
19,33
20,00
18,67

Ort
12,9035
14,1894
14,1857
12,9593

SS
2,83280
2,59765
3,46195
2,26153

Katılımcıların Fiziksel sağlık, Psikolojik, Sosyal ilişkiler ve Çevre TR alan puanları
hesaplanmıştır (Tablo 4). WHOQOL-BREF-TR Fiziksel sağlık alanı 12.90±2.83;
Psikolojik sağlık alanı 14.18±2.59; Sosyal ilişkiler alanı 14.18±3.46; Çevre-TR
12.95±2.26 olarak belirlenmiştir.
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Tablo 5. Cinsiyet Değişkeni İle Ölçek Arasında Fark
(Bağımsız Örneklem T Testi)
Fiziksel
Sağlık
Psikolojik
Sosyal
İlişkiler
Çevre TR

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N
150
33
150
33
128
30
150

Ort
12,77
13,49
14,20
14,14
14,19
14,18
12,95

SS
2,94
2,25
2,53
2,94
3,50
3,35
2,25

33

12,98

2,35

T

P

-1,328

,186

,117

,907

,014

,989

-,067

,947

Hesaplanan alan puanlarının katılımcıların cinsiyetine göre karşılaştırılması Tablo
5’te verilmiştir. Tablo incelendiğinde her bir alandaki p değerinin 0,05’ten büyük
olduğu görülür. Dolayısıyla p>0,05 olduğundan Fiziksel sağlık alanı, Psikolojik
sağlık alanı, Sosyal ilişkiler alanı ve Çevre-TR ile cinsiyet değişkeni arasında
anlamlı bir fark yoktur.
63
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Tablo 6. Yaş Değişkeni İle Ölçek Arasındaki Fark
(Tek Yönlü Varyans Analizi)
N
Fiziksel Sağlık

Psikolojik

Sosyal İlişkiler

Çevre-TR

18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
Total
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
Total
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
Total
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
Total

18
46
41
37
31
10
183
18
46
41
37
31
10
183
13
37
40
32
28
8
158
18
46
41
37
31
10
183

Ort

SS

13,83
13,03
12,59
12,24
13,13
13,69
12,90
14,11
14,23
13,82
14,09
14,65
14,60
14,19
13,33
14,41
14,43
13,83
14,19
14,67
14,19
13,43
13,00
12,54
12,52
13,59
13,33
12,96

1,91
2,72
2,58
2,99
3,63
2,02
2,83
2,10
2,63
2,52
2,74
2,80
2,77
2,60
3,27
3,19
3,40
3,99
3,61
3,19
3,46
2,12
1,87
2,15
2,21
2,92
2,28
2,26

f

P

1,109

,357

,415

,838

,321

,900

64

1,271

,278

Tablo 6’da katılımcıların yaş aralıklarına göre yaşam kalitesi alan puanlarının
karşılaştırılması görülmektedir. Tablo incelendiğinde her bir alandaki p değerinin
0,05’ten büyük olduğu görülür. Dolayısıyla p>0,05 olduğundan Fiziksel sağlık
alanı, Psikolojik sağlık alanı, Sosyal ilişkiler alanı ve Çevre-TR ile yaş değişkeni
arasında anlamlı bir fark yoktur.
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Tablo 7. Medeni Durum Değişkeni İle Ölçek Arasındaki Fark
(Bağımsız Örneklem T Testi)
Medeni Durum
Fiziksel

Evli

Sağlık

Bekar/Boşanmış

Psikolojik

Evli
Bekar/Boşanmış

Sosyal

Evli

İlişkiler

Bekar/Boşanmış

Çevre- TR

Evli
Bekar/Boşanmış

N

Ort

SS

119

12,59

2,87

64

13,48

2,69

119

14,22

2,57

64

14,13

2,67

112

14,32

3,49

46

13,86

3,41

119

12,90

2,28

64

13,06

2,24

T

P

-2,033

,043

,245

,806

,768

,444

-,452

,652

Katılımcıların medeni durum yaşam kalitesi alan puanlarının karşılaştırılması Tablo
7’de görülmektedir. Tablo incelendiğinde fiziksel alan boyutunda bekâr/boşanmış
sağlık çalışanlarının ortalamasının evlilerden daha yüksek olduğu görülmekte ve p
<0,05 olduğundan medeni durumla fiziksel sağlık alanı arasında anlamlı bir farkın
olduğu söylenebilir. Ancak diğer boyutlar incelendiğinde p >0,05’tir. Dolayısıyla
Psikolojik sağlık alanı, Sosyal ilişkiler alanı ve Çevre-TR ile medeni durum
değişkeni arasında anlamlı bir fark yoktur.
Tablo 8. Gelir Durumu Değişkeni İle Ölçek Arasındaki Fark
(Tek Yönlü Varyans Analizi)

Fiziksel Sağlık

Psikolojik

Sosyal İlişkiler

Çevre- TR

500 - 2020 TL
2020 - 2999 TL
3000 - 3999 TL
4000 TL ve üzeri
Total
500 - 2020 TL
2020 - 2999 TL
3000 - 3999 TL
4000 TL ve üzeri
Total
500 - 2020 TL
2020 - 2999 TL
3000 - 3999 TL
4000 TL ve üzeri
Total
500 - 2020 TL
2020 - 2999 TL
3000 - 3999 TL
4000 TL ve üzeri
Total

PROCEEDINGS BOOK

N
25
20
20
109
174
25
20
20
109
174
20
17
18
94
149
25
20
20
109
174

Ort
13,69
13,67
12,04
12,77
12,92
14,53
14,13
12,83
14,46
14,25
14,73
15,14
12,89
14,26
14,26
13,00
13,27
12,00
13,13
13,00
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SS

f
2,19
2,25
2,91
3,05
2,87
1,96
2,91
2,46
2,67
2,62
3,13
4,16
2,71
3,53
3,48
2,08
2,56
2,19
2,25
2,27

P

1,798

,150

2,352

,074

1,425

,238

1,532

,208
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Tablo 8’de katılımcıların gelir değişkeni ile yaşam kalitesi alan puanlarının
karşılaştırılması görülmektedir. Tablo incelendiğinde her bir alandaki p değerinin
0,05’ten büyük olduğu görülür. Dolayısıyla p>0,05 olduğundan Fiziksel sağlık
alanı, Psikolojik sağlık alanı, Sosyal ilişkiler alanı ve Çevre-TR ile gelir değişkeni
arasında anlamlı bir fark yoktur
Tablo 9. Çalışma yılı değişkeni ile ölçek arasındaki fark
(Tek Yönlü Varyans Analizi)
Fiziksel Sağlık

Psikolojik

Sosyal İlişkiler

Çevre-TR

1-3 Yıl
4 - 6 Yıl
7 Yıl ve üzeri
Total
1-3 Yıl
4 - 6 Yıl
7 Yıl ve üzeri
Total
1-3 Yıl
4 - 6 Yıl
7 Yıl ve üzeri
Total
1-3 Yıl
4 - 6 Yıl
7 Yıl ve üzeri
Total

N
40
27
116
183
40
27
116
183
29
25
104
158
40
27
116
183

Ort
13,47
13,56
12,56
12,90
14,22
14,22
14,17
14,19
13,84
14,56
14,19
14,19
13,08
13,50
12,79
12,96

SS

f
2,47
2,49
2,98
2,83
2,57
2,57
2,63
2,60
3,55
2,93
3,57
3,46
1,94
2,22
2,37
2,26

P

2,437

,090

,007

,993

,289

,749

1,136

,324

Katılımcıların çalışma yılı değişkeni göre yaşam kalitesi alan puanlarının
karşılaştırılması Tablo 9’da görülmektedir. Tablo incelendiğinde her bir alandaki p
değerinin 0,05’ten büyük olduğu görülür. Dolayısıyla p>0,05 olduğundan Fiziksel
sağlık alanı, Psikolojik sağlık alanı, Sosyal ilişkiler alanı ve Çevre-TR ile çalışma
yılı değişkeni arasında anlamlı bir fark yoktur.
Tablo 10. Kendi isteği ile iş seçimi değişkeni ile ölçek arasındaki fark
(Bağımsız Örneklem T Testi)

Fiziksel
Sağlık
Psikolojik
Sosyal
İlişkiler
Çevre- TR

Kendi İsteği ile İş
Seçimi
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

PROCEEDINGS BOOK

N

Ort

SS

129
54
129
54
111
47
129
54

13,25
12,08
14,34
13,84
14,44
13,59
13,17
12,44

2,75
2,89
2,49
2,82
3,30
3,78
2,20
2,35

October 03 –06, 2019 Tunisia

T

P

2,576

,011

1,180

,239

1,415

,159

2,009

,046
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Tablo 10’da katılımcıların yaşam kalitesi alan puanları ile kendi isteği ile iş seçimi
değişkeni karşılaştırılması görülmektedir. Tablo incelendiğinde Fiziksel sağlık alanı
ve Çevre-TR boyutlarında kendi isteği ile iş seçimi yapan katılımcıların
ortalamasının kendi isteği ile seçim yapmayan katılımcılardan daha yüksek olduğu
görülmekte ve p <0,05 olduğundan kendi isteği ile iş seçimi değişkeni Fiziksel
sağlık ve Çevre-TR alanları arasında anlamlı bir farkın olduğu söylenebilir. Ancak
diğer boyutlar incelendiğinde p >0,05’tir. Dolayısıyla kendi isteği ile iş seçimi
değişkeni ile Psikolojik sağlık ve Sosyal ilişkiler alanları arasında anlamlı bir fark
yoktur.
Tablo 11. İş Memnuniyeti Değişkeni ile ölçek arasındaki fark
(Bağımsız Örneklem T Testi)

Fiziksel
Sağlık
Psikolojik
Sosyal
İlişkiler
Çevre-TR

İş
Memnuniyeti
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

N

Ort
119
64
119
64
101
57
119
64

13,54
11,72
14,55
13,52
14,68
13,31
13,24
12,44

SS

T
2,50
3,05
2,38
2,86
3,45
3,33
2,23
2,25

4,334
2,593
2,425
2,285

P
,000
,010
,016
,023

Katılımcıların iş memnuniyeti değişkeni ile yaşam kalitesi alan puanlarının
karşılaştırılması Tablo 11’de görülmektedir. Tablo incelendiğinde Fiziksel sağlık,
Psikolojik sağlık, Sosyal ilişkiler ve Çevre-TR boyutlarında işinden memnun olan
katılımcıların ortalamasının işinden memnun olmayan katılımcılardan daha yüksek
olduğu görülmekte ve her bir boyutta p <0,05 olduğundan, iş memnuniyeti
değişkeni ile Fiziksel sağlık, Psikolojik sağlık, Sosyal ilişkiler ve Çevre alan TR alt
boyutları arasında anlamlı bir fark vardır.
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Tablo 12. İş değiştirme isteği ile ölçek arasındaki fark
(Bağımsız Örneklem T Testi)
Fiziksel
Sağlık
Psikolojik
Sosyal
İlişkiler
Çevre-TR

İş Değiştirme İsteği
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet

N
111
72
111
72
94
64
111

Ort
12,49
13,54
13,89
14,66
13,82
14,73
12,85

SS
2,97
2,50
2,68
2,41
3,51
3,35
2,23

Hayır

72

13,13

2,31

T

P

-2,496

,013

-1,978

,049

-1,637

,104

-,820

,413

Tablo 12’de katılımcıların iş değiştirme isteği ile yaşam kalitesi alan puanları
karşılaştırılması görülmektedir. Tablo incelendiğinde Fiziksel sağlık alanı ve
Psikolojik sağlık alanı boyutlarında iş değiştirmek istemeyen katılımcıların
ortalamasının iş değiştirmek isteyen katılımcılardan büyük olduğu görülmekte ve
her iki boyutta da ve p <0,05 olduğundan iş değiştirmeme isteği değişkeni ile
Fiziksel ve Psikolojik alanları arasında anlamlı bir farkın olduğu söylenebilir.
Ancak diğer boyutlar incelendiğinde p >0,05’tir. Dolayısıyla iş değiştirme isteği
değişkeni ile Sosyal ilişkiler ve Çevre-TR arasında anlamlı bir fark yoktur.
Tablo 13. Korelasyon Analizi
Fiziksel Sağlık
Pearson Correlation
Fiziksel Sağlık

Çevre

1

183

Pearson Correlation

,610**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

183

183

,500**

,620**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

N

158

158

158

,659**

,671**

,534**

,000

,000

,000

Pearson Correlation
Sosyal İlişkiler

Sosyal İlişkiler

Sig. (2-tailed)
N

Psikolojik

Psikolojik

Pearson Correlation

1

1

Çevre
Sig. (2-tailed)
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N

183

183

158

183

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Son olarak çalışmada her bir alanın birbiri ile ilişkisinin yönünü ve şiddetini ölçmek
için Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon analizinde ilişki
katsayısı ‘r’ ile ifade edilir ve -1 ile +1 arasında bir değer alır. Eksi ve artı işareti
ilişkinin yönünü, derecesini ise katsayının büyüklüğü belirler (Baş, 2010: 162).
Tablo 13 incelendiğinde Psikolojik sağlık alt boyutu ile Fiziksel sağlık alt boyutu
arasında pozitif yönde orta düzeyde (r= 0,610) anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir. Sosyal ilişkiler alt boyutu ile Fiziksel sağlık (r= 0,500) ve Psikolojik
sağlık (r= 0,620) alt boyutları arasında da pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir
ilişki vardır. Benzer şekilde Çevre-TR ile Fiziksel (r= 0,659), Psikolojik (r= 0,671)
ve Sosyal ilişkiler(r= 0,534) alt boyutları arasında pozitif yönde orta düzeyde
anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir.
SONUÇ
Çalışmada Balıkesir ilinin iki ilçesindeki hastanelerde sağlık çalışanlarının yaşam
kalitesi ölçülmüş ve Fiziksel sağlık, Psikolojik sağlık, Sosyal ilişkiler ve Çevre-TR
alan puanlarının çok düşük olmadığı saptanmıştır. Çalışmada çeşitli değişkenlerle
alanlar arasındaki fark incelenmiş ve özellikle iş memnuniyeti değişkeni ile Fiziksel
sağlık alanı, Psikolojik sağlık alanı, Sosyal ilişkiler alanı ve Çevre-TR alanı’, işi
değiştirmeği istememe değişkeni ile Fiziksel sağlık alanı ve Psikolojik sağlık alanı’
arasında anlamlı bir farkın olduğu saptanmıştır. Alanların birbiri ile olan ilişkisinde
ise pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Buna göre; ‘Psikolojik
sağlık alt boyutu ile Fiziksel sağlık alt boyutu arasında’, ‘Sosyal ilişkiler alt boyutu
ile Fiziksel sağlık ve Psikolojik sağlık alt boyutları arasında’, ve ‘Çevre-TR ile
Fiziksel sağlık, Psikolojik sağlık ve Sosyal ilişkiler alt boyutları arasında’ pozitif
yönde orta düzeyde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.
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PERCEPTION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AWARENESS:
THE CASE OF BANDIRMA ONYEDI EYLÜL UNIVERSITY*
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ORCID ID: 0000-0002-6487-4853
Zeynep ACA2
ORCID ID: 0000-0002-3399-5310
Abstract
According to the data released by the Social Security Institution, 3888 people lost
their lives due to occupational accidents between 2010 and 2012. Therefore, due to
the large number of occupational accidents-related deaths in Turkey, the law on
Occupational Health and Safety was enacted.
With the law, all types of employment, work and workplaces belonging to public
and private sectors, owners and/or employers of workplaces and their
representatives, and all employees including apprentices, interns and trainees were
included in the scope of occupational health and safety. However, the enactment of
the law has not led to an expected decrease in the number of occupational accidents
over the years (for example, in 2017, 1636 people died because of occupational
accidents), which suggests that the awareness of the importance of occupational
health and safety in our country has not yet been raised sufficiently. From this point
of view, it was decided to determine how students who participated in the training
given at Bandirma Onyedi Eylül University on occupational health and safety in
Turkey perceived occupational health and safety. To assess their perceptions, 11
questions were created based on the occupational health and safety principles
mentioned in the “Fundamental Principles Of Occupational Health And Safety”"
study released by Benjamin O. Alli in 2008. In the study, a survey form developed
was used as a data collection tool. The items in the form were rated on a five-point
Likert scale. The study data were analyzed using the SPSS 21. Before the analysis
of each question, the current situation in Turkey and the student’s perceptions of the
current situation were evaluated together. The study comprised 268 students. The
evaluation of the survey form whose Cronbach’s Alpha value was 0.741 was
performed using the frequency distribution and descriptive statistics. Some of the
students included in the study sample had already taken the occupational health and
safety course, because it was the part of the curriculum of the department they
studied, their high school education or internship at the workplace. Therefore, it
was assumed that there was a difference between the students who took the
occupational health and safety course and the students who did not in terms of their
perceptions of occupational health and safety. Therefore, the following hypotheses
were developed: H0 = There is a significant difference between the students who
have taken the occupational health and safety course and the students who have not
in terms of their perceptions of occupational health and safety. H1 = There is no
significant difference between the students who have taken the occupational health
and safety course and the students who have not in terms of their perceptions of
occupational health and safety. The Independent Sample T Test was used to test the
*Bu çalışma Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından “Bilimsel Projeleri
Destekleme” kapsamında desteklenmiştir. Proje No: BAP-19-1009-090.
1. Öğretim Görevlisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
fgoze@bandirma.edu.tr.
2. Dr. Öğretim Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, zaca@bandirma.edu.tr.
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hypotheses. The analysis revealed that there was a significant difference in the 2nd
question (Sig. (2-tailed) =, 022; p <0.05) and 7th question (Sig. (2-tailed) = 032; p
<0.05). Therefore, the H0 was rejected for all the 11 questions and H1 was
accepted.

Key Words: Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety
Awareness, The Independent Sample T Test

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI ALGISI: BANDIRMA
ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Özet
Türkiye’de özellikle 2010 ve 2012 yıllarında iş kazalarından kaynaklı toplu ölümler
yaşanmasından dolayı (SGK verilerine göre 2010-2012 yıllarında 3888 kişi iş
kazası sonucu hayatını kaybetmiştir) 6331 sayılı 30/062012 tarihli İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Kanun ile özel ve kamu sektörüne ait
bütün iş ve işyerleri, bu işyerlerindeki işveren, işveren vekilleri, stajyer ve çıraklar
dâhil olmak üzere bütün çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alınmıştır. Bu
kanun ile ayrıca önceki dönemlerden farklı olarak ilk kez kamu çalışanları da iş
sağlığı ve güvenliği kapsamına alınmıştır. Ancak kanunun çıkarılması ile iş
kazalarının sayısında yıllar içinde beklenen azalma olmamıştır (örneğin 2017
yılında iş kazaları sonucu 1636 kişi hayatını kaybetmiştir). Gelinen nokta
ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin önemi konusundaki farkındalığın henüz
yeterince gelişmediğini göstermektedir. Bu noktadan hareketle Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi bünyesinde başlatılan İSG eğitimlerine katılan öğrencilerin
Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği farkındalık algısı merak edilmiştir. Bu algıyı
tespit için Alli (2008) “Fundamental Principles Of Occupational Health And
Safety” çalışmasında yer verdiği iş sağlığı ve güvenliği ilkelerinden hareketle 11
soru oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak hazırlanan ankette;
kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum ve kesinlikle
katılıyorum seçeneklerinin yer aldığı beşli likert kullanılmıştır. SPSS 21
kullanılarak verilerin analiz edildiği çalışmada, her soruya ilişkin analizden önce
Türkiye'deki mevcut duruma yer verilerek, mevcut durumla mevcut duruma ilişkin
öğrenci algılamasının değerlendirilmesi birlikte yapılmıştır. 268 öğrencinin
katıldığı çalışmada 11 sorunun Cronbach Alpha değeri 0.741 bulunmuştur.
Verilerin değerlendirmesi frekans dağılımları ve betimsel istatistikler üzerinden
yapılmıştır. Ayrıca örneklem grubu içinde yer alan öğrencilerin bazıları okuduğu
bölüm gereği veya işyerinde staj ya da lisede eğitimlerinin bir parçası olarak iş
sağlığı ve güvenliği dersini almış kişilerdir. Bu anlamda daha önce iş sağlığı ve
güvenliği eğitimi almış kişilerle almamış kişiler arasında iş sağlığı ve güvenliği
algısı arasında farklılık olduğu varsayımında bulunulmuştur. Bunun için; “H0 = İş
sağlığı ve güvenliği dersi alan öğrenciler ile almayan öğrencilerin iş sağlığı ve
güvenliği algısına ilişkin anlamlı bir fark vardır. H1= İş sağlığı ve güvenliği dersi
alan öğrenciler ile almayan öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği algısında anlamlı bir
fark yoktur.” hipotezleri kurulmuştur. Hipotezleri test için “Bağımsız Örneklem T
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Testi kullanılmıştır.” Analiz sonucunda 2. soruda (Sig. (2-tailed)= ,022; p < 0,05)
ve 7. soruda (Sig. (2-tailed)= ,032; p < 0,05) anlamlı bir farklılığının olduğu
saptanmıştır. Dolayısıyla 11 sorunun tamamı için H0 hipotezi reddedilerek H1
hipotezi kabul edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG), ISG Farkındalığı, Bağımsız
Örneklem T Testi

1. GİRİŞ
Dünya Çalışma Örgütüne (ILO) göre dünya genelinde her gün iş kazası ve meslek
hastalığı yaşanmakta ve yılda 2,78 milyondan fazla çalışan iş kazası ve meslek
hastalığı sebebiyle yaşamını yitirmektedir. Ayrıca her yıl 374 milyon ölümcül
olmayan işle ilgili yaralanma meydana gelmekte ve bu da 4 günden fazla işe
devamsızlığa yol açmaktadır. Düşük iş güvenliği ve sağlık uygulamalarının
ekonomik yükünün ise her yıl küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 3,94'ü
olduğu tahmin edilmektedir (ILO: 2019). ILO’nun paylaştığı veriler sağlıksız
çalışma koşullarının yarattığı tehlike ve bu tehlikenin iş sağlığı ve güvenliği
alanında yarattığı zafiyeti ortaya koymaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin gerçek
anlamda hayat bulması ancak işin niteliğinden kaynaklı risklerden arındırılmış,
sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulduğu çalışma ortamı ile mümkün olur. Bu
çalışma koşulları, hangi iş olursa olsun, işyerindeki bütün çalışanların fiziksel,
zihinsel ve sosyal refahlarını mümkün olan en ideal seviyeye çıkarma, işyerindeki
çalışma koşullarından kaynaklı sağlık sorunları önleme, yapılan işin doğası gereği
meydana gelebilecek risklerden koruma, işçilerin biyolojik ve fizyolojik
kapasitelerine uygun olmayan işlerde çalıştırmama unsurlarının hepsini birden
ihtiva etmelidir (Alli, 2008: 22). Bu ise iş sağlığı ve güvenliği kavramını geniş bir
perspektiften ele almayı gerektirir. İş sağlığı kavramının bir tarafını sağlık oluşturur
ve DSÖ sağlığı, kişilerin bedensel, ruhsal yönden iyi olma hali olarak tanımlar
(WHO, 2012: 2). Sağlık kavramı üzerinden iş sağlığı; “işçinin çalıştığı işinde
fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik hali içinde olmasını” ifade eder (ÇASGEM,
2017: 17).
İş güvenliğinde ise kavramın bir tarafını güvenlik oluşturmaktadır ve Ringdahl
(2001) güvenliği: “Bir şey zarar veya risk içermiyorsa, güvenli olduğu söylenebilir,
ancak bu pratikte ulaşılabilir bir durum değildir. Bundan dolayı güvenlik bir değer
yargısı olarak görülmelidir. Bir eylemde veya makinede yaralanma riskinin seviyesi
kabul edilebilir olduğu düşünülürse, bu makine veya eylem güvenli olarak kabul
edilebilir. Bu karar daha sonra riskin ne kadar büyük olduğu, neyin kabul edilebilir
olduğu ve bu kararı kimin vereceği ile ilgilidir. Bir anlamda, güvenlik riskin tam
tersidir ve riskin tersi ile orantılı olarak kabul edilebilir.” Şeklinde tanımlamaktadır.
İş güvenliği kavramı ise bir işin yürütümü esnasında çalışanların yüzleştiği
tehlikeleri yok etme veya onları mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla
alınan teknik önlemleri içerir (aktaran ÇASGEM, 2017: 17). Buradan hareketle iş
güvenliği kavramı hukuksal olarak; “bir işin meydana getirilmesi esnasında
çalışanların karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması
konusunda, esas olarak işverene ve dolaylı olarak çalışanlara getirilen
yükümlülüklere ilişkin hukuk kurallarının bütünü” şeklinde kavramsallaştırılabilir
(Çakmak, 2014: 8). İş sağlığı ve güvenliğinin özünü; “sağlıklı ve güvenli bir
çalışma ortamı sağlamak, çalışanları sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak”
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oluşturmaktadır (TMMOB, 2018: 2). Bu özü gerçek anlamda uygulamaya koyma
ise iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı gerektirir. Kişinin çevresinde gelişen olayları
bilme, onların bilincinde olma, onları algılama ve duyumsama becerisi şeklinde
tanımlanabilecek farkındalık göreceli bir kavramdır. Görece artan farkındalık
sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının derecesini yükselterek, çalışanlara yüksek
düzeyde sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruma sağlar. Bu şekildeki çalışma
ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği temel ilkeleri de gerçek anlamda uygulanır. İş
sağlığı ve iş güvenliğinin temel ilkelerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür
(Alli, 2008: 17-19).
 Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmaya hakkı
vardır ve çalışma koşulları çalışanın refahı ve insanlık onurunu korumalıdır.
Bu şekildeki çalışma koşullarının oluşturulmasında ve hakların
korunmasında tüm taraflar; işçi, işveren ve hükümet sorumludur.
 İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmalıdır. Bu politikalar hem
ulusal hem de işyeri düzeyinde uygulanmalı ve ilgili tüm taraflara etkili bir
şekilde iletilmelidir.
 Ulusal düzeyde iş sağlığı ve güvenliği sistemi kurulmalıdır. Koruyucu
güvenlik ve sağlık kültürü oluşturmak ve sürdürmek için sistem gerekli tüm
mekanizmaları ve unsurları içermelidir. Ulusal sistem sürdürülmeli,
kademeli olarak geliştirilmeli ve periyodik olarak gözden geçirilmelidir.
 Sosyal taraflar ve diğer paydaşlara danışılarak görüş alışverişi yapılmalıdır.
Bu, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşumu, uygulanması ve gözden
geçirilmesinin tüm aşamalarında yapılmalıdır.
 İş sağlığı ve güvenliği programları ve politikaları hem önleme hem de
korumayı amaçlamalıdır. Çalışmalar her şeyden önce işyerinde birincil
önleme üzerinde odaklanmalıdır. İşyerleri ve çalışma ortamları güvenli ve
sağlıklı olacak şekilde planlanmalı ve tasarlanmalıdır.
 İş sağlığı ve güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi teşvik edilmelidir. Bu, iş
kazalarını, meslek hastalıklarını ve ölümleri önlemeye yönelik ulusal
yasaların, düzenlemelerin ve teknik standartların periyodik olarak sosyal,
teknik ve bilimsel ilerlemelere ve iş dünyasındaki diğer değişikliklere
adapte edilmesini sağlamak için gereklidir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
en iyi uygulamalar ulusal bir politika, ulusal bir sistem ve ulusal bir
programın geliştirilmesi ve uygulanması ile yapılır.
 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilendirme ve farkındalık yaratma hayati
öneme sahiptir. Çalışma ortamındaki tehlikeler ve tehlikeli maddelere
ilişkin doğru bilgilerin toplanması ve dağıtılması, işyerlerinin gözetimi,
politikalara uyumu izleme ve diğer ilgili faaliyetler etkin politikaların
oluşturulması ve uygulanmasında çok önemlidir.
 Uygun sağlık hizmetlerinin sunumu, iş sağlığı uygulamasının merkezi bir
unsurudur. Çalışanları fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik halini geliştirmek ve
artırmak için çaba gösterilmelidir.
 Tüm çalışanları kapsayacak şekilde iş sağlığı hizmetleri kurulmalıdır. İdeal
olan, tüm ekonomik faaliyet kategorilerindeki her bir çalışan, işçi sağlığını
korumayı, geliştirmeyi ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bu
hizmetlere erişebilmelidir.
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İş kazası ve meslek hastalığı geçiren çalışanlara tazminat, rehabilitasyon ve
iyileştirici hizmetler sunulmalıdır. Mesleki tehlikelerin sonuçlarını en aza
indirmek için önlemler alınmalıdır.
 Eğitim ve öğretim, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının hayati
bileşenleridir. Çalışanlar ve işverenler, güvenli çalışma koşulları
oluşturmanın önemi ve bunun nasıl yapılacağının farkında olmalıdır. Ayrıca
belirli faaliyet alanlarında eğiticiler eğitilerek, belirli mesleki güvenlik ve
sağlık sorunlarına daha hızlı çözüm üretilebilir.
 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işçilerin, işverenlerin ve yetkili makamların
belirli sorumlulukları, görevleri ve yükümlülükleri vardır. Örneğin,
çalışanlar işyerinde güvenlik prosedürlerini takip etmelidir. İşverenler
güvenli çalışma koşulları ve ilk yardıma erişim sağlamalıdır. Yetkili
makamlar iş sağlığı ve güvenliği politikalarını tasarlamalı, periyodik olarak
gözden geçirmeli ve güncellemelidir.
 İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için politikalar uygulanmalıdır. Bunun
için ise etkin bir denetim mekanizması gereklidir.
Ülkemizde 6331 sayılı 30/062012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş
sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler bir kanun altında toplanmıştır. Kanun
özellikle 2010 ve 2012 yıllarında iş kazalarından kaynaklı toplu ölümler
yaşanmasından (SGK verilerine göre 2010-2012 yıllarında 3888 kişi iş kazası
sonucu hayatını kaybetmiştir) sonra yürürlüğe konulmuştur. Özel ve kamu
sektörüne ait bütün iş ve işyerleri, bu işyerlerindeki işveren, işveren vekilleri,
stajyer ve çıraklar dâhil olmak üzere bütün çalışanları iş sağlığı ve güvenliği
kapsamına alan kanununun çıkarılış gerekçelerinden bazıları; iş sağlığı ve güvenliği
alanındaki zafiyetleri ortadan kaldırma, çalışanlar için sağlıklı çalışma koşullarını
hayata geçirme, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine ilişkin farkındalığı geliştirme, iş
sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat dağınıklığını ortadan kaldırma, iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin etkin bir denetim mekanizması geliştirmedir. Esasında bu
gerekçeler yukarıda sıralanan iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri ile uyuşmakta
olup, bu anlamda 6331 sayılı Kanunla iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkelerinin
hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söylemek mümkündür. Ancak kanunun
çıkarılışından günümüze kadar geçen süreçte beklenen olmamış ve iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin yaşanan problemler katlanarak artmaya devam etmiştir. Örneğin
2012 yılında ülkemizde yaşanan iş kazası sayısı 74.871 iken bu rakam 2017’de
359.653’e çıkmıştır (SGK, 2018). Bu geçen süreçte ülkemizde iş sağlığı ve
güvenliğinin önemi konusundaki farkındalığın da henüz yeterince gelişmediğini
göstermektedir. Bu noktadan hareketle Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
bünyesinde başlatılan İSG eğitimlerine katılan öğrencilerin Türkiye’deki iş sağlığı
ve güvenliği farkındalık algısı merak edilmiştir. Bu algı Alli (2008) “Fundamental
Principles Of Occupational Health And Safety” çalışmasında yer verdiği iş sağlığı
ve güvenliği ilkelerinden hareketle geliştirilen anket formu aracılığıyla
belirlenmeye çalışılmıştır.
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2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
Çalışma ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde başlatılan İSG
eğitimlerine katılan öğrencilerin Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği farkındalık
algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır.
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde İSG eğitine katılan
öğrencilerin tamamı oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılması
hedeflendiğinden örneklem seçme yoluna gidilmemiştir ve derse katılan tüm
öğrencilerden çalışma kapsamında geliştirilen anket formunu doldurmaları
istenmiştir. Toplamda 280 öğrenci anketi doldurmuştur. Ancak 12 anketin gereken
özen gösterilerek doldurulmadığı düşünülerek kapsam dışı bırakılmış ve 268 anket
değerlendirilmiştir.
2.3. Veri Toplama Aracı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde başlatılan İSG eğitimlerine katılan
öğrencilerin Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği farkındalık algısını tespit için Alli
(2008) “Fundamental Principles Of Occupational Health And Safety” çalışmasında
yer verdiği iş sağlığı ve güvenliği ilkelerinden hareketle 11 soru oluşturulmuştur.
Güvenirlik değeri α = 0.741 olarak bulunan ölçeğin maddeleri 1 ile 5 arası en
düşükten en yükseğe göre puanlandırılmış, 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır.
Araştırmada ayrıca katılımcılara ilişkin demografik değişkenlere ait sorular
sorulmuştur.
2.4. Verilerin Analizi
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21 istatistik paket programı kullanılmıştır.
Verilerin analizinde frekans dağılımları, betimsel istatistikler ve Bağımsız
Örneklem T Testi kullanılmıştır. Çalışmada, her sorunun analizden önce
Türkiye’deki mevcut duruma yer verilerek, mevcut durumla mevcut duruma ilişkin
öğrenci algılamasının değerlendirilmesi birlikte yapılmıştır. Ayrıca örneklem grubu
içinde yer alan öğrencilerin bazıları okuduğu bölüm gereği veya işyerinde staj ya da
lisede eğitimlerinin bir parçası olarak iş sağlığı ve güvenliği dersini almış kişilerdir.
Bu anlamda daha önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış kişilerle almamış kişiler
arasında iş sağlığı ve güvenliği algısı arasında farklılık olduğu varsayımında
bulunulmuştur. Bunun için; “H0 = İş sağlığı ve güvenliği dersi alan öğrenciler ile
almayan öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği algısına ilişkin anlamlı bir fark vardır.
H1= İş sağlığı ve güvenliği dersi alan öğrenciler ile almayan öğrencilerin iş sağlığı
ve güvenliği algısında anlamlı bir fark yoktur.” Hipotezleri kurulmuştur.
Hipotezleri test içinde Bağımsız Örneklem T Testi kullanılmıştır.
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3. BULGULAR
3.1.Katılımcıların Demografik Özellikleri
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet

N

%

Erkek

52

19,4

Kadın

216

80,6

Toplam
Sınıf

268
N

100,0
%

1.

Sınıf

45

16,8

2.

Sınıf

70

26,1

3.

Sınıf

95

35,4

4.

Sınıf

53

19,8

5 ve Üstü

5

1,9

Toplam

268

100,0

Eğitim
Önlisans

N
12

%
4,5

Lisans

252

94,0

4

1,5

268

100,0

N

%

Yüksek Lisans
Toplam
Bölüm
Hemşirelik

83

31,0

Uluslararası İlişkiler

14

5,2

Maliye

24

9,0

2

,7

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

41

15,3

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

10

3,7

8

3,0

İktisat

35

13,1

İşletme

26

9,7

2

,7

11

4,1

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

3

1,1

İşletme Yönetimi

1

,4

Bölüm Belirtmeyen

8

3,0

268

100,0

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Sağlık Kuramları işletmeciliği

Sosyal Güvenlik
Ekonometri

Toplam

Tablo 1’e ilişkin veriler incelendiğinde; çalışmaya katılanların ortalama % 81’ni
kadın öğrenciler, % 19’unu ise erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Bunların ortalama %
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35’i üçüncü sınıf, ortalama % 26’sı ikinci sınıf, ortalama % 20’si dördüncü sınıf,
ortalama % 17’si birinci sınıf ve ortalama % 2’si ise beşinci sınıf veya bir üst sınıf
bir öğrencisidir. Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu; % 94’ü Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesinin bir lisans programına kayıtlıdır. Öğrencilerin % 31’i
hemşirelik bölümünde, ortalama % 15’i Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
bölümünde, ortalama % 13’ü iktisat bölümünde, ortalama % 10’nu işletme
bölümünde ve % 9’uzu ise Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünde
okumaktadır. Bölüm belirtmeyen ve üniversitenin diğer bölümlerinde olanlar ise %
22’dir.
3.2. İş Sağlığı İş Güvenliği Farkındalığı Algısı Ölçeği
3.2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Düzenlemelerinin Uygulanmasına İlişkin
Algı Değerlendirmesi
6331 sayılı ISG Kanunu iş kazalarında toplu ölümlerin yaşandığı 2012 yılında
kabul edilmiş ve kanun ile iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi
hedeflenmiştir. Ancak “mükemmel yasa” olarak ifade edilen 6331 sayılı Kanun
sonrası iş kazaları katlanarak artmıştır (TMMOB, 2018: 175). Aşağıdaki tabloda
2012 yılından günümüze meydana gelen iş kazaları yer almaktadır.
Tablo 2. Türkiye’de 2010-2017 Yılları arasında Meydana Gelen İş Kazası
Sayısı
İş
Kazası 2012
sayısı
74.871

2013
191.38
9

2014
221.36
6

2015
241.54
7

2016
286.06
8

2017
359,653

Kaynak: SGK Yıllık İstatistikleri
Tablodaki veriler incelendiğinde, 2012-2016 yıllarında genel olarak iş kazası
sayılarında sürekli ve önemli artışlar yaşandığı görülmektedir. 2012 yılında 74.871
iş kazası yaşanırken 2013 yılında % 291 oranında artışla 191.389 olmuştur. 2014’te
bir önceki yıla göre iş kazaları % 15,66 artmış ve 221.366 iş kazası meydana
gelmiştir. 2015’te iş kazalarında yaşanan artış % 10,91 ve iş kazası sayısı
241.547’dir. 2016 yılında ise iş kazası sayısı 286.068’dir ve 2015’e göre yüzde 11,8
oranında bir artış vardır. Benzer tablo 2017 yılında tekrarlanmıştır. 2017’de iş
kazaları yaklaşık % 25,8 artarak 359,653’e yükselmiştir. Diğer taraftan SGK iş
kazası istatistikleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun
4-1/a maddesi kapsamındaki aktif sigortalılar içindeki “zorunlu sigortalıları
kapsamaktadır. Ayrıca ülkemizde kayıt dışı ekonominin yaygınlığı bilinen bir
gerçektir. Dolayısıyla yaşanan iş kazaları istatistiklere yansıyandan daha fazladır.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin bu gerçekliğe ilişkin
farkındalıkları Tablo 3’den incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık % 66’sı
(kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum yönünde cevap verenler) “İş sağlığı ve
güvenliği yasal düzenlemelerinin Türkiye’de tam olarak uygulanmadığını”
belirtirken, % 9’u (kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum yönünde cevap verenler)
“İş sağlığı ve güvenliği yasal düzenlemelerinin Türkiye’de tam olarak
uygulanmadığını” ifade etmiştir. Bu konuda bir fikri olamayan öğrencilerin oranı
ise yaklaşık % 25’tir.
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Tablo 3. İş sağlığı ve güvenliği yasal düzenlemeleri
Türkiye’de tam olarak uygulanmaktadır.
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

N

%

49 18,3
129 48,1
66 24,6
19
7,1
5
1,9
268 100,0

3.2.2. İşverenlerin+ İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerine Önem Vermelerine
İlişkin Algı Değerlendirmesi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yürürlüğe girmesi ile memur, işçi gibi
statü ayrımı olmadan tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerden
faydalanacak olması ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sayı sınırı olmaksızın
tüm çalışanlara sunulması bakımından ülkemizde çalışma hayatında yeni bir dönem
başlamıştır. Ancak SGK istatistiklerine göre ülkemizde 2016 yılında 286.068 iş
kazası yaşanmış ve bu kazaların 87.318’i (ortalama % 30,52’si) 50’den az işçi
çalışan iş yerlerinde meydana gelmiştir. Ölümle sonuçlanan 1405 iş kazasının 855’i
(% 60,85) yine İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulması zorunlu olmayan; küçük ve
orta boy işyerlerinde yaşanmıştır (SGK, 2018; TMMOB, 2018: 30). 2017 yılı
yılında da benzer durum söz konusudur. 2017 yılında meydana gelen 359,653 iş
kazasının 93.283’ü (ortalama % 25.93’ü) ve ölümle sonuçlanan 1633 iş kazasının
905’i bu işyerlerinde meydana gelmiştir (SGK, 2018). Bu işyerlerinde genel olarak
sermaye yetersiz ve kar oranları düşük olduğu için işverenlerin iş kazası ve meslek
hastalıklarını önlemeye yönelik tedbirler alması maliyeti artıcı bir unsur olmakta,
dolayısıyla bu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yatırım yapma öncelikli
alanlardan biri olarak görülmemektedir (Çakmak, 2014:2-3). Devlet Denetleme
Kurulu 2011 yılında yayınladığı raporda yaşanan iş kazalarının nedenleri; eğitim
eksikliği, işçilere gerekli ve yeterli mesleki eğitimin verilmemesi, işyerlerinde iş
kazalarını önlemek için gerekli alt yapıyı oluşturmama, tehlikeli işyerlerinde
genellikle eğitim seviyesi düşük işçileri istihdam etme, işverenlerin işbaşı eğitimi
ile hizmet içi eğitime yönelik mevzuatta öngörülen koşulları yeterince yerine
getirmemesi ve bu yöndeki eğitimleri gereksiz maliyet unsuru ve zaman kaybı
olarak görmeleri şeklinde sıralamıştır (DDK, 2011: 575). ISG kanunun yürürlüğe
girmesinden bu yana katlanarak artan iş kazaları sayısı genel olarak işverenlerin iş
sağlığı ve güvenliği önlemlerine hala yeterince önem vermediğini göstermektedir.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin bu gerçekliğe ilişkin
farkındalıkları Tablo 4’ten incelendiğinde, öğrencilerin % 63’ü (kesinlikle
katılmıyorum ve katılmıyorum yönünde cevap verenler) “Türkiye’de işverenlerin iş
sağlığı ve güvenliği önlemlerine önem vermediklerini belirtirken”, yaklaşık % 12’si
(kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum yönünde cevap verenler) ise “Türkiye’de
işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine önem verdiklerini” belirtmiştir. Bu
konuda fikri olmayan öğrencilerin oranı ise yaklaşık % 25’dir.
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Tablo 4. Türkiye’de işverenler iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerine önem vermektedirler
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

N

%

43
126
68
26
5
268

16,0
47,0
25,4
9,7
1,9
100,0

3.2.3. İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması İnsani Bir Hak Niteliğinde
Olmasına İlişkin Algı Değerlendirmesi
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa Sosyal Şartı ve
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi gibi evrensel
belgelerde kişilerin güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarında çalışmaya hakları
olduğu vurgulanmaktadır. Anayasamızın 49 uncu ve 56 ncı maddelerinde ise
devletin, çalışma hayatını geliştirmek ve çalışanların yaşam kalitesini yükseltmek
amacıyla çalışanları korumak ve çalışmayı desteklemenin yanı sıra kişilerin
yaşamlarını, ruh ve beden sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak üzere gerekli
tedbirleri alacağı kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerini alma, bunları yerine getirme insani bir hak niteliği taşımaktadır.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin bu gerçekliğe ilişkin
farkındalıkları Tablo 5’den incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık % 91’i (kesinlikle
katılıyorum ve katılıyorum yönünde cevap verenler) “iş Sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması insani bir hak niteliğinde olduğunu” belirtirken, % 6’sı (kesinlikle
katılmıyorum ve katılmıyorum yönünde cevap verenler) ise “iş Sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması insani bir hak niteliğinde olmadığını” belirtmiştir. Bu
konuda fikri olmayan öğrencilerin oranı ise yaklaşık % 3’tür.
Tablo 5. İş Sağlığı ve güvenliğinin sağlanması insani
bir hak niteliğindedir.
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

N

%

12
4
7
49
196
268

4,5
1,5
2,6
18,3
73,1
100,0

3.2.4 Türkiye’de Çalışanlar Kendi İş Güvenliklerine Önem Vermelerine
İlişkin Algı Değerlendirmesi
Ülkemizde özellikle 2010 ve 2012 yıllarında iş kazasından kaynaklı toplu
ölümlerden dolayı 6331 sayılı 30/062012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun
yanısıra çeşitli teknik ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak her geçen gün
katlanarak artan iş kazası ve meslek hastalıkları yapılan düzenlemelerin yeterli
olmadığını ortaya koymaktadır (Dursun ve Keser, 2014: 2). Bu durum teknik ve
yasal düzenlemeler yanında çalışma hayatında “insan” faktörünün de önemini
göstermektedir (Dursun: 2012:1). H.W.Heinrich (1931) geliştirdiği Domino
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Teorisinde, beş temel faktör silsile çerçevesinde iş kazalarının meydana gelişini
açıklamıştır.

83

Şekil 1: Heinrich'in Domino Teorisi (Heinrich, 1931)

Şekilden de görülebileceği üzere kalıtsal-sosyal çevre, kişisel özürler, güvensiz
durum güvensiz hareket, kaza ve yaralanma beş temel faktördür. Teoriye göre
birinci ve ikinci dominoyu ortadan kaldırmak neredeyse mümkün değildir. Ancak
3. domino olarak belirtilen “Güvensiz durum ve güvensiz hareket” adımını ortadan
kaldırılarak kazalar önlenebilir. Yine teoriye göre iş kazalarının %88’i kişiden
kaynaklanan güvensiz hareketlerden, %10’u mekanik veya fiziksel durumlardan,
%2’si ise önlenemez kazalardan meydana gelmektedir (Çakmak, 2014: 54-56). Her
ne kadar bu ve benzer teorilerin ortaya attığı bütünsel doğruluk tartışmalı olsa da
çalışanların güvenlik farkındalıkları artırılarak, güvenli davranış oluşturma ve
böylece iş kazalarını önleme mümkün olduğu söylenebilir (Dursun ve Keser,
2014:6). Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin bu gerçekliğe ilişkin
farkındalıkları Tablo 6’dan incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık % 40’ı (kesinlikle
katılmıyorum ve katılmıyorum yönünde cevap verenler) “çalışanların kendi iş
güvenliklerine önem vermediklerini” belirtirken, yaklaşık % 13’ü (kesinlikle
katılıyorum ve katılıyorum yönünde cevap verenler) ise “çalışanların kendi iş
güvenliklerine önem verdiğini” belirtmiştir. Bu konuda fikri olmayan öğrencilerin
oranı ise yaklaşık % 47’dir.
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Tablo 6. Türkiye’de çalışanlar kendi iş güvenliklerine önem
vermektedirler
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Total

N

%

21 7,8
86 32,1
125 46,6
33 12,3
3 1,1
100,
268
0

3.2.5 Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Ülke Kültürünün Bir Parçası
Olmasına İlişkin Algı Değerlendirmesi
Kültür; İnsan gruplarının ayırt edici özelliklerini yansıtan, toplumsal olarak
yaratılan ve aktarılan, sembollerle ifade bulan duygu, davranış ve düşünce biçimidir
(Kroeber ve Klucichohn 1952: 34). Güvenlik en genel anlamda; “emniyet içerisinde
olma duygusudur” (İşler, 2013: 29). İki kavramın birleşmesinden oluşan güvenlik
kültürü ise; bir örgütün/organizasyonun sağlık ve güvenlik yönetimine olan
bağlılığını, tarzını ve yetkinliğini belirleyen bireysel ve grup değerlerinin,
tutumların, algıların, yeterliliklerin ve davranış kalıplarının bir ürünü şeklinde
tanımlanabilir. Güvenlik kültürü kavramı Çernobil’de 1986 yılında meydana gelen
nükleer santral kazasından sonra ilk kez kullanılmaya başlamış ve iş kazaları ve
meslek hastalıklarının önüne geçmede önemle üzerinde durulmaya başlamıştır.
Nitekim gerek teorik gerekse uygulama düzeyinde son 30 yıllık süreçte yapılan
çalışmalarda iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde güvenli bir çalışma
ortamı oluşturulmasında güvenlik kültürünün kilit bir role sahip olduğu ortaya
konulmuştur (Aytaç, 2011: 2). İşyerlerinde, güvenlik kültürünün çalışanlar üzerinde
oluşturulabilmesi için öncelikle işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği için üstlerine
düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir. İşyerinde güvenlik
kültürü algısının yerleşebilmesi için işverenin aldığı önlemler, iş sağlığı ve
güvenliğine yaklaşımı, bunu işçilere benimsetme çabası gibi unsurlar oldukça
önemli bir yere sahiptir (Çögenli ve Özer, 2017: 66).
Türkiye’de güvenlik kültürüne yönelik çalışmalar incelendiğinde, bu yöndeki
çalışmaların sınırlı olduğu ve iş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından dünya
sıralamasında ilk sıralarda yer aldığı gerçeği (Dursun, 2011), ülkemizde henüz iş
sağlığı ve güvenliğinin (bir çalışma ortamındaki güvenlik kültürünün) önemi
konusunda gerekli farkındalığın gelişmediğini göstermektedir. Bunun bir diğer
göstergesi; ISG kurulu oluşturma henüz 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli
işyeri olarak nitelendirilen işyerlerinde zorunlu kılınmamıştır. Oysaki Türkiye’de
işyerlerinin büyük bir kısmını küçük ve orta boy işyerleri oluşturmaktadır. SGK
2017 verilerine göre Türkiye’de 1.874.682 işyeri bulunmakta, bu işyerlerinin
1.837.127’sini (ortalama % 98’ni) 50’den az işçisi olan işyerleri oluşturmakta
(SGK, 2018) ve iş kazası istatistiklerinde 50’den az çalışanı olan işyerlerinde iş
kazaları her zaman ilk sırada yer almaktadır (TMMOB, 2018: 22). Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin bu gerçekliğe ilişkin farkındalıkları Tablo
7’den incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık % 42’si (kesinlikle katılmıyorum ve
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katılmıyorum yönünde cevap verenler) “iş sağlığı ve güvenliğinin ülke kültürünün
bir parçası olmadığını” belirtirken, yaklaşık % 33’ü (kesinlikle katılıyorum ve
katılıyorum yönünde cevap verenler “iş sağlığı ve güvenliğinin ülke kültürünün bir
parçası olduğunu” belirtmiştir. Bu konuda bir fikri olamayan öğrencilerin oranı ise
yaklaşık % 25’tir.
Tablo 7. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ülke kültürünün bir N
%
parçasıdır
Kesinlikle katılmıyorum
34 12,7
Katılmıyorum
79 29,5
Kararsızım
66 24,6
Katılıyorum
58 21,6
Kesinlikle katılıyorum
31 11,6
Toplam
268 100,0
3.2.6 Türkiye’de Çalışanlar İşyeri Risklerine İlişkin Gerekli Eğitimi
Almalarına İlişkin Algı Değerlendirmesi
İş sağlığı ve güvenliğindeki amaç işyerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı
oluşturma, yaşanacak olası iş kazası ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanlara
sahip oldukları kanuni hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme, çalıştıkları
ortamda yüzleşebilecekleri mesleki risklerle bu risklere karşı alınması gereken
tedbirleri öğretmek ve işçiye iş sağlığı ve güvenliği bilincini aşılayarak uygun
davranışlar kazandırmaktır (DDK, 2008, ss. 356-357).
6331 sayılı ISG kanununun 3. maddesinde tanımlar başlığında risk kavramı;
“tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana
gelme ihtimali olan durumlar” şeklinde kavramlaştırılmıştır. Kanunla yapılan
tanımlamada iş kazası ve meslek hastalığının yaşanmasına sebebiyet verecek
güvenli olmayan durumların hepsi risk olarak değerlendirilmekte, riskin ortadan
kaldırılması ile güvenli bir çalışma ortamı yaratılacağına işaret edilmektedir.
Güvenli bir çalışma ortamı; kişinin yaralanmasına, zarar görmesine yol açabilecek
etkenlerden/faktörlerden arındırılmış iş güvenliğinin sağlandığı bir çalışma ortamını
ifade eder. 6331 sayılı ISG kanunla “önleyici yaklaşım” ve “sürekli iyileştirme”
prensibi benimsenmiştir. Önleyici yaklaşımdaki temel esas; eğitim ve bilgilendirme
yoluyla işyerine çalışanların bilinç seviyesini artırma, işyeri risk
değerlendirmeleriyle tehlikeleri tespit ederek bertaraf etme, çalışanların aktif
katılımını sağlayarak onların görüşlerini alma, alınan tedbirlerin yeterli iş sağlığı ve
güvenliğini sağlamadığı durumlarda çalışmaktan kaçınma, yetkili makamlara
başvuruda bulunma haklarını kısıtlamama, acil durumlar için eylem ve tahliye
planları ile olası kazaların yaratacağı zararlarını en az seviyeye indirmedir. Sürekli
iyileştirmede benimsenen temel esas ise; iş sağlığı ve güvenliğine yönelik
eğitimlerin, talimatların ve risk değerlendirmelerinin, acil durum ve tahliye eylem
planlarının işverenlerin istihdam ettiği çalışan sayısı ve işyerlerinin tehlike sınıfına
göre periyodik olarak tekrarlanmasıdır (Çakmak, 2014: 27-28). Çalışanların
işyerinin ortamından ve şartlarından kaynaklı risklerden korunabilmesi için gerekli
olan eğitime tabi tutulması ve bu gerekli talimatların verilmesi önleyici yaklaşımın
en önemli uygulama basamaklarından biridir (aktaran Yılmaz, 2009: 111). Çalışma
içinde iş kazalarının, sermaye yetersiz ve kar oranları düşük olduğu için
işverenlerin iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik tedbirler alması
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maliyeti artıcı bir unsur olarak görüldüğü henüz İş Sağlığı Güvenliği Kurulu
kurulması zorunlu olmayan küçük ve orta boy işyerlerinde yoğunluklu olarak
yaşandığı vurgulanmıştır. 6331 sayılı Kanun yürürlüğe konulduğunda bu
işyerlerinde ISG Kurulu oluşturulmasının yürürlük tarihi 30 Haziran 2016 olarak
kararlaştırmıştır. Ancak ISG kurulunun 50’den az işçi çalıştıran işyerlerinde
kurulması zorunluğu önce 1 Temmuz 2017 tarihine, daha sonra ise 1 Temmuz 2020
tarihine ertelenmiştir. 6331 sayılı Kanunun çıkarılış gerekçesi ve Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten günümüze geçen süreçte iş kazalarının katlanarak artması
ve benzeri durumlar Türkiye’de çalışanların işyeri risklerine karşı gerekli eğitimi
almadıkları izlenimini uyandırmaktadır. Nitekim Aybek, Güvercin ve Hurşitoğlu
(2003) tarafından yapılan araştırmada teknik işlerde çalışan işçilerin geçirdiği iş
kazalarının en önemli sebeplerinden biri çalışanların işe yönelik mesleki eğitime
sahip olmamalarıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (eski adıyla
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) iş müfettişleriyle yapılan bir çalışmada,
işyeri denetimlerinde müfettişlerin tespit ettikleri en büyük eksiklik ve kusur,
işyerlerinin neredeyse tamamına yakınında işverenin ve işçilerin ISG konusundaki
bilgisizliğidir (Aydın vd., 2013: 29). Aydın vd. (2013) tarafından iş sağlığı ve
güvenliği eğitiminin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemedeki rolünü ortaya
koymak amacıyla yürütülen çalışmada da benzer yönde; “işverenler ISG eğitimine
önem vermemekte ve bu yöndeki eğitimleri zaman ve para kaybı olarak
görmektedirler” bir saptama yapılmıştır. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Öğrencilerinin bu gerçekliğe ilişkin farkındalıkları tablo Tablo 8’den
incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık % 46’sı (kesinlikle katılmıyorum ve
katılmıyorum yönünde cevap verenler) “Türkiye’de çalışanlar işyeri risklerine
ilişkin gerekli eğitimi almadıklarını” belirtirken, yaklaşık % 20’i (kesinlikle
katılıyorum ve katılıyorum yönünde cevap verenler) ise “Türkiye’de çalışanlar
işyeri risklerine ilişkin gerekli eğitimi aldıklarını” belirtmiştir. Bu konuda fikri
olmayan öğrencilerin oranı ise yaklaşık % 34’tür.
Tablo 8. Türkiye’de çalışanlar işyeri risklerine ilişkin gerekli
eğitimi almaktadırlar
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

N

%

19
103
91
50
5
268

7,1
38,4
34,0
18,7
1,9
100,0

3.2.7 Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri Her Öğretim Kademesinin
Bir Parçası Olmasına İlişkin Algı Değerlendirmesi
ILO 1996 yılında oluşturduğu bir modülle eğitim yoluyla çalışanların iş sağlığı ve
güvenliği konusunda farkındalıklarını artırarak, onların sağlıklarını ve yaşamlarını
korumayı amaçlamıştır (ILO: 1996). İş iş sağlığı ve güvenliği öneminin
farkındalığının eğitim yoluyla geliştirilebileceği gerek bu çalışma içinde gerekse
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akademik yazında sıklıkla vurgulanmıştır (Yılmaz, 2009: 111). Ülkemizde ölümle
sonuçlanan iş kazalarının en yoğun olduğu sektörlerin inşaat, maden, ve gemi
yapımı ve onarımı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu üç sektörün bir diğer ortak
özelliği; sektörlerde istihdam edilenlerin eğitim düzeyinin genel olarak
düşüklüğüdür. Dizdar ve Toprak (2012) gemi inşa sektöründe yaptıkları
araştırmada; ölümlü iş kazaları ile iş kazası geçiren işçilerin eğitim seviyesini
gruplandırmış, gruplandırma sonucunda ölümle sonuçlanan iş kazalarına maruz
kalanlarda ilk sırayı (% 70.9) ile ilkokul mezunu işçiler olduğunu saptamışlardır.
Bu anlamda iş sağlığı ve güvenliği öneminin farkına varma hem bir bilinç meselesi
hem de mesleki eğitim ve yeterlilik meselesidir. Bu doğrultuda okul sonrası
dönemde iş hayatında işveren, ISG uzmanı ve çalışan olarak yer alacak kişilerin iş
sağlığı ve güvenliğinin önemi ve farkındalığı konusunda bilinçlendirilmeleri ve
eğitilebilmeleri için iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri her öğretim kademesinin bir
parçası olmalıdır. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin bu gerçekliğe
ilişkin farkındalıkları Tablo 9’dan incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık % 88’i
(kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum yönünde cevap verenler) “Türkiye’de iş
sağlığı ve güvenliği eğitimleri her öğretim kademesinin bir parçası olması
gerektiğini” belirtirken, yaklaşık % 8’i (kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum
yönünde cevap verenler) ise “Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri her
öğretim kademesinin bir parçası olmaması gerektiğini” belirtmiştir. Bu konuda fikri
olmayan öğrencilerin oranı ise yaklaşık % 4’tür.
Tablo 9. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri her öğretim
kademesinin bir parçası olmalıdır.
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

N

14
5,2
8
3,0
11
4,1
84 31,3
151 56,3
268 100,0

3.2.8 Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Tedbirleri Çalışanları Meslek
Hastalıklarına Karşı Koruma Bakımından Etkin Olmasına İlişkin Algı
Değerlendirmesi
6331 sayılı Kanunu’nda meslek hastalığı “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya
çıkan hastalık” olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 14. Maddesinde ise Meslek hastalığı, “sigortalının çalıştığı veya
yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları
yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük
halleridir.” Şeklinde tanımlanmıştır. Bir hastalığın oluşumunda birden fazla etken
söz konusu olabilmektedir. Bu anlamda ortaya çıkan hastalığın tespitinde çalışanın
yaptığı işin niteliği, çalışma ortamındaki risk faktörleri ve/veya işin yürütüm
esnasındaki şartlar göz önünde bulundurulur ve hastalığın meslek hastalığı olup
olmadığına karar verilir (Çakmak, 2014: 9). Meslek hastalıkları gerekli önlemler
alındığında önlenebilir. Ancak işverenler işyerinde maliyeti düşürmek için işin
yürütümü sırasında işçinin sağlığı için hayatı önem taşıyan teçhizat ve donanımı
sağlamaktan kaçınmaktadır. Örneğin her yıl Aydın Çine’de yüzlerce maden işçisi
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kendilerine uygun maske verilmediği için silikozis hastalığına yakalanmaktadır
(İSİG, 2019a). Benzer şekilde kot taşlama işinde maliyeti artırdığı gerekçesiyle
işverenler, makineyle lazer veya robot aracılığıyla üretim yapmak yerine, kumlama
yöntemiyle insan emeği kullanarak üretim gerçekleştirmektedir (İSİG, 2019b).
Meslek hastalığında ülkemizde yaşanan sorunlar bununla da sınırlı değildir.
Ülkemizde meslek hastalıklarının tanısı, kayıt altına alınmasına ilişkin de ciddi
problemler mevcuttur. Daha öncede çalışma içinde belirtildiği üzere ülkemizde iş
kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin kayıtlar SGK tarafından bir işyerinde
sigortalı çalışan işçiler üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla sigortalı bir işte
çalışmayan işçilerin uğradığı iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklere
yansımaktadır. Aşağıdaki tabloda 6331 sayılı Kanunun yürürlüğe konulduğu 2012
yılından günümüze kadar geçen süreçte saptanan meslek hastalığı vaka sayısı ve
meslek hastalığı sonucu gerçekleşen ölümlere ilişkin veriler paylaşılmıştır.
Tablo 10. Türkiye’de 2010-2017 Yılları Arasında Saptanan Meslek Hastalığı Vaka
Ve Meslek Hastalığı Sonucu Gerçekleşen Ölüm Sayısı
Meslek Hastalığı Vaka Sayısı

2012 2013 2014 2015 2016 2017
395 371 494 510 597 691
0
0
0
0
0
Meslek Hastalığı Sonucu Gerçekleşen 1
Ölüm Sayısı
Oysaki ülkemizde kayıt dışı ekonominin yaygınlığı bile; %33,97 (TÜİK, 2018) bile
bu rakamların gerçeği yansıtmadığını gösterme bakımından yeterlidir. Ayrıca
ülkemizde meslek hastalıklarına ilişkin istatistikler sadece karara bağlanan vakalara
ilişkin olup, ülkemizde henüz meslek hastalığına ilişkin tıbbi tanılar yeterince
toplanamamaktadır (TMMOB, 2018: 113). Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
II (2009-2013)’de Beklenen ancak tespit edilememiş meslek hasta-lığı vaka sayısı
tespitinin yüzde 500 artırılması” yaklaşımı benimsenmiş ancak 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 ve 2017 SGK istatistiklerinde tanı sayısında herhangi bir artış
olmamıştır. Ülkemizde istatistiklere yansıyan meslek hastalığı vaka ve ölüm
sayılarının düşüklüğü veya bazı yıllarda hiç ölüm görülmemesi, bu konuda
mevzuat, tanı sistemlerinin ve veri tabanının yetersiz olduğunu, SGK tarafından
yapılan ölçme ve değerlendirmenin eksik yapıldığını göstermektedir (ÇSGB, 2015:
14; TMMOB, 2018: 101).
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin bu gerçekliğe ilişkin
farkındalıkları Tablo 11’den incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık % 33’ü
(kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum yönünde cevap verenler) “Türkiye’de iş
sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin çalışanları meslek hastalıklarına karşı koruma
bakımından etkin olmadığını” belirtirken, yaklaşık % 29’u’(kesinlikle katılıyorum
ve katılıyorum yönünde cevap verenler) ise “Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği
tedbirleri çalışanları meslek hastalıklarına karşı koruma bakımından etkin
olduğunu” belirtmiştir. Bu konuda fikri olmayan öğrencilerin oranı ise yaklaşık %
38’dir.
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Tablo 11. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çalışanları
meslek hastalıklarına karşı koruma bakımından etkindir.
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

N
%
18
6,7
71 26,5
101 37,7
56 20,9
22
8,2
268 100,0

3.2.9 İş Sağlığı Ve Güvenliği Denetimlerinin Ülkemizde Yeterli Olmasına
İlişkin Algı Değerlendirmesi
6331 sayılı ISG Kanundan önceki İSG mevzuatlarının dağınıklığı, iş kazalarının
%70’nin 50’den az çalışanı olan işyerlerinde yaşanıyor olması, mevzuat
uygulamasına ilişkin denetimlerin yetersizliği gibi nedenler kanunun çıkarılış
gerekçesini oluşturmaktadır. Ancak işyerine yönelik denetim sisteminin işleyişi gibi
oldukça başat ve hayati önem taşıyan konulara ilişkin düzenlemeler yönetmelikler
çerçevesinde yapılmıştır. 50’den az çalışanı olan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı
ve işyeri hekimliği hizmetlerinin sunulması 1 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiştir.
Kanunla ISG hizmetlerinin dışarıdan alınmasına imkan sağlanarak, ISG hizmeti
denetimsiz bir şekilde piyasalaştırılmıştır (Kılkış, 19-20, 27). İş sağlığı ve güvenliği
denetimine ilişkin bir başka hususta ülkemizdeki iş müfettişlerinin sayıca azlığıdır.
6331 sayılı Kanunun dördüncü bölümünde işyeri denetimi ve denetim sonucunda
uygulanacak idari yaptırımlar düzenlenmiş ve kanunun 24. maddesinde ISG
bakımından işyeri denetimlerinde yetkililerin iş müfettişleri olduğu kayıt altına
alınmıştır. İ sağlığı ve güvenliği alanında 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 1015 iş
müfettişi görev yapmaktadır. Görece işyeri sayısının çok iş müfettişi sayısının az
olması bir yılda tüm işyerlerinin ancak ortalama %5’nin denetlenebilmesine imkan
sağlamaktadır (TMMO, 149). Bunlar ise ülkemizde ISG denetimlerine ilişkin
önemli ve ciddi problemlemlerin olduğunu göstermektedir. Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi Öğrencilerinin bu gerçekliğe ilişkin farkındalıkları Tablo 12’den
incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık % 70’i (kesinlikle katılmıyorum ve
katılmıyorum yönünde cevap verenler) “iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin
ülkemizde yeterli olmadığını” belirtirken, yaklaşık % 6’sı (kesinlikle katılıyorum ve
katılıyorum yönünde cevap verenler) ise “iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin
ülkemizde yeterli olduğunu” belirtmiştir. Bu konuda fikri olmayan öğrencilerin
oranı ise yaklaşık % 25’tir.

Tablo 12. İş sağlığı ve güvenliği denetimleri ülkemizde yeterlidir
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
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Kesinlikle katılıyorum
Toplam

3
1,1
268 100,0

3.2.10 Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği İhlalleri İçin Cezai Yaptırımların
Yeterli Olmasına İlişkin Algı Değerlendirmesi
6331 sayılı Kanunun dördünü bölümünde ayrıca ISG hükümlerine aykırı davranan
işverenlere uygulanacak cezai yaptırımlara ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
Kanunun 25. maddesinde ISG hükümlerine aykırılık hallerinde işin durdurulmasına
ilişkin hükümlere yer verilirken, 26. maddede ise uygulanacak para cezası
hükümleri düzenlenmiştir. Her ne kadar kanunda caydırıcılık olması için yüksek
para cezaları öngörülmüş olsa da bir önceki başlık altında belirttiğimiz işyeri
denetimlerine ilişkin problemler bile iş sağlığı ve güvenliği ihlalleri için cezai
yaptırımların yeterli olmadığını göstermektedir. Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi Öğrencilerinin bu gerçekliğe ilişkin farkındalıkları Tablo 13’den
incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık % 54’ü (kesinlikle katılmıyorum ve
katılmıyorum yönünde cevap verenler) “Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ihlalleri
için cezai yaptırımlar yeterli olmadığını” belirtirken, yaklaşık % 19’u (kesinlikle
katılıyorum ve katılıyorum yönünde cevap verenler) ise “Türkiye’de iş sağlığı ve
güvenliği ihlalleri için cezai yaptırımlar yeterli olduğunu” belirtmiştir. Bu konuda
fikri olmayan öğrencilerin oranı ise yaklaşık % 27’dir.
Tablo 13. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ihlalleri için cezai yaptırımlar
yeterlidir.
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam
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55 20,5
90 33,6
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38 14,2
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3.2.11. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları Avrupa Ülkelerinden
İleri Düzeyde Olmasına İlişkin Algı Değerlendirmesi

Tablo 14. Avrupa Ülkelerinde Yaşanan İş Kazaları (2015)
Ülke Adı
İş kazası Sayısı
3.211956
AB-28 Ülke
844.541
Almanya
731.120
Fransa
413.756
İspanya
295.162
İtalya
241.547
Türkiye
237.008
Birleşik Krallık
134.378
Portekiz
81.880
Polonya
85.655
İsviçre
72.829
Hollanda
63.863
Belçika
61.227
Avusturya
50.282
Danimarka
42.629
Çek Cumhuriyeti
42.069
Fillandiya
36.362
İsveç
20.846
Macaristan
16.681
İrlanda
13.145
Hirvatistan
12.448
Slovenya
10.785
Norveç
9.224
Slovakya
7.359
Lüksemburg
6.296
Estonya
3.913
Romanya
3.749
Yunanistan
3.287
Litvanya
2.290
Bulgaristan
2.289
Malta
1.787
İzlanda
1.709
Letonya
1.592
Kıbrıs
Kaynak: Eurostat Database.
Avrupa ülkelerinde yaşanan iş kazalarına ilişkin en güncel veri 2015 yılına
ilişkindir. Tablo 14’ten veriler incelendiğinde, Türkiye’nin oldukça üst sıralarda
olduğu görülmektedir. Bu göstergeye, Türkiye’de kayıtdışı ekonominin yaygınlığı,
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istatistik verilerinin toplanmasında veri kayıplarının fazlalığı, iş kazası kayıtlarının
sadece bildirimi yapılan kazalara ilişkin oluşu gibi eklendiğinde Türkiye’nin listede
daha üst sıralarda olması gerektiğini düşündürmektedir. Bu gerçeklik ise
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının Avrupa ülkelerinden ileri
düzeyde olmadığını göstermektedir. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Öğrencilerinin bu gerçekliğe ilişkin farkındalıkları Tablo 15’den incelendiğinde,
öğrencilerin % 78’i (kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum yönünde cevap
verenler) “Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları Avrupa ülkelerinden
ileri düzeyde olmadığını” belirtirken, yaklaşık % 7’s (kesinlikle katılıyorum ve
katılıyorum yönünde cevap verenler) ise “Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği
uygulamaları Avrupa ülkelerinden ileri düzeyde olduğunu” belirtmiştir. Bu konuda
fikri olmayan öğrencilerin oranı ise yaklaşık % 15’tir.
Tablo 15. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları Avrupa
ülkelerinden ileri düzeydedir.
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

N

%

131 48,9
78 29,1
40 14,9
12
4,5
7
2,6
268 100,0

3.3. Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları

92

Tablo 16. Dersi alan ve almayan öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği algısına ilişkin ortalama değer ve
standart sapma değerleri
ISG Eğitimi
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10 F11
Ortalam 2,342 2,504 4,609 2,752
2,828
4,323
2,181 1,895
2,8952
3,1429
2,5429
a
9
8
5
4
6
8
0
2
Evet N
105 105 105 105
105 105
105 105
105 105 105
Std.
,9590 ,9418 ,7905 ,7939 1,1512 ,9035 1,0690 ,9040 1,0744 ,9070 ,9699
Sapma
5
0
1
8
9
9
4
0
3
3
7
Ortalam 2,208 2,239 4,496 2,613
2,613
4,294
2,006 1,785
2,9018
2,8650
2,4479
a
6
3
9
5
5
5
1
3
Hayır N
163 163 163 163
163 163
163 163
163 163 163
Std.
,8639 ,9015 1,062 ,8558 1,2581 ,9184 1,0031 1,138 1,1230 ,9060 1,040
Sapma
1
4
11
1
3
3
8
18
1
6
79

F1

Tablo 17. Bağımsız Örneklem T -Testi
t-test for Equality of Means
t
df
Sig. (2Mean
Std. Error
tailed) Difference Difference
Equal variances
1,189
266
,235
,13427
,11291
assumed
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F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

1,163

205,15
4

,246

,13427

,11549

2,312

266

,022

,26550

,11481

2,291

214,93
5

,023

,26550

,11590

,932

266

,352

,11259

,12076

,992

260,42
8

,322

,11259

,11346

1,334

266

,183

,13888

,10414

1,356

233,83
7

,177

,13888

,10246

-,043

266

,965

-,00660

,15235

-,044

235,92
6

,965

-,00660

,14945

1,883

266

,061

,21507

,11421

1,890

224,62
0

,060

,21507

,11380

2,157

266

,032

,27783

,12882

2,127

211,71
6

,035

,27783

,13061

,223

266

,824

,02933

,13175

,234

254,48
7

,815

,02933

,12542

,688

266

,492

,09500

,13818

,694

229,05
8

,488

,09500

,13686

1,541

266

,124

,17482

,11343

1,541

221,83
1

,125

,17482

,11345

,867

266

,387

,10996

,12685

,880

233,14
4

,380

,10996

,12492

İş sağlığı ve güvenliği eğitimini daha önce alan öğrencilerle almayan öğrencilerin iş
sağlığı ve güvenliğine ilişkin farkındalık algıları merak edilmiş ve daha önce eğitim
almış öğrenciler ile almamış öğrenciler arasında iş sağlığı ve güvenliği algısı
arasında farklılık olduğu varsayılmıştır. H0 = İş sağlığı ve güvenliği dersi alan
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öğrenciler ile almayan öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği algısına ilişkin anlamlı
bir fark vardır. H1= İş sağlığı ve güvenliği dersi alan öğrenciler ile almayan
öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği algısında anlamlı bir fark yoktur. Hipotezleri
kurulmuştur. Tablo 16 ve Tablo 17 birlikte incelendiğinde, 2. soruda “Türkiye’de
işverenler iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine önem vermektedirler” (Sig. (2tailed)= ,022; p < 0,05) ve 7. soruda “Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri
çalışanları meslek hastalıklarına karşı koruma bakımından etkindir” (Sig. (2tailed)= ,032; p < 0,05) anlamlı bir farklılığının olduğu saptanmıştır. T testi
sonuçları ve dersi daha önce alan ve almayan öğrencilere ait ortalamalar birlikte
değerlendirildiğinde 11 sorunun tamamı için H0 hipotezi reddedilerek H1 hipotezi
kabul edilmiştir.

4. SONUÇ
Çalışmada Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde ISG eğitimi alan
öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin farkındalık algısı Alli (2008)
“Fundamental Principles Of Occupational Health And Safety” çalışmasında yer
verdiği iş sağlığı ve güvenliği ilkelerinden hareketle geliştirilen 11 soruluk anket
formu aracılığıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada her soruya ilişkin
analizden önce Türkiye'deki mevcut duruma yer verilerek, mevcut durumla mevcut
duruma ilişkin öğrenci algılamasının değerlendirilmesi birlikte yapılmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; Türkiye’de 6331 sayılı
Kanun’unun yürürlüğe girdiği 2012 yılından bu yana işyerlerinde yaşanan iş
kazaları katlanarak artış göstermiştir. 2012 yılında 74.871 iş kazası istatistiklere
yansırken 2017 yılında bu rakam 359,653 yükselmiştir. Öğrencilerin büyük
çoğunluğunu (268’den öğrenciden 169’nu ) iş kazasına ilişkin bu gerçekliğin
farkındadır.
İş sağlığı ve güvenliği herkes için insani bir hak niteliğindedir. Çalışmaya katılan
öğrencilerin neredeyse tamamına yakını (268 öğrenciden 245’i) iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerinin insani bir hak olduğunu bilmektedir.
Ülkemizde sık sık iş kazası meydana geldiği çalışma içinde sıklıkla dile
getirilmiştir. İş kazalarının sıklığı iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin henüz
ülkemizde yeterince yerleşmediğini ve çalışanların da kendi iş güvenliklerini
yeterince önemsemediklerini, kendilerinden kaynaklı da iş kazası
yaşayabildiklerini ya da güvenli olmayan çalışma ortamlarına bir şekilde razı
geldiklerini göstermektedir. Ancak çalışmaya katılan öğrencilerin genel olarak bu
konuda yeterince bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Çalışmaya katılan
öğrencilerin neredeyse yarısına yakını (268 öğrenciden 125’i) bu konuda fikri
olmadığını belirtirken, çalışanların kendi iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine
yeterince önem vermediklerini belirten öğrencilerin sayısı (268 öğrenciden 107’si)
daha azdır.
Türkiye’de güvenlik kültürüne yönelik çalışmalar henüz yeterince fazla değildir.
Ülkemiz iş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından dünya sıralamasında ilk
sıralarda yer almaktadır. Bu iki olgu ülkemizde henüz iş sağlığı ve güvenliğinin
(bir çalışma ortamındaki güvenlik kültürünün) önemi konusunda gerekli
farkındalığın gelişmediğini göstermektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin her ne
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kadar azımsanmayacak bir çoğunluğu (268’den 113’ü) bu gerçekliğin farkında
olsa da, genele ilişkin bir değerlendirme yaptığımızda; (268 öğrenciden 89’u iş
sağlığı ve güvenliğinin ülke kültürünün bir parçası olduğunu, 66’sı bu konuda bir
fikri olmadığını belirtmiştir) öğrencilerin bu konuda yeterince bilgi sahibi değildir.
6331 sayılı Kanunla “önleyici yaklaşım” ve “sürekli iyileştirme” prensibi
benimsenerek, risklerden mümkün olduğunca arındırılmış güvenli çalışma
ortamlarının yaratılması hedeflenmiş olmakla birlikte, kanunun çıkarılışından
günümüze kadar geçen süreç içinde çalışanların çalışma ortamına ilişkin risklere
karşı eğitimine ilişkin gerekli farkındalık henüz gelişmemiştir. Çalışmaya katılan
öğrencilerin azımsanmayacak bir çoğunluğu (268 öğrenciden 120’si) bu
gerçekliğin farkındadır. Ancak genel olarak çalışmaya katılan öğrenciler (91
öğrenci bu konuda fikir sahibi değildir ve 55 öğrenci de çalışanların işyeri
risklerine karşı gerekli eğitimi aldıklarını düşünmektedir) bu konuda yeterince bilgi
sahibi değildir.
İş kazalarının önüne geçmek için atılması gereken adımlarda biri iş sağlığı ve
güvenliği eğitimlerinin her öğretim kademesinin bir parçası olmasıdır. Çalışmaya
katılan öğrencilerin oldukça büyük çoğunluğu da (268 öğrenciden 235’i) her
öğretim kademesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinin öneminin
farkındadır.
Türkiye’de meslek hastalıklarına ilişkin çok ciddi problemler olup, iş sağlığı ve
güvenliği tedbirleri çalışanları meslek hastalıklarına karşı yeterince
korumamaktadır. Bu önemli gerçeklik konusunda çalışmaya katılan öğrencilerin
(268 öğrencinin 101’i bu konuda herhangi fikir sahibi değilken, 89 öğrenci
işyerindeki tedbirlerin çalışanları meslek hastalığına karşı korumadığını, 78
öğrenci ise işyerindeki tedbirlerin çalışanları meslek hastalığına karşı koruma
sağladığını belirtmiştir) bilgi sahibi olmadıkları görünmektedir.
Ülkemizde önemli problemlerden biri de iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
denetimlerin yetersizliğidir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu da (268 öğrenciden
186’sı yeterli denetim olmadığını belirtmiştir) bu denetim yetersizliğinin
farkındadır.
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ihlalleri için cezai yaptırımlar da caydırıcı
nitelikte değildir. Çalışmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlası (268
öğrenciden 45’i) bu gerçekliğin farkındandır.
Ülkemiz dünyada iş kazaları bakımından ilk sırada yer almaktadır. Avrupa
ülkelerinde ki iş kazaları ile karşılaştırıldığında da bu olgu değişmemektedir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin oldukça büyük çoğunluğu da (268 öğrenciden
209’u) Türkiye'de iş kazalarının sayıca ne kadar yüksek olduğunu bilmektedir.
Diğer taraftan Bağımsız Örneklem T testi sonuçları iş sağlığı ve güvenliği
eğitimini daha önce alan öğrencilerle almayan öğrencilerin iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin farkındalık algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını
göstermiştir.
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THE PARTICIPATION LEVEL OF PUBLIC AND PRIVATE SECTORS IN
TOURISM DEVELOPMENT: THE CASE STUDY OF LIBYA

Atiya Thabet ABUHARRIS
The Libyan Academy, Tripoli - Libya
Abstract
Libya possesses vast supplies of undeveloped land with enormous potential for
various sectors development. The huge space of undeveloped land can be exploited
in broadening the bias of tourism development in terms of new construction work
and new or refurbishment of facilities to meet the requirements of the international
tourism generating markets. The participation of public and private sector in
tourism projects in Libya is limited and inefficient.
The purpose of conducting this kind of study is to identify the importance of both
public and private sector's participation in tourism development and the different
forms of participation types will be illustrated. The current contribution of public
and private sector in tourism development in Libya will be determined. In addition,
the study aims to examine if the current contribution of public and private sector in
tourism development sufficient and efficient to improve the development of tourism
industry in Libya. The study findings will approach valuable suggestions of the
necessary strategies required to improve the level of public and private sector
participation in tourism development . The descriptive method will be used in this
study. Face to face interview with seniors personal from the Ministry of Tourism
and The National Program for Small and Medium Enterprises will be conducted.
The captured data will be analyzed and a number of recommendations will be
listed.
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Introduction
Libya is an African country. It is bordered to the north by the Mediterranean Sea,
with cost line approximately 2,000 kilometres. . It has a total area of some
1,760,000 square kilometres, to the east is Egypt, to the south is Sudan, Chid and
Niger and to the west is Algeria and Tunisia. Libya has an extensive and varied
range of tourism resources that are spread widely through out the country. These
include attractive natural features and many different landscapes of the vast Libyan
desert, human achievements in the form of buildings town, art history as well as
modern man-made attractions etc.
Libya is the World’s newest and most exciting tourist destination. It has a length of
coast-line along the Mediterranean Sea which makes it a productive area for sea
sports, diving and all kinds of beach activities. There are ancient archaeological
cities and monuments from Roman, Phoenician, Greek and Islamic civilisations.
There are also historical mosques and churches, as well as museums with their
splendid and fine antiquarian possessions (GBT,2012). The major tourist attractions
of Libya as a destination are illustrated in Figure 1.
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Source: http://www.shati-zuara.de/english/Libya/libya.html
Figure 1: Map of Libya's principle tourist attractions

Governments of many developing countries including Libya have introduced
tourism as an attractive developmental option to sustain the national economy,
which in Libyan case has, for many years, been bolstered by the oil sector.

The first Tourism Master Plan was completed in 1990 with help from international
consultants. The plan provided a detailed explanation of the policies for tourism
planning and development in Libya.

However, just over (% 10) of the plan

implemented.
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In many locations in Libya there are similar or competing tourism products e. g in
classical tourism sites. At present tourism market demand may not be strong
enough to support the development of all potential tourism in each part of the
country. Therefore, the allocation of tourism potential throughout the Libya’s
regions became essential without distorting the natural distribution of resources.
Particular attention should be paid to the development of tourism attractions in
locations that can be linked into attractive tourist circuits, in order to introduce
visitors to some of the less well known and less visited areas of the country.
Regarding this issue the WTO (1998) introduced proposal of the refurbishing of
existing hotels and establishing of new hotel accommodation in different areas as
shown in Table 1.
Table 1 Incremental New Hotel Accommodation
Required in Libya (2003-2018)

Bedrooms
2003
2008

2013

2018

Western

2770

2470

3180

5160

Southern

500

560

680

1160

Central

250

260

310

620

Eastern

1100

1160

1510

2660

Total

4620

4450

5680

9600

Region

102

Source: (WTO, 1998)

This Libyan government needs to

involve various parties public, private and

foreign investment in tourism development. This tourism development can be in
hotels and other
related tourism activities. Tourism investment legislation should be treated as a
special, and more distinctive case in order to be more attractive. Incentives offered
for any investment legislation should be internationally competitive. In 2004, Law
No. (7), regarding tourism in Libya was passed. The Law encompasses investment
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incentives to attract local and foreign companies to invest in tourism projects,
which are exempted from custom fees and taxes (Administrative Contracts, 2005).
Literature Review
Tourism is the world’s largest industry in the second half of the twentieth century
(Hall-Jenkins, 1995), and is often used as a key for economic growth in both
developed and developing countries (Ahjem, 1999). Tourist industry is a major
economic, environmental and socio-cultural force (Hall-Jenkins, 1995).
In order to attract tourists, countries are choosing to develop and promote their
resources, thereupon; there is increase of the competition and the creation of new
challenges to prospective destinations (Ahjem, 1999). Over the past decade, there
has been increasing recognition of those controlling development.
Developers in the tourism industry fall into two categories, public sector and
private businesses (Ahjem, 1999). Tourism is a special industry in the sense that
several decision-makers are involved in delivering the tourism product. Private
businesses provide most services that the tourist needs to get to the destination and
the products consumed while on site. The public sector owns and manages the
destination’s infrastructure and is concerned with the overall country’s well-being.

Public sector defined by Lane (2000) as “the governmental activity and its
consequences”. This definition recognises the importance of legislation and
regulations and the authority to carry them out, together with the consequences they
might have (Ostrom, 1982). On the other hand “private sector” is defined as “the
part of a country’s economy that is not owned by the government or public
corporations, but by independent
companies and individuals” (Oxford Dictionary, 1994:322). Both sectors are
contributing to the added value in the community, but in different ways owing to
diverse interpretation
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of what is considered as important or not regarding for example planning and
development.
The role of the public sector in tourism has changed over the last 40 years. In the
early years of tourism development public sector played a pioneering role. This was
happening because huge investments were required to provide the basic facilities
and infrastructure to create destinations and attract growth (WTO, 2002). “The
purpose of public sector is to establish the framework by which a country can
develop and foster the good of all its citizens, while protecting the rights of the
individual” (Doswell, 1997: 86). The political party in power has to develop a
tourism policy always in respect to the community. Consequently, after developing
tourism policy the public sector is also responsible to implement those policies and
plans (Doswell, 1997). As the tourism started to grow the private sector become
increasingly interested in the business opportunities it offered. This had as a result
the development of hotel industry, the rapid expansion of tour operators and travel
104

agents (WTO, 2002).
There are five main areas of public sector involvement in tourism, and these are:
coordination, planning, legislation and regulation, entrepreneur, and stimulation (
Mill & Morrison, 1985).
Coordination is one of the most important roles of public sector in tourism and this
is because the implementation of all others roles are dependent on the ability of the
public sector to coordinate and balance its various roles in tourism development
process (Hall, 1994). Coordination is vital to all the levels of public sector in order
to avoid duplications of resources between public and private sector, and also to
develop effective tourism strategies (Hall, 1994). As, Span (1979: 411) mentions,
“coordination usually refers to the problem of relating units or decisions so that
they fit in with one another, are not at cross-purposes, and operate in ways that are
reasonably consistent and coherent”. Tourism is an industry, which a lot of
decision makers are involved, and that’s why
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public sector is crucial to participate by coordinating all this process of the tourism
development. To this effect, the participation of public sector in tourism
development process is essential.
As, Abuharris (2014: 519) mentions, "The development of tourism products should
be combined with a sustainable focus, which helps to fit in with the local
environment and ensure its preservation. The successful formulation and
implementation of a tourism development policy is predicated upon the
mobilization of human, capital, physical and other resources. These resources
spearhead any tourism policy to ensure the identification of the tourism product,
organize its marketing and overall control of the sector and its integration into the
national economy".
Tourism industry is depended upon public sector to provide a stable and secure
environment and infrastructure. Tourism is a diversified industry, which requires
cooperation, and very good relations between public and private sector in order to
survive and flourish. Relations between the two sectors need to be close, continues
and well balanced. A flexible tourism policy is vital, in order to respond to the
needs of market and the industry overall.

The ideal relationship of public and private sector is based on partnership and
exchange. This relationship should be dynamic and not static. Therefore, tourism
development process is a responsibility of various stakeholders, which have to
cooperate each other in order to have efficient results. Private sector is important in
tourism development but without the cooperation and involvement of the public
sector, the process of development would conclude to a failure even in short term or
in long term period.

Views on the Public and private sectors participation in tourism development:
1. Ministry of Tourism
Face to face interview was conducted with senior employees in the Ministry of
Tourism and Tripoli Business Incubator to find out about their view on the Public
and private sectors participation in tourism development. Respondents from the
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Tourism Ministry identified that currently the participation of the private sector is
random and unorganized. There aren't enough tourism projects in the attracting
tourism areas. Another senior mentioned that the participation of the private sector
in tourism development is very weak. The current regulation doesn't respond to the
needs and wants of the private sector. Regulations should facilitate and motivate the
participation of the private sector in tourism development as providing loans to
encourage investment. The respondents added that investment in tourism
development may take various features such as establishing loges and small hotels
in different tourism attractions areas to achieve the maximum benefits of tourism
revenues, easy comfortable transportation, entertainment centers and participate in
all types of tourism projects as tourism resorts and large hotels. The legislation
whish organize the private sector investment in tourism projects should be clear and
provide incentives

to encourage investment programs.

Providing necessary

facilities and procedures for local and foreign companies to invest in tourism
development. Issuing legalizations regarding investment procedures to conserve the
investors rights. To design a strategic tourism plan to include the new required
tourism projects, developing new tourism products and targeting a new tourism
markets. Creating the most convenient atmosphere for investors in tourism projects.
Supporting and funding the distinctive tourism projects and be a member of the
(WTO) World Trade
Organization. Determine the conditions which organize the participation of the
private sector in tourism development projects. Having shared responsibility
between the public and the private sector regarding training the human resources to
be prepared in managing and working in tourism organization, improving the
economic performance and overcome the political and social problems.
Determining the required tourism projects relaying on a comprehensive study and
distributing them between the public and the private sector to implement.
Exchanging of expertise between the two sectors with facilitating the funding and
legislations regarding investment in tourism projects. The public sector should
provide efficient studies and recommendation to the private sector as a road map
for tourism projects.
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The

importance

of

tourism

related

services

especially

transportation,

communication and roads. Organizing national and international tourism festivals
reflects the culture and traditional of the tourist attractions. Employing the tourism
media for spreading out the tourism culture among the inhabitants and improving
the image of Libya as a tourist destination internationally.
Another senior added that it is important to design strategy helps to distribute the
tourism projects among the country's regions to accomplish tourism utility.
Distribution the tourism income among regions helps to achieve the economic
balance among these regions which may lead to decrease the number of immigrants
to more developed areas jobs opportunities and look for better living standards.
Tourism plans should concentrate on more spatial planning to achieve more tourism
utilities.
2. The national program for small and medium enterprises (NPSME)
Face to face interview also conducted with seniors form the national program for
small and medium enterprises, where they established business incubator provides
services for public and private projects. One senior indicated that the private sector
still weak, there are a few private hotels established mainly in Tripoli (The capital
city of Libya). However, these hotels construction specifications were not
according to the regulations. Some of these hotels exceeded the required floors and
inadequate space for car parks.

The government toke legal action to correct

deviations resulted in demolishment of extra floors. Another senior added that the
business incubator free valuable services to anyone who wish to establish a
business. The services provided include visibility study of the project, consulting,
training and development and fellow up during the project implementation. A
equation was asked about financial sources for funding tourism projects. The
answer was, we help by issuing a formal letter to the LAB (Loan Assurance Box).
The LAB covers 70% of the loan and the remaining 30% paid via public banks.
However, he mentioned that the entire procedures of funding the projects still
ineffective. In other words, we can say that funding is the barrier. The number of
tourism project compared to projects in other disciplines. Table (2) illustrates the
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total number of projects presented by the private sector in various fields(services,
industrial and agricultural).
Table 2. Projects presented by the
private sector (2009 - 2014)
Tourism
Number of
Sector's
projects (%)

projects

name

%8

325

Services

%11

219

Industrial

%33

75

Agricultural

Source: (NPSME, 2015)

Table 2. indicates that the private sector commitment in the development of the
country's economy is high. However, funding these projects is the barrier. The
total number of tourism projects represent small percentage compared to services
and industrial projects. This might be due to the inadequate attention given to the
tourism sector from the government. In addition, there is a luck awareness and
knowledge among the private sector about investment in tourism projects.
Respondent added that various services provided to tourism apparatus in different
areas to help fully exploiting tourism resources in these areas. In addition, support
is provided for innovation to any generated new ideas especially in handicrafts.
Participate in strategic studies with the Ministry of Tourism regarding tourism
projects and other related services. Finally, he mentioned that we are
welcome to everyone who wish to establish a project or develop an idea, especially
when the government will establish criteria for providing loans.
Conclusion and Recommendations
In order to diversity the national economy and decreasing the degree of relying on
oil factor, the role of private sector became essential. Investment Procedures and
regulations should be more incentive and less complicated to encourage public and
private sectors investment. The private sector participation in tourism projects
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investment still weak. More support from the government is needed to make private
participation investment sufficient and efficient. The following recommendation of
this paper should be carefully considered.
1. Supporting the Business Incubator to carry on its required tasks in more developed
and effective manner.
2. Generating clear and simple mechanism for providing tourism investment loans
and providing high level of guaranteeing for both the loaner and the investor.
3. Government controlling bodies should employ an effective forward control system
to correct deviations in construction and other related activities.
4. More clear investment regulations in tourism projects and making investors more
subjected to these regulations.
5. More motivated incentives for private sector to invest in tourism projects.
6. Increasing the level of awareness and knowledge about the NPSMP and the
Business Incubator to encourage private sector investment in tourism projects.
7. Increasing the level of tourism culture among inhabitants and international tourists
through organizing both national and international exhibitions and fistfuls.
8. Creating appropriate tourism investment atmosphere for the private sector by
providing the essential infrastructure and available tourism loans.
9. Encouraging cooperation and partnership between the public and private sector to
invest in tourism projects.
10. Offering the necessary technical and financial assistance for private investment in
tourism and other related projects.
11. More attention should be directed towards spatial planning to achieve balance in
distributing tourism projects among the country's touristic regions.
12. The creation of investment opportunities for the private sector in tourism projects
to accomplish high participation in tourism development future.
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VISIONER MOTIVATIVE MISSION: MOTIVISION
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Toros University
Dr. Osman SİRKECİ
Giresun University
Abstract
One of the most important rhetoric of recent years is the definition of vision and
mission. When we look at the definitions of vision, we see definitions such as it is a
future perspective, the goal to be reached, the picture of the future. The mission is a
task and action plan that contains the tasks that must be fulfilled in order to achieve
the goals set in the near or distant future.
It is only possible with a strong source of motivation that a person establishes a
mission according to the vision one has set for oneself and can take steps to realize
his/her mission. Motivation is an internal source of energy that a person has to set
his / her own goals based on his or her power and to achieve these goals.
Motivision is an approach that allows the person to discover his / her own unique
power by recognizing the abilities, skills and equipment that a person has. In the
motivision process, the individual, who discovers his/her own ability, the skills and
the abilities one possesses, and who also realizes his/her inner and outer equipment,
finds the possibility to create a vision that is dynamic and open to change within
his/her reality and the tasks and action plan necessary to realize this vision.
To determine the mission and vision is to daydream at the same time, however it is
necessary to distinguish defining the vision and determining the steps to be taken to
realize this vision, that is, the mission from daydreaming. In defining the vision, the
right way is to analyze our abilities, skills and interests correctly, to know ourselves
correctly and to design short and long-term vision by setting targets that are
appropriate to our authentic personality. However, through the processes of
knowledge society and innovative smart society, it is necessary to be take care in
determining the vision and mission without too large margins of error.
To train persons, who shape themselves according to six sigma, seven sigma
criteria, set goals for themselves, allow production errors per million in the reel
sector, be the desired member or a future leader, who leads the sector, is only
possible by taking into account these six sigma, seven sigma criteria in determining
the individual’s his/her own vision and mission.

Key Words: vision, mission, motivation, motivision, knowledge society, smart
society
VİZYONER MOTİVATİF MİSYON: MOTİVİZYON
Özet
Son yılların en önemli retoriklerinden biri vizyon ve misyon tanımlamalarıdır.
Vizyon tanımlamalarına bakıldığında geleceğe dair bir bakış açısıdır, gelecekte
ulaşılması gereken hedeftir, geleceğin resmidir şeklinde açıklamalar ve
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tanımlamalara rastlanmaktadır. Misyon ise yakın veya uzak gelecekte belirlenmiş
olan hedeflere ulaşabilmek için yerine getirilmesi gereken ödevleri içeren bir görev
ve eylem planıdır.
Kişinin kendisi için belirlediği vizyona uygun bir misyon belirlemesi ve bu
misyonu gerçekleştirmek üzere adımlar atabilmesi ancak güçlü bir motivasyon
kaynağı ile mümkündür. Motivasyon kişinin kendi özgücüne dayanarak kendine
uygun amaçlar belirlemesini ve bu amaçları gerçekleştirmesini sağlamak üzere
sahip olduğu içsel bir enerji kaynağıdır. Motivizyon, kişinin sahip olduğu yetenek,
beceri ve donanımların farkına vararak kendi özgün gücünü keşfetmesine olanak
sağlayan bir yaklaşımdır. Motivizyon sürecinde, kendi özgücünü, sahip olduğu
beceri ve yetilerini keşfeden ve aynı zamanda sahip olduğu içsel ve dışsal
donanımın farkına varan birey, kendi gerçekliği içinde dinamik ve değişime açık
bir vizyon oluşturma ve bu vizyonu gerçekleştirmek için gereken görevleri ve
eylem planını, yani misyonunu belirleme olanağı bulur.
Misyonu ve vizyonu belirlemek aynı zamanda hayal kurmaktır, ancak vizyonu
tanımlamak ve bu vizyonu gerçekleştirmek için atılacak adımları, yani misyonu
belirlemekle hayal kurmayı birbirinden ayırt etmek gerekmektedir. Vizyonu
tanımlarken kendi yetenek, beceri ve ilgi alanlarımızı doğru analiz etmek,
kendimizi doğru tanımak ve özgün kişiliğimize uygun hedefler belirleyerek kısa ve
uzun vadeli vizyon tasarlamak en doğru yoldur. Ancak içinden geçtiğimiz süreçte,
yani bilgi toplumu ve inovatif akıllı toplum süreçlerinde vizyonun da misyonun da
çok büyük hata payları içermeden belirlenmesine özen göstermek gerekmektedir
Altı sigma, yedi sigma kriterlerine göre kendisini şekillendiren, kendine hedefler
koyan, reel sektör karşısında milyonda1 üretim hatası yapmaya izin veren, adeta
sıfır hatayla sıfır kaynak israfıyla kendi üretim süreçlerini planlayan sektörün
ihtiyacı olan, aranan eleman veya sektöre yön verecek geleceğin liderinin
kariyerine sahip olacak bireyler yetiştirmek bu altı sigma yedi sigma kriterlerini
bireyin kendi misyonunu ve vizyonunu belirleme süreçlerini dikkate almakla
mümkündür.

Anahtar Kelimler: Vizyon, Misyon, Motivasyon, Motivizyon, Bilgi Toplumu,
Akıllı Toplum
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DO NATURAL RESOURCE RENTS RAISE PUBLIC EDUCATION
EXPENDITURES?
Taner TURAN
Gebze Technical University
Halit YANIKKAYA
Gebze Technical University
Abstract
The empirical literature shows that natural resource abundance has the considerable
effect on government expenditures. More specifically, resources rents are expected
to affect human capital formation through public education expenditures. Revenues
from natural resources render government budget constraints less severe or relaxed
thus creating fiscal space for the additional capital spending. This implies a positive
direct impact of natural resources on human capital formation. This paper thus
examines the effects of total, mineral, natural gas, and oil resource rents on the
public education expenditures by using the dynamic panel estimation methods and
data for more than 100 countries for the 1980-2015 period. The estimated
coefficient on total resource rents at the first column indicates that total resource
rents have the significant and negative impact on the public education expenditures.
A one-unit increase in natural resource rents lead to a 0.024 unit reduction in the
public education expenditures. Similarly, mineral, natural gas, and oil rents also
exert a negative impact as well. Thus, they provide a robust evidence for the
adverse effect of resource rents on the public education expenditures. Our results
lend the substantial evidence for the conclusion that the notorious resource curse
can be explained by its adverse effect on the human capital accumulation through
reducing public education spending. We also test whether the democracy level
matters in investigating the effects of resource rents on the public education
expenditures. Interestingly, we find that total resource rents exert a negative impact
on the education expenditures only in autocratic countries. Our results imply that
more democracy would be helpful to escape from the negative effects of resource
rents on the public education expenditures. These results clearly indicate that policy
makers should take necessary steps to remove the adverse effects of resource rents
on the public education expenditures in order to increase human capital formation.

*JEL codes: H52; N50; O13
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İLETİŞİMSEL EYLEM KURAMI AÇISINDAN HALKLA İLİŞKİLER
Öğr. Gör. Dr. Ali Fikret AYDIN
Afyon Kocatepe University
Özet
Habermas tarafından ortaya atılan “İletişimsel Eylem Kuramı”ndaki önemli
kavramlardan biri de rasyonel iletişim sonucunda ortaya çıkan anlaşmadır. Bu
bağlamda Habermas’ın kuramı, kurum ve paydaşlar arasında iletişimin ve
uzlaşmanın ön planda olduğu halkla ilişkiler açısından büyük önem taşımaktadır.
Roland Burkart’ın öne sürdüğü Anlaşma Yönelimli Halkla İlişkiler yaklaşımı ise
Habermas’ın söz konusu kuramda belirtmiş olduğu anlaşma kavramını temel
almaktadır. Söz konusu yaklaşım, rasyonel iletişim yöntemleriyle çatışmanın
çözülebileceği varsayımına dayanmaktadır. Halkla ilişkilerin amaçlarından biri de
özellikle çatışma durumlarında kurum ile kurumdan etkilenen gruplar arasında
anlaşma sağlamaktır. Anlaşmanın sağlanması ise ancak iki yönlü iletişim ile
mümkün olabilmektedir. Aksi takdirde geri bildirim olmadan işletilen bir halkla
ilişkiler süreci sekteye uğrayacak ve ilgili taraflar arasında anlaşmaya giden yol
kapanacaktır. Dolayısıyla kurumlar ve halkla ilişkiler uygulayıcıları tarafından
tartışma/diyalog ortamının oluşturulması ve bu sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi
elzem derecede önemlidir. Bu noktada “Anlaşma Yönelimli Halkla İlişkiler”
yaklaşımı, Grunig’in öne sürdüğü iki yönlü simetrik halkla ilişkiler modeli ile
paralellik göstermektedir. Her iki model de diyalog ve müzakere yoluyla çatışmayı
ortadan kaldırmaya çalışır. Burada amaç asimetrik modelin aksine, süreci tek taraflı
olmaktan çıkarıp iletişimi etkin kılarak anlaşmayı sağlamaktır. Çünkü halkla
ilişkiler açısından asıl hedef ikna etmekten ziyade anlamak ve anlaşmaktır.
Anlaşma yönelimli halkla ilişkiler yaklaşımında dört halkla ilişkiler aşaması
mevcuttur. Bilgi edinme/enformasyon safhasında, kurumla ilgili tüm bilgiler şeffaf
bir şekilde ortaya konmakta ve gerekli enformasyon hedef kitleye iletilmektedir.
Müzakere/tartışma aşamasında, kurum ile hedef gruplar arasında iletişimi
kolaylaştırıcı ortam sağlanmaya çalışılmaktadır. Fikir alışverişi aşamasında, her
türlü iletişim kanalının açık tutularak fikirlerin serbestçe dolaşımı sağlanır. Son
olarak durumun tanımlanması aşamasında ise, çatışmanın çözümünde anlaşma
sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Bu çalışmada amaç, Habermas’ın İletişimsel
Eylem Kuramının halkla ilişkiler çalışmaları açısından hangi yönde katkı
sunduğunu ele alarak tartışmaktır. Bunun için öncelikle kuramdaki anlaşma
kavramına değinilmiş ve daha sonra bu kavram ışığında geliştirilmiş olan Anlaşma
Yönelimli Halkla İlişkiler yaklaşımı üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İletişimsel Eylem Kuramı, Anlaşma, Anlaşma Yönelimli
Halkla İlişkiler
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PUBLIC RELATIONS IN TERMS OF COMMUNICATIVE ACTION
THEORY
Abstract
One of the important concepts in the “Theory of Communicative Action” put forward
by Habermas is the consensus resulting from rational communication. In this context,
Habermas' theory is very important in terms of public relations, where communication
and reconciliation between institutions and stakeholders are at the forefront.
Consensus-Oriented Public Relations approach proposed by Roland Burkart is based
on the concept of consensus that Habermas has stated in this theory. This approach is
based on the assumption that conflict can be resolved through rational communication
methods. One of the aims of public relations is to reach consensus between the
institution and affected groups, especially in conflict situations. Consensus can only be
achieved through two-way communication. Otherwise, a public relations process
without feedback will be interrupted and the road to agreement between the parties
involved will be blocked. Therefore, it is essential to establish an environment of
discussion / dialogue by institutions and public relations practitioners and to carry out
this process effectively. At this point, the “Consensus -Oriented Public Relations”
approach is in line with the two-way symmetrical public relations model proposed by
Grunig. Both models try to eliminate conflict through dialogue and negotiation. The
aim here is to achieve consensus by making communication effective and eliminating
the process from being unilateral unlike the asymmetric model. Because the main goal
in terms of public relations is to understand and consensus rather than persuade.
There are four public relations stages in the agreement oriented public relations
approach. In the information phase, all information about the organization is presented
in a transparent manner and the necessary information is transmitted to the target
audience. During the negotiation / discussion phase, an effort is made to facilitate
communication between the institution and the target groups. During the exchange of
ideas, all kinds of communication channels are kept open and the ideas are freely
circulated. Finally, at the stage of defining the situation, it is checked whether an
consensus has been reached in the resolution of the conflict. The aim of this study is to
discuss how Habermas' Theory of Communicative Action contributes to public
relations studies. For this purpose, firstly, the concept of consensus in the theory is
mentioned and then the Consensus-Oriented Public Relations approach developed in
the light of this concept is emphasized.

Keywords: Communicative Action Theory, Consensus, Consensus-Oriented Public
Relations
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THE HIDDEN PIECE OF THE DICTIONARY IN VERSE TRADITION: TARIB
AL-SHAHIDI AND ITS INFLUENCES
Dr. Ayşegül METE
Sakarya Üniversitesi
Metin METE
Marmara Üniversitesi
Abstract
Tarib al-Shahidi, one of the most important piece among the literature of Tuhfa alShahidi which gained wide currency and was in circulation in terms of Persian
learning during the Ottoman Period, is a Turkish-Arabic dictionary in verse. It was
written by Safi Musa Dede Efendi who was distinguished scholar and postneshin
(the head) of Kasımpasha and Yenikapı Mawlawi Lodges in Istanbul in the first
quarter of the 18th century. Although it was a work the most in demand and in
prevalence within the scope of the literature of Tuhfa al-Shahidi, it is seen that it is
overlooked in revelant studies by and large. However, it is presented as if written
by Ibrahim Shahidi Dede Muglavi in some library catalogues by mistake. This
dictionary penned with didactical purposes in masnavi style, contributes language
learning as well as field of literature by teaching aruz patterns and abjad
calculation. In addition to this it conduces toward new works in the late 18th
century and the early 19th century. One of them is Tuhfa Izzat Bara-yı Tarib alShahidi (A Gift of Izzat by Tarib al-Shahidi) written by Tokadi İzzat Efendi and the
other is Sharh al-Tarib al-Shahidi (Commentary of Tarib al-Shahidi) written by
Abdulbaqi Nasır Dede Efendi who was shaykh of Yenikapı Mawlawi Lodge.
The study seeks for answers to the questions such as why Tarib al-Shahidi was in
demand among the literature based Tuhfa al-Shahidi, which methods were used in
it and what it’s subsuming. Besides these main questions, it also searchs for
answers that is Tarib al-Shahidi convenient to determine thoughts of Safi Musa
Dede and how Tuhfa Izzat Bara-yı Tarib al-Shahidi and Sharh al-Tarib al- Shahidi
which can be accepted as Tarib al-Shahidi’s concrete influences, are getting more
useful to Tarib al-Shahidi.

Keywords: Tuhfa al-Shahidi, Tarib al-Shahidi, Safi Musa Dede, Turkish-Arabic
dictionary in verse
MANZUM SÖZLÜK GELENEĞİNİN SAKLI KALMIŞ BİR PARÇASI:
TA‘RÎB-İ ŞÂHİDÎ VE TESİRLERİ
Özet
Klasik Türk Edebiyatı’nda Türkçe-Farsça manzum sözlükler bağlamında en fazla
nüshaya sahip olduğu kabul edilen Tuhfe-i Şâhidî eksenli oluşan literatür
kapsamında yapılan yer alan Ta‘rîb-i Şâhidî, Türkçe-Arapça manzum bir sözlüktür.
XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Kasımpaşa Mevlevihanesi şeyhi Trablusşamlı Safi
Musa Dede Efendi tarafından kaleme alınan bu sözlüğün Osmanlı Döneminde
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Tuhfe-i Şâhidî merkezli teşekkül eden tercüme ve şerh literatürü dâhilinde en fazla
itibar gören ve yaygınlık kazanan eser olduğu bir gerçekse de günümüzde manzum
sözlük konulu kaleme alınan çalışmalarda onun genel olarak gözden kaçtığı fark
edilmektedir. Ta‘ribü’ş-Şâhidî, Ta‘rib-i Tuhfe-i Şâhidî, Ta‘rib-i Manzûme-i Şâhidî,
Tagrîbu’ş-Şâhidî, Şâhidî Ta‘ribi adlarıyla muhtelif yazma eser koleksiyonlarında
birçok nüshası bulunan bu eserin bazı kütüphane kataloglarında sehven Muğlalı
İbrahim Şahidî Dede’ye nispet edildiği görülmektedir. Mesnevi tarzında didaktik
amaçla kaleme alınmış bu manzum sözlüğün dil öğreniminin yanı sıra, aruzun
çeşitli kalıplarını ve tarih düşürme hesaplarını öğreterek edebî nitelikte anlatıda
bulunmasıyla edebiyat sahasına da katkı sunduğunu söylemek mümkündür. XVIII.
asrın sonu ve XIX. asrın başlarında Ta‘rîb-i Şâhidî üzerine kaleme alınan iki
çalışma, ona yönelik ilgiyi göstermesi bakımından önemlidir. İlk çalışma Tokatlı
İzzet Efendi tarafından Tuhfe-i İzzet Berâ-yı Ta‘rîb-i Şâhidî başlığıyla, ikincisi ise
Yenikapı Mevlevihanesi postnişinlerinden Abdülbâkî Nasır Dede tarafından Şerh-i
Ta‘rîb-i Şâhidi adıyla yapılmıştır.
Bu bildiride Tuhfe-i Şâhidî merkezli oluşan literatürde Ta‘rîb-i Şâhidî’nin neden
daha çok itibar gördüğü, Safi Musa Dede’nin hangi usulle eserini inşa ettiği ve
muhtevasının ne olduğu yönündeki sorulara cevap aranmaktadır. Bu ana soruların
yanı sıra Mevlevî bir âlim olarak Safi Musa Dede’nin Ta‘rîb-i Şâhidî’si üzerinden
ilmî düşüncesinin tespit edilip edilmeyeceği ve Ta‘rîb-i Şâhidî’nin tesiri
kapsamında kabul ettiğimiz Tuhfe-i İzzet Berâ-yı Ta‘rîb-i Şâhidî ve Şerh-i Ta‘rîb-i
Şâhidi eserlerinin söz konusu manzum sözlüğü nasıl daha kullanışlı ve istifadeye
matuf hale getirdikleri yönünde sorulan yan sorulara da cevap aranmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tuhfe-i Şâhidî, Tarib-i Şahidî, Safi Musa Dede, Manzum
Sözlük

Giriş
Klasik Türk Edebiyatı’nda önemli bir mevkide yer aldıkları gözlenen manzum
sözlükler hem metinleri, hem kendileri üzerine yapılan şerhleri ve nazireleri hem de
Osmanlı eğitim sistemi içerisinde gördükleri işlev bakımından değerlendirilmesi
gereken eserlerdendir. Aynı zamanda bu manzum sözlüklerin bir gelenek
oluşturacak yekûna ulaştığı görülmektedir. Bu geleneğin önemli parçalarından biri
Tuhfe-i Şâhidî’dir. Farsça-Türkçe manzum bir sözlük olan ve Mevlâna Celâleddin
Rumî’nin Mesnevî’sini anlamaya katkı sunmak amacıyla Muğlalı İbrahim Şahidî
Dede (v. 957/1550) tarafından hazırlanan Tuhfe-i Şâhidî, Osmanlı eğitim
sisteminde Farsça öğreniminde referans kaynağı haline gelmiştir. Yurt içi ve yurt
dışı el yazma eser kütüphanelerinde yüzlerce kopyaya sahip olması ve hatta 18481867 yılları arasında defalarca basılması bu eserin entelektüel camiadaki
sirkülasyonuna ve eğitim sistemindeki yaygın kullanımına bir başka açıdan delil
teşkil etmektedir. Tuhfe-i Şâhidî Osmanlı döneminde yaygın kullanım ağına sahip
olmasının yanı sıra ardında bir literatür oluşturmasıyla da manzum sözlük geleneği
içerisinde bir hayli dikkat çekmektedir. İbrahim Şahidî Dede’nin kaleme aldığı
XVI. asırdan itibaren kabul gören bu eser, kendisini merkeze alarak yapılan birçok
şerh, haşiye, alfabetik tertip, nazire ve tercümelerle ardında önemli bir literatür
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oluşturmuştur.2 Bu literatürün öne çıkan parçalarından biri Arapça-Türkçe manzum
bir sözlük olan Ta‘rîb-i Şâhidî’dir.
1. Tuhfe-i Şâhidî Merkezli Oluşan Literatürün Öne Çıkan Parçası: Ta‘rîb-i
Şâhidî
XVIII. yüzyılın önemli entelektüel simalarından Safi Musa Dede Efendi de Tuhfe-i
Şâhidî üzerine çalışma yapan müelliflerdendir. Önemli Hanefi fakihlerinden
Abdülganî Nablusî’nin ileri gelen talebelerinden ve aynı zamanda Mevlevi şeyhi
olan Safi Musa Dede, Kasımpaşa Mevlevihanesi meşihat makamındayken umuma
açık sohbetlerine iştirak eden birinin kendisine istirham etmesi üzerine Tuhfe-i
Şâhidî’yi Arapça’ya tercüme etmeye karar verir. Üç ay gibi kısa bir süre içerisinde
tamamladığı bu eserini Ta‘rîb-i Şâhidî olarak isimlendirir.3
Ta‘rîb-i Şâhidî’den söz eden müelliflerin onu Tuhfe-i Şahidî merkezli oluşan
literatürün öne çıkan bir parçası olarak sundukları görülmektedir. Mesela XVIII.
asrın önemli şairi ve tezkire yazarlarından Esrâr Dede, Tuhfe-i Şâhidî’ye yazılan
nazirelerde Ta‘rîb-i Şâhidî kadar çok tutulan bir eserin bulunmadığını “Tuhfe-i
Şâhidî-i Mevlevî yine Tuhfe-i Mûsâ’l-Mevlevî ile mukabelede bu âna dek kimsenin
eseri şüyu‘ bulmamıştır” 4 sözleriyle ifade etmektedir. Buna ilaveten Ta‘rîb-i
Şâhidî’nin Tuhfe-i Şâhidî değerinde, diğer bir ifadeyle “aslının muâdili” olduğunu
belirtmektedir. 5 Esrâr Dede’nin bu ifadeleri Ta‘rîb-i Şâhidî’nin literatürdeki
konumunu belirlemek açısından oldukça mühimdir. Tuhfe-i Şâhidî eksenli teşekkül
eden literatür dahilindeki hiçbir eserin Safi Mûsâ Dede’nin Ta‘rîb-i Şâhidî’si kadar
yaygınlık kazanmadığını ve itibar görmediğini vurgulamaktadır. Hatta Esrâr Dede
yukarıda iktibas ettiğimiz ifadesinden önce
Baban bozdu ne var bozduysa pençen
Yürü Sultan Selim devran senindir
beytini delil göstermek suretiyle 6 adeta Safi Mûsâ Dede’yi Yavuz Sultan Selim,
İbrahim Şahidî Dede’yi de II. Bayezid gibi konumlandırarak Safi Mûsâ Dede’nin
selefinin önüne geçecek şekilde iyi bir iş çıkardığını ima etmektedir. Benzer
ifadeler İhtifalci Mehmed Ziya tarafından da tekrar edilmektedir.7
Bu noktada Esrâr Dede ve Mehmed Ziya’nın Tuhfe-i Şâhidî merkezli oluşan
literatürde Ta‘rîb-i Şâhidî’yi öne çıkartan ve onu aslının muadili olarak
değerlendiren ifadeleri ne derece gerçeği yansıtmaktadır diye bir soru akla gelebilir.
Diğer bir ifadeyle Ta‘rîb-i Şâhidî’yi öne çıkartıcı söz konusu ifadelerin Mevlevî
saikle ortaya konduğu düşünülebilir. Nitekim İbrahim Şâhidî Dede’nin bir Mevlevî
şeyhi olması, keza Ta‘rîb-i Şâhidî müellifinin de bir Mevlevi şeyhi olması ve yine
söz konusu bilgiyi sunan Esrâr Dede’nin de bir Mevlevî dervişi olması yukarıda
2

Gümüş, “Pîrî Paşa-zâde Mehmed b. Abdü’l-bâkî el-Cemâli’nin Tuhfe-i Şâhidî Şerhi: Tuhfe-i Mîr”,
297-299. Yazıldığı asırdan itibaren kabul gören bu eserin sonrasında ortaya şerh geleneği hakkında
çalışma için bk. Öz, Tuhfe-i Şâhidî Şerhleri, 31-89.
3
Safî Mûsâ Dede, Ta‘rîb-i Şâhidî, vr. 28b-29a.
4
Esrar Dede, Tezkire, 293. Sonraki kaynaklarda bu bilgiyi tasdik edici ifadeler yer alır. Misal için
bk. Ziya, Yenikapı Mevlevihanesi, 117.
5
Esrâr Dede, Tezkire, 293.
6
Esrâr Dede, Tezkire, 293.
7
Ziya’nın referans aldığı kaynağın Esrâr Dede’nin Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye’si olduğu kuvvetle
muhtemeldir. Ziya, Yenikapı Mevlevihanesi, 117.
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alıntıladığımız cümlelerin Mevlevî hafıza üzerinden yapılan bir değerlendirmeden
ibaret olduğunu düşündürebilir. Böyle bir kabul alıntıda geçen söz konusu bilgiye
şüpheyle yaklaşılmasına sebebiyet verebilir. Bu şüphenin yerinde ve söz konusu
değerlendirmenin vakıaya mutabık olup olmadığı meselesi iki yoldan çözüme
kavuşturulabileceği kanaatindeyiz. Öncelikle Ta‘rîb-i Şâhidî’nin, Tuhfe-i Şâhidî
merkezli oluşan literatürde gerçekten en yaygın eser olduğu, literatürü oluşturan
diğer parçaların nüsha sayılarını mukayese ederek ortaya çıkacaktır. Ta‘rîb-i
Şâhidî’nin mevcut el yazma koleksiyonlarındaki toplam nüsha sayısı Tuhfe-i Şâhidî
tazmin ve nazirelerinin nüsha sayılarından daha fazla çıktığı takdirde Esrâr
Dede’nin değerlendirmeleri yerinde bir tespit olacaktır. Bu değerlendirmeyi diğer
bir yoldan sağlama metodu ise Tuhfe-i Şâhidî merkezli oluşan literatüre katkı sunan
müelliflerin Mevlevî kimliğe sahip olup olmadığının tespitidir. Bu tespit bize
Mevlevî bir şahsiyet tarafından ortaya konan Ta‘rîb-i Şâhidî’yi öne çıkartıcı
ifadelerin, Mevlevî bir şahsiyetin eserini ön plana çıkarma ve dolayısıyla Mevlevî
kimlikle ilişkisinin bulunup bulunmadığı üzerine bir fikir sağlayacaktır. Şayet
Tuhfe-i Şâhidî’ye yönelik nazire, tazmin veya tercümede bulunan başka bir Mevlevî
müellif varsa o takdirde Safi Mûsâ Dede’nin Ta‘rîb-i Şâhidî’sinin öne
çıkarılmasının Mevlevî bir şahsiyeti ve eserini öne çıkarma eğiliminden ileri
gelmediği anlaşılacaktır.
2. Ta‘rîb-i Şâhidî’nin Yaygınlığı
Tuhfe-i Şâhidî merkezli üretilen literatürde Ta‘rîb-i Şâhidî’nin gerçekten en yaygın
eser olup olmadığını belirlemek için öncelikle yazma eser koleksiyonlarında yer
alan nüsha sayılarının tespit edilmesi gerekmektedir. Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi, TDV İslam Araştırmaları Merkezi Türkiye Kütüphaneleri Veri
Tabanı, Milli Kütüphane gibi katalogları kullanarak tespit ettiğimiz Ta‘rîb-i Şâhidî
nüshalarını şöyle listeleyebiliriz:
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Tablo 1:
Ta‘rib-i Şâhidî’nin Bulunduğu Koleksiyonlar
Sayı Ta‘rib-i Şâhidî’nin Bulunduğu
Kütüphane ve Koleksiyonlar
Özellikleri
Süleymaniye Kütüphanesi, Nafiz 20 vr. Müstensih: Muhammed b. Ebû
1
Paşa, 1453
Bekir. 1144/1731 istinsah tarihli.
Süleymaniye
Kütüphanesi, 48 vr.
2
Bağdatlı Vehbi, 1996
Süleymaniye Kütüphanesi Hacı 27 vr. Müstensih: Mustafa b. İbrahim,
3
Mahmud Efendi, 5490
İstanbul. 1163 istinsah tarihli.
Süleymaniye Kütüphanesi, Esad 26 vr. Müstensih: Yusuf Efendi
4
Efendi, 3197
Süleymaniye Kütüphanesi, Lala 31 vr.
5
İsmail, 650
Süleymaniye
Kütüphanesi 33 vr. 1154 istinsah tarihli. (Bu
6
Mehmet Taviloğlu 324
nüshanın baş tarafında Tuhfe-i Şâhidî
metni mevcuttur.)
Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid 25 vr. Müstensih: Hasan.
7
Efendi, 981,
İÜNEK Türkçe Yazmalar, 1272
24 vr. (Bu nüshada müellif Mûsâ b. Ali
8
el-Mevlevî ismiyle kayıtlıdır.)
İÜNEK Türkçe Yazmalar, 2777
19 vr. Müstensih: Seyyid Hasib Hüsna
9
b. İbrahim. 1201 tarihli.
Eseri Anadolu Kazaskeri Mehmed Arif
b. Ahmed Ataullah b. Abdurrahman
temlik etmiştir.
Süleymaniye Kütüphanesi Zühdü 24 vr. (Burada eser Şahidi Taribi
10
Bey 200
ismiyle kayıtlıdır.)

Yukarıdaki liste Ta‘ribü’ş-Şâhidî, Ta‘ribü Tuhfe-i Şâhidî, Ta‘ribü Manzûme-i
Şâhidî, Tagrîbu’ş-Şâhidî, Şâhidî Taribi adlarıyla Ta‘rîb-i Şâhidî’nin 10 adet
nüshası bulunduğunu göstermektedir. Araştırmamız esnasında birçok kütüphane
kataloğunda bu eserin sehven Muğlalı İbrahim Şahidî Dede’ye nispet edildiğini fark
ettik. Bu durum bizi Ta‘rîb-i Şâhidî’yi farklı kişilere nispet ederek kataloglarda yer
alabileceği ve bu nedenle aslında ulaştığımız sayıdan çok daha fazla nüshaya sahip
olabileceği kanaatine sevk etti.
Tuhfe-i Şâhidî’nin Ta‘rîb-i Şâhidî dışındaki nazirelerine nüsha sayıları ve
müelliflerin tasavvufi kimliklerine odaklanmak suretiyle baktığımızda ise aşağıdaki
neticelerle karşılaşmaktayız:
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Şeyh Ahmed’in 1641 yılında Tuhfe-i Şâhidî’nin her kıtasını vezin ve kafiye
bakımından ayrı ayrı Arapça-Türkçe tanzir ettiği Nazmü’l-leâl eserinin 2 nüshası
bulunmaktadır.8
Fedaî Mehmed Ayntâbî (v. 1065/1654) tarafından 1044/1643 yılında Tuhfe-i
Şahidi’ye nazire olarak yazılan ve Türkçe-Arapça manzum sözlük olan Tuhfe-i
Fedâî’nin 2 nüshası vardır. Ayrıca Fedaî Mehmed Ayntâbî, Trablusşam
Mevlevihanesi şeyhidir.9
Hafız Mecîdzâde Ayntâbî’nin 1109/1697 yılında kaleme aldığı Türkçe-Arapça
manzum bir sözlük olan Nazm-ı Ferâid’in tek bir nüshası vardır.10
Ömer Kusûrî’nin 1126/1714 tarihinde Tuhfe-i Şahidî’yi vezin, kafiye, anlam ve
üslub birlikteliğini sağlayarak tazmin ettiği Tuhfe-i Kusûrî eserinin 1 nüshası
bulunmaktadır.11
Mustafa Keskin b. Osman tarafından 1171/1758 tarafından Tuhfe-i Şâhidî’ye nazire
olarak kaleme alınan Türkçe, Arapça, Farsça üç dilli manzum bir sözlük olan
Manzume-i Keskin’in 5 nüshası mevcuttur. Denizlili Mustafa b. Osman Keskin’in
tasavvufi kimliğine ilişkin bir veri bulunmamaktadır.12
Buraya kadar aktardığımız Tuhfe-i Şâhidî nazirelerini kronolojiyi gözeterek tablo
halinde şöyle özetlemek mümkündür:

122

8

Bu nüshalardan ilki Gaziantep Üniversitesi Kütüphanesi, diğeri ise Çorum İl Halk Kütüphanesi
1880/2’de kayıtlıdır. Eser hakkında detay için bk. Ömer Asım Aksoy, “Şeyh Ahmed ve Nazmü’l-leâl”,
TDAY Belleten 1959, Ankara 1988, 205-248; Abdülkerim Gülhan, “Manzum Sözlük Nazmu’l-leâl’in
Dil ve Üslüb Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Celal Bayar Üniversitesi II. Uluslararası Türk
Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, 11-12-13 Kasım 2005 Manisa.
9
Eserin nüshaları Bayezid Devlet Ktp. Bayezid 6821, Süleymaniye Ktp., Halis (Esad) Efendi 3190
numarada kayıtlıdır. Eserin neşri için bk. Halil İbrahim Yakar, “Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i
Fedâî", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish
or Turkic, 2/4 2007, 1015-1025.
10
Ankara Milli Ktp. Yz. A. 507 numarada kayıtlıdır. Nazm-ı Ferâid hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Halil
İbrahim Yakar, “Türkçe-Arapça Manzum Sözlüklerimizden Nazm-ı Ferâid”, Turkish Studies, 4/4,
2009, 995-1024.
11
Nüsha Süleymaniye Kütüphanesi, Tercüman Gazetesi Kitaplığı, Y. 319/1’de yer almaktadır.
Eserin neşri için bk. Kudret Altun, Tuhfe-i Kusûrî: Tazmin-i Şâhidî (İnceleme – Metin – Sözlük),
Kayseri: Laçin, 2002.
12

Manzume-i Keskin’in bulunduğu koleksiyonlar Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi El Yazmaları,
Ankara Milli Kütüphane Yz. A. 2532/2, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ktp. İ.
Saib I, no: 2515 ve Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazma A-30. Eserin neşri için bkz. Atabey Kılıç,
“Denizlili Mustafa b. Osman Keskin ve Eseri Manzûme-i Keskin”, Turkish Studies / Türkoloji
Araştırmaları, 2/3 Summer 2007, 340-348.
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Tablo 2:
Tuhfe-i Şâhidî’ye Yapılan Nazirelerin Nüsha Sayıları ve
Müelliflerinin Tasavvufî Kimlikleri
Müellif
Şeyh Ahmed
Fedaî Mehmed
Ayntâbî
Hafız Mecîdzâde
Ayntâbî
Ömer Kusûrî
Safi Musa Dede
Mustafa Keskin
b. Osman

Nazmü’l-leâl
Tuhfe-i Fedâî

Eserin Nüsha
Sayısı
2
2

Nazm-ı Ferâid

1

-----

Tuhfe-i Kusûrî
Ta‘rîb-i Şâhidî
Manzume-i Keskin

1
10
5

---Mevlevî Şeyhi
----

Eser

Müellifin
Tasavvufî Kimliği
----Mevlevî şeyhi

Yukarıdaki tablo Tuhfe-i Şahidî’ye yapılan nazire ve tazminler arasında Safi Musa
Dede’nin Ta‘rîb-i Şâhidî’sinin en fazla nüshaya sahip ve dolayısıyla Osmanlı
Dönemi’nde yüksek oranda tedavülde olduğunu göstermektedir. Bu durum Esrâr
Dede’nin Tuhfe-i Şâhidî eksenli teşekkül eden literatürde Ta‘rîb-i Şâhidî kadar
yaygınlık kazanan olmadığı değerlendirmesini haklı çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra
müelliflerden Mevlevî kimliğe sahip olanın sadece Safi Musa Dede olmaması, söz
konusu değerlendirmenin Mevlevîlik temayülünden kaynaklanan bir düşünce
olmadığını da ortaya koymaktadır. Zira Tuhfe-i Şâhidî nazirelerinden Tuhfe-i
Fedâî’nin yazarı Fedâî Mehmed Ayntabî de bir Mevlevî şeyhidir. Şayet Esrâr
Dede, Mevlevî bir şahsiyetin eserini ön plana çıkarma eğiliminde bulunsaydı Fedâî
Mehmed Ayntâbî’yi de aynı şekilde zikretmesi beklenirdi. Böylece Safi Mûsâ
Dede’nin Ta‘rîb-i Şâhidî’sinin Tuhfe-i Şâhidî nazireleri arasında tedavül oranı en
yüksek olduğu ve dolayısıyla Esrâr Dede ve Mehmed Ziya’nın sözünü ettiğimiz
değerlendirmelerinin vakıaya mutabık olduğu anlaşılmıştır.
Peki, Ta‘rîb-i Şâhidî’yi diğerlerine nazaran daha fazla tedavülde olmasını sağlayan
unsur/lar neler olabilir?
Akla gelebilen ilk husus, Osmanlı medrese geleneğinin etkisinin bulunabileceği
yönündedir. Arapça’nın Osmanlı eğitim sisteminde yer alan temel dil olması
Arapça- Türkçe manzum bir sözlük olarak Ta‘rîb-i Şâhidî’nin daha fazla tedavüle
girmesini sağlamış olabilir. Fakat böyle bir değerlendirme, yukarıda değindiğimiz
üzere, Tuhfe-i Şahidî’ye yapılan nazireler arasında yer alan Nazm-ı Ferâid, Tuhfe-i
Fedâî gibi Arapça-Türkçe manzum sözlüklerin neden Ta‘rîb-i Şâhidî kadar yaygın
kullanılmadığı sorusunu gündeme getirecektir. Dolayısıyla Ta‘rîb-i Şâhidî’nin
yaygınlığını Osmanlı eğitim sistemiyle açıklığa kavuşturmaya çalışmanın bizi
doğru bir sonuca götürmeyeceği anlaşılmaktadır. Bunun yerine söz konusu durumu
Safi Musa Dede’nin entelektüel kimliğiyle izah etmenin daha yerinde olacağı
kanaatindeyiz.
Safi Musa Dede, önemli bir fakih, müfessir ve gramer âlimidir. İlmî müktesebatını
Trablusşam ve Mısır’da elde eden Safi Mûsâ Dede, özellikle hadis ve tefsir gibi
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naklî ilimleri Abdülganî Nablusî’den (v. 1143/1731) tahsil etmesiyle dikkat
çekmektedir. 13 Ayrıca Haleb ve Kahire Mevlevihaneleri meşihat makamında
bulunmuştur. Haleb Mevlevihanesi’nde 7, Kahire Mevlevihanesi’nde ise 9 sene
meşihat vazifesini ifa ettikten sonra İstanbul Mevlevihaneleri meşihat makamına
atanmıştır. Kasımpaşa Mevlevihanesi’nde 13, Yenikapı Mevlevihanesi’nde ise 9
sene olmak üzere toplam 22 sene İstanbul’a hizmet eden Safi Mûsâ Dede’nin halka
açık Tefsir-i Beyzavî, Hidâye ve Mesnevî-i Şerif talim ve takrir ettiği belirtilir.14
Edebiyat ve sanat mektebi olarak da adlandırılan mevlevihanelerin istisnasız halkın
her kesimine kapıları açık pozisyonundan ve Safi Mûsâ Dede’nin ilmî birikimini ve
ahlakını ortaya koyduğu ders halkalarından hareketle onun İstanbul’da tanınırlığını
artırdığı söylenebilir. Hatta İstanbul’a gelişinin ikinci senesinde Sultan III.
Ahmed’in emriyle tercüme faaliyetleri içerisinde yer alması onun tanınırlık düzeyi
ve kapsamına ilişkin bir fikir sunması bakımından önemlidir. 15 İstanbul’a henüz
geldiği sıralarda devlet eliyle bazı önemli eserlerin tercüme ve redaksiyon
heyetinde ona yer verilmesi Safi Mûsâ Dede’nin İstanbul’un entelektüel camiasına
kendisini kısa sürede kabul ettirdiğini ima etmekle birlikte 16 tanınırlığının
kapsamının sadece halk ve ulema ile sınırlı olmayıp devlet erkanına kadar ulaşacak
kadar geniş olduğunu da göstermektedir. Safi Mûsâ Dede’nin bu geniş kapsamlı
tanınırlığının, kaleme aldığı esere etki ettiği ve onun tedavül oranının yükselmesine
sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır.
3. Ta‘rîb-i Şâhidî’nin Mahiyeti
Safi Mûsâ Dede’nin Ta‘rîb-i Şâhidî olarak isimlendirdiği 17 bu eserinin mesnevî
tarzında yazılmış dibacesi 52 beyitten müteşekkildir. 400 beyitten müteşekkil lügat
kısmı Tuhfe-i Şâhidî’ye benzer şekilde 27 kıt’adan oluşur. Kıt’alar çoğunlukla
mesnevî tarzındadır. Kıt’a başlarında kıt’a sayısı ve bahir belirtilirken sonlarında
beyt-i hümâyunlar yer alır. Tuhfe-i Şâhidî’de yer alıp nadir kullanılan Farsça
kelimeler Ta‘rîb-i Şâhidî’de bulunmamaktadır.18
Yukarıda da belirttiğimiz gibi ders halkasına katılanlardan birinin istirhamıyla
Ta‘rîb-i Şâhidî’yi kaleme alan Safî Mûsâ Dede, bu eserini kendisine dua edilmesi
dışında hiçbir karşılık beklemeden lisanların hayırlısı olarak kabul ettiği Arapça’yı
öğrenen talebelere hediye ettiğini şu beyitlerle belirtmektedir:
13

Esrâr Dede, Tezkire, 290; Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, 1/195; Ziya, Yenikapı
Mevlevihanesi, 115; Vassaf, Sefine-i Evliyâ, 5/236-7; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifin, İstanbul
1955, II, 482.
14
Esrâr Dede, Tezkire, 291.
15
Çelebizade İsmail Âsım Efendi, Târih-i Râşid ve Zeyli, İstanbul: Klasik Yay., 2013, 3/1485, 1548.
16
Safi Mûsâ Dede’nin entelektüel kimliği hakkında bkz. Ayşegül Mete, “İstanbul’da Trabluslu Bir
Şeyh Efendi: Safi Mûsâ el-Mevlevî”, Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir
Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi
Kültür Yayınları, 2018, 2/249-262.
17

“Tamam oldukda ta’rîb u nizâmı / Dedim ben Şahidî Ta’rîbî nâmı” Bk. Ta‘rîbü Şâhidî, vr. 29a.
Ta‘rib-i Şâhidî’nin bahirleri hakkında detaylı bilgi için bk. Yusuf Öz, Tuhfe-i Şâhidî Şerhleri,
Konya: Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999, s. 92.
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Bu nazmı ettiğim Allah içindir / Ne hod mal ve ne hodbir cah içindir
Hediyye eyledim sıbyâna onu / Ki ta zabt ideler hayru’l-lisanı
Diyeler ey Hudayı Hayy u Rahman / Safi Mûsâ günahını eyle ğufran
Dahi hayr ile edeler beni yâd / Edeler Fatiha ile ruhumu şâd 19
Safi Mûsâ Dede, Tuhfe-i Şâhidî’den farklı bir şekilde, Allah ve peygamberin
dildeki karşılıklarını vererek Ta‘rîb-i Şâhidî’nin ana kısmına başlar:
Tanrı’nın adıdır ve Hay ve Celîl ve Cemîl
Dahi azîm ulu, yol gösterici hem delil
Hem dahi Mürsel nebî kim verir Hak’tan haber20
4. Ta‘rîb-i Şâhidî’nin Tesirleri
Ta‘rîb-i Şâhidî’nin zaman içerisindeki tesirlerine baktığımızda kaleme alındığı
tarihten yaklaşık bir yüzyıl sonra Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi ve meşhur
mûsikîşinas Abdülbâkî Nâsır Dede’nin ona şerh yazdığı görülür. Şerhi Abdülbâkî
Nâsır Dede iki sene içerisinde yazmıştır. Daha açık bir ifadeyle, Ta‘rîb-i Şâhidî’yi
şerhe Yenikapı Mevlevîhanesi post makamına geçmesinin iki sene kadar evvelinde
başlayıp posta oturduğu sene olan 1215/1801 yılında tamamlamıştır. Peki,
Abdülbâkî Nâsır Dede hangi maksatla söz konusu esere şerh yazmıştır?
Nâsır Dede yazdığı şerhin dibacesinde maksadını şöyle açıklar:
“Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd’de şeyh olup anda medfûn olan Şeyh Mûsa Dede
Efendi el-Mevlevî’nin Kitâbu Ta‘ribi’ş-Şahidî’si ki bir eser-i latiftir lakin bu
güne kitab elbette şerhe muhtacdır. Zira nüsha nüshaya muhalif olub harekât
ve hurufda ve belki bazı kelimatda ziyadelik ve noksanlık ve gayrilikden hâlî
olmayup fehminde ‘usret çekilir. Bu sebep ile evzânında ve taktiat-ı ebyâtında
dahi zihn halel ve şüpheden hâlî olmaz.”21
Nâsır Dede’den başka Ta‘rîb-i Şâhidî üzerine çalışma yapan bir başka âlim İzzet
Tokadî Efendi’dir. Tuhfe-i İzzet Berâ-yı Tarib-i Şâhidî başlıklı eserinde hamdele ve
salveleden sonra verdiği bilgilerden anlaşıldığına göre İzzet Efendi, aslen Tokatlı
olup ilim tahsili arzusuyla İstanbul’a gelmiş ve uzun bir müddet burada kalmıştır.
Divan-ı Hümayuna çerağ edilen İzzet Efendi, Dağıstanî Paşa’nın divan-ı kitabet
hizmetinde bulunmuştur. Yadigar bırakacak bir eser kaleme alma arzusu içinde
olan İzzet Efendi’nin aklına Şahidî’nin Tuhfe’si ve Safî Mûsâ Dede’nin Tarib-i
Şâhidî’si gelir. Yaşadığı dönem itibariyle bu eserlerin gerek hocaların gerekse de
talebelerin elinde bulunması ve oldukça meşhur olmaları nedeniyle söz konusu
eserler üzerine bir çalışma yapmayı uygun bulur. Safi Mûsâ Dede’nin Tarib-i
Şâhidî naziresi, Tuhfe-i Şâhidî’nin literal bir tercümesi olmadığı ve sonraki
eserlerde kelimelere verilen numaralarda karışıklık çıkabileceği için eseri daha
kullanışlı hale getirmek suretiyle ardında bir yadigar bırakmak istemiştir. İzzet
Efendi, mezkûr eserleri daha kullanışlı hale getirme usulü olarak eserini alfabeye
dayalı olarak bölümlere İzzet Tokadî, her kelimenin öncelikle Türkçesi, ortada

19

Safi Mûsâ Dede, Ta‘rîb-i Şâhidî, vr. 29a-29b.
Safi Mûsâ Dede, Ta‘rîb-i Şâhidî, vr. 29b.
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Farsçası ve son olarak Arapçası ile birlikte sunar. Böylece üç sütun halinde her
satırda bir kelimenin farklı üç dildeki karşılığı verilmiş olur.22
Sonuç
Safî Mûsâ Dede’nin Arapça öğreniminde istifade edilmek üzere didaktik bir amaçla
kaleme aldığı Ta‘rîb-i Şâhidî, Tuhfe-i Şâhidî kadar kendisine önem atfedilmiş ve
takdir görmüş bir eserdir. Bu itibarla Tuhfe-i Şâhidî merkezli oluşan literatür
içerisinde özel bir konuma sahiptir. Ayrıca zamansal süreçte üzerine şerh yazılacak
kadar bir tesir bıraktığı görülmektedir. Literatürdeki bu özel mevkisinin yanı sıra
eser sadece Arapça’da değil, aynı zamanda arûz bilgisinin verilmesi itibariyle
edebiyat taliminde istifade edilebilecek tarzdadır.
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TİCARİ AMAÇLI BİYOLOJİK SAVAŞ AJANLARI: SOKAK KÖPEKLERİ*
BIOLOGICAL WARFARE AGENTS FOR COMMERCIAL PURPOSES:
STRAY DOGS
Asst. Prof. Dr. Handan Türkmen
Bandirma Onyedi Eylül University, Nursing Department
SUMMARY
The purpose of this study is to determine whether or not there are the biological
warfare agents produced to provide financial gain of stray dogs showing serious
spread and increase in over the last decades in Turkey. Biological warfare (BW) or
bioterrorism (BT) is the deliberate use of various biological substances like some
poisonous animals and their poisons, certain microorganisms (bacteria, virus,
fungus, parasite, alge) or their formations such as sports, toxin that cause death or
damage, disrupt or restrict in humans, pets and beneficial plants due to their
biological and physiological effects. It is also known that various animals are used
to transport diseases to humans and animals. The substances used for biological
warfare are called biological warfare agents (BWA). Nowadays, some developed
countries have been working on this subject and they are assumed to having BSA to
use when necessary. This study was conducted between January 2009 - December
2015 and January 2018 - August 2019 in Istanbul, Bursa, Balikesir and Antalya
provinces randomly selected. During the study, a total of 4796 stray dogs were
macroscopically examined for ectoparasites and trauma-related injuries in their
natural environment. While in 569 (11.86 %) of street dogs could not be seemed
macroscopically any problem, 4227 (88.14 %) of their had various problems. At the
end of the study, 2309 (54.63 %) of dogs were observed to have ticks, 776 (18.36
%) fleas, 398 (9.42 %) ticks and fleas, 403 (9.53 %) scabies / fungal infestations/
infections, 67 (1.59%) scabies / fungal infestations / infections and ticks, also 274
(6.48%) trauma-related injuries. A total of 32 primitive dog nests without official
permission were identified for feeding, training and selling as hobby. Stray dogs
which are distributed to all parts of Turkey for more than ten years have posed
various problems. Many studies have shown that street dogs transport some
important disease agents to humans and animals. The dogs carrying the agents of
diseases such as rabies, hydatid cyst, leishmania, toxoplasma, lyme, babesia etc.
have threatened the public and animal health and caused environmental pollution.
During our studies about the dogs were determined that the dogs could not be
adequately rehabilitated (their vaccines could not be given regularly or not at all,
they had ectoparasite and fungal infections), and the most animal shelters were not
adequate and did not meet standards. Stray dogs were seen more common in rural
and forest areas than in the city centers. The vast majority of drugs, vaccines and
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supplies required for the rehabilitation and
treatment of dogs are imported and likely generate significant economic costs. It is
thought that there are serious public health expenditures for the treatment of
recently increasing rabies cases. As a result, for these and other reasons, these
animals are considered to be biological warfare agents that abandoned on the streets
for financial purposes.
Keywords: Dog, ectoparasites, public health, rabies.
*Bu çalışma Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
tarafından “Bilimsel Projeleri Destekleme” kapsamında desteklenmiştir. Proje No: BAP-19-1009081.

GİRİŞ
Patojen mikroorganizmalar biyolojik olarak üretilen biyo-aktif maddeler insan,
hayvan ve bitkilerde ölüm ve hasar meydana getirmek amacıyla, tarihin eski
çağlarından beri kullanılmıştır. Günümüzde biyolojik savaş kapsamında kabul
edilen bu hastalık yapıcı veya öldürücü ajanlar artık terörist gruplar tarafından da
bir tehdit unsuru olarak kullanılmaya başlanmıştır. Biyolojik ajanlar kimyasal
ajanlardan daha fazla öldürücü olma potansiyeline sahiptirler. Çünkü tabiatta
bulunurlar, kolaylıkla temin edilebilme ve üretilebilme özellikleri vardır. Bu
ajanlarla kontamine olmuş alanların temizlenmesi yıllarca sürebilir [1-10].
Biyolojik savaş nedir:
Biyolojik savaş (BS) veya biyoterörizm (BT), biyolojik ve fizyolojik etkileri
nedeniyle insan, evcil hayvan ve faydalanılan bitkilerde ölüm veya zarar meydana
getirmek, yaşam ortamlarını bozmak ya da kısıtlamak amacıyla hormonlar, bitkiler,
böcekler ve mikroorganizmalar (bakteri, parazit, virüs, mantar, alg) veya bunların
spor, toksin, zehir gibi oluşumlarının kasten kullanılmasıdır [1-3].
Biyolojik ajanlar;
-Bakteri, virüs, protozoa, bakteri toksinleri gibi hastalık, kapasitede azalma ya da
ölüm meydana getirenler;
-İnsanlarla yakın ilişkide bulunan yabani ve evcil hayvanları etkileyerek bunların
enfeksiyon yaymasına neden olanlar, örneğin veba, kuduz, antraks, brucella,
leptospiroz gibi;
-Ziraat ürünleri ve araçlarını etkileyerek indirekt olarak insanlara zarar verenler,
örneğin bitki, hormon, virüs, böcek olmak üzere bir kaç bölümde incelenebilirler.
Biyolojik silahlar etik değerleri olmayan silahlardır. Günümüzde gelişmiş bazı
ülkelerin bu konuda çalışma yaptıkları, gerektiğinde kullanılmak üzere BSA’na
sahip oldukları varsayılmaktadır [1-4,7,10,15].
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Biyolojik silahların temel özellikleri
-Üretimleri kolay ve ucuzdur.
-Depolama şartlarına ve dış şartlara dayanıklıdırlar
-Enfeksiyon yetenekleri fazladır ve salgın yapabilirler.
-Vücuda solunum, sindirim, deri, konjonktivalar yolu ile girebilirler.
-Kuluçka süreleri genellikle kısadır.
-Teşhis ve tedavileri zor olup uzun zaman alabilir.
-Kaos ve paniğe sebep olabilirler.
-Öldürücüdürler (1-4, 10-16].
İdeal biyolojik silahlar, çok az madde kullanımı ile kolayca hazırlanabilir.
Biyolojik silah sistemleri, kullanılan maddelerin canlı olduğu yegane sistemdir.
Diğer sistemlere oranla daha büyük sahalara etki edebilirler. Kullanımları hava
durumuna bağlıdır. Güneş ışığı, biyolojik maddelerin çoğuna karşı öldürücü etki
yapar. Bu nedenle biyolojik taarruzlar genelde gece yapılır [1, 3, 4, 9, 10,18].
Binalar biyolojik silah kullanıldığında hasar görmez. Biyolojik savaş maddeleri beş
duyu ile keşfedilmez. Kullanılan biyolojik silahlar kullanıcı taraf için de tehlikeli
olabilir, önceden tedbir alınmasını gerektirir. Biyolojik ajanların üretiminde çalışan
işçilerin her aşamada korunması gerekir. Genelde biyolojik ajanların kullanıma
kadar özel koşullarda saklanması gerekir [1, 3-8, 14].
Biyolojik savaş ajanı kullanıldığı nasıl anlaşılır
-Bitki ve hayvanlarda alışılmışın dışında belirtiler, anormal renk değişiklikleri
olması,
-Hayvanlarda ani ve aşırı sayıda ölüm görülmesi,
-Çevrede normalde o bölgede görülmeyen mantarların ve böceklerin ortaya
çıkması,
-İnsanlarda hızla artan ateş, öksürük ve ishal gibi durumların görülmesi,
-Yaşa, coğrafyaya, mevsimlere uygun olmayan bir hastalığın ortaya çıkması,
-Radyo ve televizyonlardan açıklama yapılması [1, 3].
Biyolojik silahlardan korunma ve müdahale
-Etkili bir savunma insan bilgi ve becerisine bağlıdır.
-Etkili bir şekilde organize olan sağlık,
-Sivil savunma ve itfaiye teşkilatları,
-İyi eğitilmiş personel,
-Etkili haber alma birimleri,
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-Koruyucu malzemeler,
-Teşhis ve tedavi olanakları gerektirir [1,7, 8, 13,17].
Biyolojik silahları dikkate alınca son yıllarda birçok ülkede sorun yaratan sokak
köpeklerinin varlığını, oluşturdukları sorunları bir kez daha düşünmek, irdelemek
gerekmektedir. Türkiye’nin her bölgesine dağılmış olan sokak köpekleri on yıldan
daha fazla süredir önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. Yapılan birçok
çalışma bu köpeklerin pek çok hastalık etkenini taşıyıp naklettiğini göstermektedir
[19-24, 26-30, 31].
Türkiye’de olduğu gibi dünyanın pek çok yerinde özellikle Pakistan, Malezya,
Brezilya, İran gibi az gelişmiş ya da gelişmekte olan, hatta gelişmiş ülkelerde;
Amerika Birleşik Devletleri’nde yerli halkın yaşadığı, İtalya’da kırsal kesimlerde,
Hindistan ve Brezilya’da gecekondu bölgelerinde sokak köpeklerinin halk ve
hayvan sağlığı bakımından tehdit oluşturdukları açıkça görülmektedir. Bunun yanı
sıra ağır ekonomik kayıplara ve siyasi krizlere de sebep olmaktadırlar. Ölümcül
virütik hastalıklardan kuduz başta olmak üzere Kırım-Kongo kanamalı ateşi
(KKKA), Lyme hastalığı, babesiosis, leishmaniosis, toxoplasmosis, echinococcosis,
dirofilariasis gibi çok sayda hastalık etkenini taşıyıp nakleden sokak köpekleri halk
ve hayvan sağlığı bakımından son derece önemlidir [19-24, 26-31].
Köpeklerin insanlara 60’dan fazla hastalığı bulaştırabildikleri bildirilmiştir [31].
Sokak köpeklerinin keneler vasıtasıyla nakledilen vektör kaynaklı birçok patojene
maruz kalma riski, Avrupa ve dünyanın birçok yerinde dikkate değer bir biçimde
artmış ve kentsel alanlardaki insanlarla gittikçe daha yakın ilişkilerin oluşması halk
sağlığı için yeni kaygılar ortaya çıkarmıştır. Ayrıca taşıdıkları kenelerin habitatta
artış ve yayılışlarına sebep olarak bu parazitlerle bulaşan hastalıkların
epidemiyolojisinde önemli bir rol oynamaktadırlar [19, 21, 32].
Sokak köpeklerinin hastalık bulaştırmalarının yanı sıra rahatsızlık vermek, darp
etmek, çevre kontaminasyonu oluşturmak, avlanmak suretiyle yaban hayvanlarının
soylarını azaltmak, kendi cinsinden olmayan yabani hayvanlarla çiftleşerek
hibridizasyona neden olmak ve trafik kazalarına sebep olmak gibi olumsuz etkileri
söz konusu olabilmektedir[25-27, 33-36].
Bu çalışma, Türkiye’de sayıları gittikçe artmakta olan sokak köpeklerinin pek çok
hastalığın diğer canlılara naklini sağlayarak halk ve hayvan sağlığı bakımından
tehdit oluşturabileceğini vurgulamak, hem de ticari amaçlı biyolojik silah
olabileceği konuşana dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır.

MATERYAL VE METOT
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Bu çalışma, Ocak 2009-Aralık 2015 ve Ocak
2018 – Ağustos 2019 tarihleri arasında rastgele seçilen İstanbul, Balıkesir, Bursa ve
Antalya İlleri’nin bazı ilçelerindeki “sokak köpekleri” üzerinde yapıldı. İlçelerdeki
bazı mahalleler belli aralıklarla ziyaret edildi. Çalışma süresince ziyaret edilen
yerlerde rastgele seçilen 4796 adet sokak köpeği öncelikle ektoparazitler, uyuz
enfestasyonu bakımından makroskobik olarak kendi doğal ortamlarında muayene
edildi.
Ayrıca, Balıkesir ve İstanbul Polenezköy’deki köpek barınakları da zaman zaman
ziyaret edilerek rehabilite edilmek üzere toplanan köpekler muayene edildi. Enfeste
köpeklerden kene ve pire örnekleri toplandı. Örnekler % 70’lik etanol içerisinde
saklandı. Uyuz şüpheli köpeklerin bazılarından teşhis için deri kazıntısı alındı.
Teşhisler ışık mikroskobunda yapıldı.
BULGULAR
Çalışma* süresince muayene edilen toplam 4796 adet sokak köpeğinin 4227
(%88.14)’sinde çeşitli problemler mevcutken, 569 (%11.86)’u sorunsuz
görünmekteydi. Bu köpeklerin illere göre dağılımı Tablo 1’de verildi.

Tablo 1. Enfeste köpeklerin illere göre dağılımı
İller

2009 -2019
MEKS

E+T+Y+KS

İstanbul

3080

2736 (% 88.83)

Balıkesir

820

712 (% 86.83)

Bursa

600

527 (% 87.83)

Antalya

296

252 (% 85.14)

Genel Toplam

4796

4227 (% 88.14)

MEKS: Muayene edilen köpek sayısı E: Enfeste T: Travma Y: Yaralanma KS: Enfeste köpek sayısı

Çalışma sonunda köpeklerin 2309 (%48.14)’unda kene, 776 (%16.18)’sında pire,
398 (%8.30)’inde kene ve pire enfestasyonu, 403 (%8.40)’ünde uyuz / mantar, 67
(%1.40)’sinde uyuz / mantar enfestasyonu / enfeksiyonu ile birlikte kene
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enfestasyonu gözlendi. Muayenelerde 274 hayvanda travmaya bağlı çeşitli
derecelerde yaralanmalar tespit edildi (Tablo 2).
Tablo 2: Muayene edilen köpeklerde makroskobik olarak görülen problemler
MEKS: Muayene edilen köpek sayısı KS: köpek sayısı E: Enfeste T: Travma Y: Yaralanma K: Kene P: Pire

MEKS

E+T+Y+KS

K

P

K+P

U+M

U+M+K

T+Y

4796

4227
(%88.14)

2309
(%48.14)

776
(%16.18)

398
(%8.30)

403
(%8.40)

67
(%1.40)

274
(%5.71)

U: Uyuz M: Mantar

Uyuz ya da mantarlı olduğu düşünülen 470 köpeğin 292’sinden deri kazıntısı
alınabildi. Muayene edilen 279 preparatın 119 (%42.65)’unda Sarcoptes scabiei, 12
(%4.30 )’sinde Cheyletiella yasguri saptandı.
Enfeste 1174 köpeğin 807’sinden toplam 2208 adet pire toplandı. Bu pirelerden
1009’unun tür tayinleri yapıldı ve 882 (%87.41)’sinin Ctenocephalides canis, 107
(%10.60)’sinin C. felis, 16 (%1.59)’sının Pulex irritans ve 4 (%0.40)’ünün
Xenopsylla cheopis olduğu belirlendi.
Kene ile enfeste 2774 köpekten toplam 9317 adet kene örneği toplandı.**
Çalışmanın yapıldığı mahallelerin bazılarında çok sayıda sokak köpeğinin
muayeneleri yapılamadı. Özellikle aç olan köpeklerin birçoğu saldırgan tavırlar
sergiledi. Birkaç kez gitme fırsatımız olan bazı yerleşim yerlerinde köpek
sayılarında artış olduğu belirlendi.
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Resim 1. Sokakta yaşayan uyuz olmuş bir köpek
134
Çalışma süresince muayenelerin yapıldığı alanların tümünde, resmi izin belgesi
olmadan, köpek yetiştirilen toplam 32 adet ilkel köpek yuvası tespit edildi. Bunların
amaçları konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.
Gözlemsel olarak sokak ya da başı boş köpeklerin sadece cadde ve sokaklarda
bulunmadıkları, ormanlık alanlarda, köylerde, otoban kenarlarında, hatta
otogarların ya da alışveriş merkezlerinin içinde olmak üzere farklı alan ve
mekanlarda bulundukları ve yaşamlarını sürdürdükleri belirlendi (Resim 1).
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Resim 2. Otogar yazıhanesinde bir köpek
İl Sağlık Müdürlükleri gibi resmi makamlara sözlü ve yazılı müracaatlarımız
olmasına rağmen, en azından bir ilçede bile olsa, altı ay ya da bir senede kaç ısırık
vakası olduğu, kaç kuduz aşısı uygulandığı “resmi belgeli” olarak öğrenilemedi.
Sokak köpekleri tarafından ısırılan ya da darp edilen kişilere uygulanan aşılar,
köpeklerin bakım ve rehabilitasyonları için yapılan harcamalar dikkate alındığında
önemli bir ekonomik gider oluşacağı tahmin edilmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Biyolojik silahlar için çok değişik alternatifler olabilir. Çok az madde kullanımı ile
çok kısa sürelerde, büyük miktarlarda biyolojik silahlar üretilebilir. Çok öldürücü
olanları da hazırlanabilmektedir. Böcek ve benzeri canlılar kullanılabilir [1-18].
Türkiye genelinde sokaklarda çok sayıda başıboş köpek olmasının ekonomik
kayıplara sebep olacağı, bu nedenle bu köpeklerin ticari amaçlı biyolojik ajanlar
olabileceği düşünülmektedir.
Yapılan pek çok çalışma [19-24, 26-32, 34, 36] ile dünyanın farklı bölgelerinde
sayıları hızla artmakta olan sokak köpeklerinin taşıdıkları hastalıkları insan ve
hayvanlara nakletmeleri, çıkartıları ile çevreyi kontamine etmeleri, kene ve diğer
ektoparazitlerin habitatta sayıca artmalarına ve yayılmalarına katkıda bulunmak
gibi olumsuz etkilerini göstermek suretiyle bu köpeklerin önemleri vurgulanmıştır.
Ayrıca yaban hayatındaki pek çok canlı türü de başıboş dolaşan köpekler nedeniyle
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır [25, 32, 34, 36].
Bu çalışma ile belli bir bölgede de olsa çok sayıda sokak köpeğinin mevcudiyeti,
taşıdıkları ektoparazitler bakımından hastalık nakletme potansiyellerinin yüksek
olduğu, özellikle kenelerin artış ve yayılışlarında önemli rol oynayabilecekleri
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belirlendi. Sokak köpeklerinin pek çok
zoonotik hastalığı taşımaları halk ve hayvan sağlığı bakımından önemli bir tehdit
oluşturmaktadır
Çalışma sonucunda köpeklerdeki enfestasyon oranlarının %89’lara yakın
bulunması köpeklerin yeterince rehabilite edilemediklerini göstermektedir. Ayrıca
köpekler için bir beslenme prosedürü olmadığından rehabilite edildikten sonra
tekrar sokağa bırakılan hayvanların yiyecek bulabilmek amacıyla sürekli yer
değiştirmeleri, parazitleri alabilecekleri ortamlarda bulunabilmelerini kolaylaştırır
ya da temiz ortamları parazitlerini, çıkartılarını bırakmak suretiyle kontamine
edebilirler. Hem ekonomik nedenlerle hem de eleman bakımından köpekleri sürekli
kontrol ya da rehabilite etmek mümkün olamamaktadır.
Muayenelerin yapıldığı alanlarda resmi izin alınmadan köpek yetiştirilen toplam 32
adet ilkel köpek yuvası belirlendi. Bu çalışma sonlanıncaya kadar, “amaçlarının ne
olduğu” konusunda fazla bir bilgi edinilemedi.
Sonuç olarak, farklı açılardan da bakılsa sokak köpeklerinin kayda değer ekonomik
kayıplara neden olacağı göz ardı edilmemelidir. Bu köpeklerin rehabilitasyon
çalışmalarına daha fazla önem verilmeli, tedavileri, aşıları düzenli olarak yapılmalı,
hasta insanlar da tedavi edilmelidir. Belediyeler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı teşkilatlarındaki veteriner hekimlerin birlikte çalışmaları sokak
köpeklerinin daha sağlıklı ve bakımlı hale getirilmelerini sağlamak bakımından çok
önemlidir. Bütün bu konularda yapılacak çalışmalar için yeni stratejiler
geliştirilmeli, daha ciddi yatırımlar yapılmalıdır. Yeni yasalar çıkarılmalı hayvanlara
eziyet edenler, bakmak için aldıkları köpekleri bir süre sonra sokağa terk edenler de
cezalandırılmalıdır.
Literatürde Marmara Bölgesi’nde bu konuda yapılan bir çalışmaya
rastlanamamıştır. Daha detaylı çalışmaların yapılmasının iyi olacağı
düşünülmektedir.
**(Bir başka çalışmanın konusunu oluşturacak olan kene türlerinin incelenmesi devam etmektedir.)

TEŞEKKÜR
Bu çalışmam esnasında, özellikle sahada, yardımlarını esirgemeyen Beykoz
Belediye Veteriner Hekimi
• Sayın Mücahit Turgut Özdemir’e,
Polenezköy’deki Barınak sorumlusu
• veteriner hekim ve tüm çalışanlara,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Beykoz İlçe Müdürü veteriner hekim
• Sayın Mehmet Murat Ekinci’ye,
Bandırma Belediye Veteriner Hekimi ve barınak sorumlusu
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CHARACTERISTICS OF THE ADAPTATION OF TURKS OF SOUTH SIBERIA
TO THE URBAN ENVIRONMENT
N.G. KANZYCHAKOVA
Khakass Scientific Research Institute of Language,
Literature and History
Abstract
In modern conditions of dynamic development of society caused by socioeconomic changes, a special place is occupied by the problem of adaptation of the
population to new living conditions.

Key words: psychological adaptation, the Khakass, Turks of South Siberia
The study for the problem of personality adaptation to modern changing
reality becomes important in theoretical and experimental research. The concept of
adaptation is the object of interdisciplinary research: psychological, social,
biological, philosophical, historical and etc.
The adaptation process influences all aspects of human life. The most
important part is related to culture: another language, customs, traditions, norms
and values.
The success of adaptation largely depends on the individual psychological
characteristics of the individual and on social experience, living conditions,
attitudes, values, etc. Throughout life, a person always needs to adapt to a changing
situation.
When moving to a city, a migrant faces a number of psychological difficulties,
and overcoming of which depends on his adaptive orientations and abilities. The
new environment forces migrants to change established, habitual norms of behavior
and value orientations in accordance with those that exist in this urban environment.
The stress that a migrant experiences when entering a new social space affects the
psychological well-being of individuals.
Studying for the characteristics of adaptation of the rural khakass to urban
conditions is of particular interest.
The psychological peculiarity of the khakass and the turkic peoples in whole
is a sense of a single nationality, unity, emotional support for it’s members and a
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willingness to help, respect to their people, namely to it’s history, representatives
and traditions.
Under the grant of the President of the Russian Federation for the
governmental support for young scientists – candidates of scientists (№ МК6401.2018.6) under the guidance of history science candidate E.E.Tinikova, we
conducted a study for the social adaptation of the khakass to urban conditions in the
Post-Soviet period. The purpose of the study is to analyze the characteristics of
adaptation of the indigenous peoples of Siberia (for example, the khakass).
The internal migration is no less important for economic and social
development than the interstate migration. It has not influence on the population
size and the composition of the population in general, however, it causes changes in
it’s distribution, gender and age structure of residents of individual regions, is a
consequence and an important factor in regional differences, is directly related to
the processes of industrialization and urbanization, depopulation of the village.
На территории Хакасии от общей численности населения хакасов
составляют около 12 %, 61,6 % титульного этноса проживает в сельских
территориях.
The khakass are more inert and less likely to relocate. From 1990 to 2002
years the ethnic composition of migrants was represented by russians by the amount
of on average 70,9%.
The processes of urbanization of the khakass, like most titular ethnic groups
of the national republics of Russia started relatively late. Describing urbanization
processes among the khakass, it should be noted that due to the relatively late
inclusion of the khakass to the urbanization processes of the region, they fitted into
the already existed cities, where the russian population predominated without
forming their own. The adaptation of the khakass migrants to urban conditions in
the Post-Soviet period proceeded more calmly.
The survey results (conducted in 2018, samples, N=500) showed, that almost
half of the khakass, 40% are more likely satisfied with their financial position and
15,8% are not satisfied at all, among russians these figures are 35% and 17.8%
respectively).
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It can be suggested that the low migration mobility of the khakass in the
urban area was explained by the difficulties of adaptation in the city, that didn’t
allow them to gain a foothold in the city and forced to return back to the
countryside. For the khakass these are the economic factors, employments
difficulties - 33,2%, low salary - 24,4%, and housing problems - 51, 6%.
These reasons are the most frequent, since it is connected with high prices in
the housing market, and the cost rental housing is the largest part of the expenses of
visiting migrants.
Positive dynamics can be traced, namely of those who are satisfied in
everything in their life - 23%, and 34,6% think that life has changed for the
better, 22,2% noted that life is interesting, completely suits them. At the same
time, it should be noted, that 2,8 % think that everything will work itself and
5,4% - come what may.
Statistics show that the khakass were less active in moving and mainly
migrated in the direction of “city-village”. The low migration mobility of the
khakass was most likely connected with difficulties in adapting to the conditionsof
urban life and socio-economic problems.
Thus, for Khakassia, taking into account it’s national specificity, the problems
of adaptation of rural migrants to urban environment through the study of the
adaptation processes of the khakass population is especially significant. If for
russians living in the territory of Khakassia the adaptation was easier, but for the
khakass it was accompanied by the need to overcome some additional difficulties,
first of all the language.

*The work is conducted under the grant support of the President of the
Russian Federation for the young scientists № МК-6401.2018.6.
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THE ANALYSIS BY PHOTOS OF GREEN SCHOOL ARCHITECTURES (USA
SAMPLE)
Assoc. Prof. Semiha ŞAHIN
Prof. Mustafa ŞAHIN
Dokuz Eylül University
Özet
The aim of this study is to examine the functions of green schools which are nature
friendly in terms of general building structure and school garden features,
classrooms, laboratories and the other teaching places, indoor and outdoor sports
areas, music and art classroom & workshop, rest- requirement areas, happiness and
achievement, environmentalism and affordability and so on. In this research, the
quality method was used and done documentary analysis. Schools purposeful
sampling method was used when school chosen to take photo. The research is
conducted the public schools. Some observations, feelings and feelings during the
shoot were also used in the photographic studies. The study analysis was performed
with the photos that is taken at six green schools in USA, Wisconsin-Madison. The
data was obtained 150 photos chosen from thousands photographs which was taken
in this schools. The reviews was done as some criterions which are schools’ general
structure, favorable to learn, health and happiness of employs and students,
environmentalism and affordability and so on. Some observations and feelings
during the shoot were also used in the photographic studies. The analysis has been
conducted with consensus by two researchers. The results of the research are that
schools are in the style of modern architects. The buildings are provided with depth
and spaciousness, the sufficient proportion of heat, light and humidity is obtained
more by natural means, the geothermal system is established and the sunlight is
adequately utilized. The schools have classrooms, laboratories, areas of activity and
workplaces which are very suitable for teaching. These schools have extensive
gardens, including a hobby garden, indoor and outdoor sports and playgrounds, and
artistic workplaces. The corridors are spacious and have comfortable seating
groups. There are also water centers in accessible places. The dining rooms are
quite modern, spacious, convenient and clean. These areas are proportional to the
number of students and have sufficient width and height. The principal and staff
rooms are small and functional, far from ostentatious. In schools, the colors are
clear and identical to nature, and the windows are large and sheltered enough to
benefit from sunlight. A recycling system for garbage and a geothermal system
were built to provide energy. Care has been taken to use non-carcinogenic natural
materials as much as possible. All this leads schools to savings and increases their
contribution to protecting the environment. It has been observed that working and
students in these schools are happier and more peaceful. Again, in accordance with
observation and literature, it is thought that attendance rate and success will
increase in these schools. In this respect, the characteristics of green schools should
be considered in the construction and renovation of schools.
Keywords: School, Green Schools, School Architect, nature friendly
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YEŞİL OKUL MİMARİLERİNİN FOTOĞRAFLARLA ANALİZİ (ABD
ÖRNEĞİ)
Özet
Bu araştırmanın amacı, çevreci olan yeşil okulların özelliklerini; genel bina yapısı
ve bahçe özellikleri, sınıflar ve laboratuvar gibi diğer öğretim mekânları, iç ve dış
spor alanları, müzik ve resim sınıfları ve atölyesi, dinlenme ve ihtiyaç alanları,
mutluluk ve başarı ile çevrecilik ve ekonomiklik gibi açılardan incelemektir.
Araştırmada nitel araştırma yöntemiyle dokuman analizi yapılmıştır. Fotoğraf
çekilecek devlet okullarını belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemi kullanıldı.
Araştırmanın analizi ABD’nin Wisconsin eyaletinde Madison şehrindeki 6 yeşil
okul özelliği taşıyan okullarda çekilen fotoğraflarla gerçekleşmiştir. Okullarda
çekilen bin civarındaki fotoğraftan seçilen 150 fotoğraf incelemeye tabi
tutulmuştur. İncelemeler okulların genel yapısı, öğrenmeye elverişlilik, öğrenci ve
çalışanların sağlık ve mutluluğu ile çevreye duyarlılık gibi bazı kıstaslara göre
yapılmıştır. Fotoğraf incelemelerinde çekimler sırasındaki bazı gözlem,
duygu/hislerden de yararlanılmıştır. Analizi iki araştırmacı görüş birliği içinde
yürütmüştür. Araştırmanın sonuçları; okullar modern mimarı tarzındadır. Binalarda
derinlik ve ferahlık sağlanmış, ısı, ışık ve nemin yeterli oranda olması daha çok
doğal yollarla elde edilmiş, jeotermal sistem kurulmuş ve güneş ışığından yeterince
yararlanılmaktadır. Okullar öğretime oldukça elverişli derslik, laboratuvar, faaliyet
alanları ve işliklere sahiptir. Sözü edilen bu okullar hobi bahçesi dahil geniş
bahçelere, iç ve dış spor ve oyun alanlarına ve sanatsal işliklere sahiptir.
Koridorları geniş/ferahtır ve konforlu oturma gruplarına sahiptir. Ayrıca ulaşılabilir
yerlerde su merkezleri bulunmaktadır. Yemekhaneler oldukça modern, ferah,
kullanışlı ve temizdir. Bu alanlar öğrenci sayısı ile orantılı ve yeterli genişliği ve
yüksekliğe sahiptir. Müdür ve personel odaları gösterişten uzak küçük ve
işlevseldir. Okullarda renkler açık ve doğala özdeş renkler kullanılmış, güneş
ışığından yararlanacak ölçüde camlar büyük ve korunaklı yapılmıştır. Çöpler için
geri dönüşüm sistemi ve enerji sağlamak için jeotermal sistemi yapılmıştır.
Olabildiğince kanserojen olmayan doğal malzeme kullanılmasına özen
gösterilmiştir. Tüm bunlar da okulları tasarrufa yöneltmekte ve çevreyi korumaya
katkılarını artırmaktadır. Bu okullarda çalışan ve öğrencilerin daha mutlu ve
huzurlu olduğu gözlenmiştir. Yine gözlem ve literatüre uygun olarak bu okullara
devam etme oranını ve başarının artacağı düşünülmektedir. Bu bakımdan okulların
inşasında ve tadilatında yeşil okul özelliklerine dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Okul, Yeşil Okullar, Okul Mimarileri, Çevre Dostu
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OLD-NEW TYPE SCHOOL BUILDINGS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT:
TEACHER PERSPECTIVE (TURKEY CASE)
Assoc. Dr. Semiha

ŞAHIN
Dokuz Eylül University
Abstract
As “the places of reproduction and transformation” schools have an important role
on recovering or blocking the life satisfaction and psychological, social and
biological development of the students. School environment should be both a
closed, safe building and the environment giving the students all the opportunities
of supporting their development, their learning and rich education. It has been
emphasized that the student achievement and employee performance which is the
basic purpose in healthy, happy and cheerful schools has increased. In this context,
the effect of students' social, emotional, psychomotor and academic achievement on
school achievement via students' and employee's health and school health, school
climate and school life satisfaction has been a place in literature and in practice.
Green Schools are nature friendly with ecological learning areas and energy saving
and they have become more and more prevalent in the developed countries recently
the students and the the employee who have spent their most of time on their
school, according to this situation, schools’ architecture and building quality gain
importance very much. The new type schools increases education and teaching
quality by getting better of health and life satisfaction. The other words, quality and
features to develop children’s motor, social-emotions and academic achievement
are purposed in new schools.
The purpose of this research is to examine whether or not a meaningful difference
among the teacher perceptions on quality of school buildings according to low and
high student achievement and old and new types of buildings of schools.
Quantitative methods were used in the research in this study. The research’s
population and sample consists the teachers who work elementary and secondary
schools in the İzmir metropolis. Stratified random sampling was used in the
research. In data collection, “Quality School Building Scale” was used. The survey
with 4 dimensions has 28 items and internal consistency coefficients ranged from
.90 to .96. The research is ongoing and 225 survey were collected from teachers.
Secondary and university entrance exams’ results were used to determine students’
academic achievement. The data will be analyzed with SPSS, in this process
arithmetic mean, standard deviation and frequency will be calculated and t test and
one way variance analysis (F statistics) will be used. According to the research
results, it can be expected that teachers will have higher perception about the new
schools and they perceive more positive the schools having higher academic
achievement.

Key words- School building, architecture, academic achievement, teacher
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ELİF ŞAFAK’IN KÜRESEL ROMANI ARAF’A TEMATİK BİR BAKIŞ
A THEMATIC OVERVIEW OF ELIF ŞAFAK’S GLOBAL NOVEL:
ARAF
Doç. Dr. Fethi DEMİR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Özet
Roman sanatı, günümüzde hem içerik hem üslup hem okur kitlesi hem de
yayımlanma olanakları bakımından ulusal sınırların ötesine geçerek küresel bir
boyuta ulaşmıştır. Artık, pek çok yazar, eserlerini oluştururken bu küresel atmosferi
göz önünde bulundurmaktadır. Postmodernizm başta olmak üzere etkili olan
akımlar, iletişim ve çeviri olanaklarının hızlanması, birçok yazarı dünya
ölçeğindeki okura seslenen göç, kimlik krizi, azınlıklar, Doğu-Batı, kültürel
etkileşim gibi izlekler etrafında kurgulanan eserler üretmeye yöneltmiştir. Bu
anlamda Türk edebiyatından da Elif Şafak ve Orhan Pamuk başta olmak üzere
birçok romancı eserlerini farklı dillerde yazmakta, Türkçe yazdığı eserini
yayımlamadan önce başka dillere tercüme etmekte hatta başka dillerde yazdığı
romanları Türkçeye çevirerek yayımlatmaktadır. Böylece ulusal dillerin ve
sınırların ötesine geçen küresel bir romancı kimliği ve dolayısıyla roman dünyası
oluşmaktadır. Bugün literatüre “küresel roman” diye bir türün girmesi ve bu türün
özelliklerinin, biçim ve içerik unsurlarının tespit edilmesi zorunlu hale gelmiştir.
Öte yandan insanlık tarihi ile koşut bir tarihî arka plana sahip edebiyat sanatının,
diğer sanatlar gibi yerel ve ulusal kimliğinden uzaklaşarak küresel bir noktaya
evirilmesi de tüm yönleriyle irdelenmelidir. Bu bağlamda Elif Şafak’ın Araf romanı
ilginç bir örnek olarak okunabilir. Nitekim 2004 yılında “The Saint of Incipient
Insanities” adıyla İngilizce yayımlanan, Türkçeye ise Araf olarak çevrilen roman,
Türkiye’deki küresel romanının avangart örneklerinden biri olarak kabul edilebilir.
Elbette, bu avangartlık durumu sadece yazarın otobiyografisiyle, romanın, yazarı
tarafından önce yabancı bir dilde yazılıp sonra anadiline çevrilmesiyle sınırlı
değildir. Araf; özellikle yalnızlık, yabancılaşma, kimlik krizi, aidiyetsizlik, dil ve
zaman üzerine yazılmış bir roman olduğu için küresel bir anlatıdır. Yine, mekânın
farklı ülkelere ve coğrafyalara açılması, kişiler kadrosunun farklı dinlerden,
kültürlerden ve ülkelerden gelen bireylerden oluşması, aralarındaki ilişkilerinin bu
düzlemde cereyan etmesi Araf’ı, küresel bir romana dönüştürür. Bu bildiride ulusal
romanın yerini almaya başlayan ve edebiyat dünyasında güncel bir tartışma alanı
olarak beliren küresel roman kavramı bağlamında Araf romanının tematik analizi
yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Küresel Roman, Dünya Edebiyatı, Kimlik Krizi,
Doğu-Batı, Çokkültürlülük
*Bu bildiri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP birimi tarafından SAP-2019-8242 nolu
projeyle desteklenmiştir.
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Abstract
The art of novel has reached a global dimension by going beyond national
boundaries in terms of content, style, audience and publishing opportunities. Now,
many writers take into account this global atmosphere when creating their works.
The influential movements, especially the postmodernism, and the acceleration of
communication and translation opportunities have led many authors to produce
works shaped by the themes such as migration, identity crisis, minorities, East-West
and cultural interaction that are addressed to the audience all around the world. In
this sense, many novelists, especially Elif Şafak and Orhan Pamuk from Turkish
literature, write their works in different languages, translate their works that are
written in Turkish into other languages before publishing them, and even translate
their novels written in other languages into Turkish before publishing them. Thus, a
global novelist identity that goes beyond national languages and borders, and
accordingly the world of the novel emerges. Today, the introduction of a genre
called “global novel” to the literature makes it necessary to determine the
characteristics and form and content elements of this genre. On the other hand, the
fact that the literature which has a parallel background with the history of mankind,
has moved away from its local and national identity, like other arts, to a global
point should be examined in all aspects. In this context, Elif Şafak's novel Araf can
be read as an interesting example. Indeed, the novel, published in English under the
name of “The Saint of Incipient Insanities” in 2004 and translated into Turkish as
Araf, can be considered as one of the avant-garde examples of the global novel in
Turkey. For sure, the avant-garde feature of the novel is not only limited to the
author’s autobiography or the fact that the novel was first written in a foreign
language and then translated into mother language. Araf is a global narrative, as
well, since it is a novel written especially on loneliness, alienation, identity crisis,
lack of belonging, language and time. Again, the fact that the setting spreads to
different countries and geographies, the characters consist of individuals from
different identities, religions, cultures and countries, and their relations take place in
this framework transforms Araf into a global novel. In this paper, the thematic
analysis of Araf novel will be made in the context of the concept of global novel,
which has started to replace the National Novel and appears to be a contemporary
area of discussion in the world of literature.
Keywords: Global Novel, World Literature, Identity Crisis, East-West,
Multiculturalism
GİRİŞ
Değişen toplumsal, ekonomik, teknolojik ve kültürel koşullara, diğerlerine
göre daha kolay ayak uydurabilen edebiyat türü, romandır. Roman, ortaya çıktığı
17. yüzyıldan günümüze uzanan süreç boyunca her türlü sanatsal, felsefi, sosyal,
kültürel ve ekonomik dönüşümden bir biçimde etkilenmiştir. Aynı zamanda bizatihi
bu dönüşümlerin tetikleyicisi olan roman, toplumsal yapıyla arasındaki diyalektik
ilişki sayesinde içerik ve biçim açısından değişerek/değiştirerek günümüze kadar
varlığını korumuştur. Görünen o ki bu varlığını da bir biçimde sürdürmeye devam
edecektir. Bu nedenle roman sanatı üzerine yapılacak her türlü çalışmanın, romanın
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bu esnek yapısını, kolayca metamorfoza uğrayabilme kabiliyetini göz önünde
bulundurması gerekir.
Yukarıdaki tespitlerin ışığında bugün, romanın küresel bir sanata dönüştüğü
tezi daha fazla işlenen bir olgu olarak edebiyat ve sanat dünyasında tartışılmaktadır.
Madem küreselleşmeyle, ulaşım ve iletişim imkânlarının artmasıyla, enformasyona
dayalı geç kapitalist dönemde her türlü ürün, hizmet, mal veya kültür unsuru
dünyanın en ücra köşesine rahatlıkla ulaştırılabiliyor, o halde dünya ölçeğindeki
okuru hedefleyen yazarların ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Artık, ulusal
pazardaki yerel okurdan çok, uluslararası arenadaki okur kitlesini hatta kitlelerini
dikkate alarak yazılan edebiyat ürünleri, gerek içerik gerek üslup gerekse
yayımlanma imkânları bakımından farklı bir roman anlayışının habercisi olmuştur.
İşte, “küresel roman”, bu sürecin belki de zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır
ve varlığını önümüzdeki dönemde daha da duyumsatacak, edebiyat dünyasının ana
konularından biri haline gelecektir. Çünkü Fredric Jameson’un tabiriyle “geç
kapitalizm” (Antakyalıoğlu 2013: 202) döneminde kapitalizm küreselleşmiş ve
dolayısıyla tüketim de küreselleşmiş ve başat kültür haline gelmiştir. Dünyanın
birçok yerinde insanlar satın alabildikleri sürece, benzer şeyleri yemekte, içmekte
ve giymektedir. Aynı filmler ve diziler izlenmekte, aynı müzikler dinlenmekte ve
aynı kitaplar okunmaktadır. İnsanların farklılıklarını ve özgünlüklerini açığa
çıkardığı, görünür hale getirdiği varsayılan küreselleşme, aksine insanları popüler,
kitch, eklektizm ve hedonizm odaklı bir tüketim kültürü bağlamında birörnek,
benzer, basit, yüzeysel ve sıradan kılmaktadır. Özcesi bu simülasyon çağında,
herkes benzer tutumları, duyguları ve düşünceleri sergilerken trajikomik bir
biçimde hep farklı ve özgün şeyler yaptığı sanrısına kapılmakta; reklamlarla,
spotlarla, mottolarla, manşetlerle ve imajlarla hep maniple edilmekte ve
bireyselliğini ve özgünlüğünü kazandığına inandırılmaktadır.
Küresel roman, içinde yaşadığımız çağın ruhuna uygun bir anlatı formu
olmasına rağmen “efradını cami, ağyarını mani”, bir tanımı henüz yapılmamıştır.
Bugün, küresel roman kavramını değişik boyutlarıyla tartışan araştırmacılar,
akademisyenler, kültür kuramcıları konunun farklı boyutlarına dikkat çekerken
küresel romanın içerik, biçim ve yayımlanma imkânları bakımından ne gibi
farklılıklar taşıdığını tam anlamıyla ortaya koymuş değillerdir. Bu nedenle “küresel
roman” denilen şeyin ne olduğu, bir tür, form, akım ya da salt yayımlanma ve
dolaşıma sokulma teknikleri gibi mi algılandığı sorunsalı etrafında konuyu
irdelemek elzemdir. Öte yandan ulusal edebiyat ile küresel edebiyat arasındaki
ilişki nasıldır? Bu iki alan birbirini tamamlayan, güçlendiren ve besleyen bir
eşgüdüm içerisinde midir? Yoksa küresel edebiyat, ulusal edebiyatı aşan, onu
reddeden ya da onun varlığını gereksizleştiren bir zemin de mi neşvünema
bulmaktadır? Bu ve benzeri sorularla konuyu tartışmakta fayda var.
Esas gücünü 21. yüzyılda kazanan ve görünen o ki, gittikçe de etkili hale
gelecek olan küresel roman kavramı, Goethe’nin ortaya attığı “weltliteratur” yani
“dünya edebiyatı” kavramına dayandırılır.
Romantizm akımının önemli
temsilcilerinden olan Goethe, 1827 yılında, fen ve botanik gibi alanlardaki bilimsel
çalışmalardan etkilenerek ulusal edebiyatların ötesinde bir “dünya edebiyatı”
kavramından bahsetmiştir. Goethe’ye göre “ulusal edebiyat artık anlamını yitirmiş
bir terimdir; dünya edebiyatı çağı kapıdadır ve herkes onun yakınlaşmasını
hızlandırmak için elinden geleni yapmalıdır.” (Kirsch 2018: 8) Bugünden
bakıldığında Goethe’nin dileğinin onun arzusundan daha hızlı bir biçimde
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gerçekleştiği ortadadır. Fakat mesele bu kadar basit değil, kuşkusuz. Her şeyden
önce bu küreselleşme kavramı Batı orijinli bir yayılma politikasının neticesinde
ortaya çıkmıştır ve kültür emperyalizmi, sömürgeleştirme, postkolonyalizm gibi
kavramların gölgesinde tartışılmıştır. Hala da tartışılmaya devam etmektedir.
Özellikle sömürgeleştirilen ya da sömürgeleştirilmeye çalışılan ülkelerde yetişen
yazar, entelektüel ve aydın kesimler arasında küresel romana karşı mesafeli bir
duruşun olduğunu belirtmekte yarar var. Bu söylemin ulusal dillerin, kültürlerin ve
edebiyatların sonunu hazırlandığını savunanların sayısı hiç de azımsanmayacak
sayıda. Fakat paradoksal bir biçimde küresel roman, hemen destekleyenlerin hem
de karşıtlarının düşünsel ve edebi üretimlerine bir biçimde etki eden zamanın ruhu
gibi ortalıkta dolaşmaktadır. Nitekim Adam Kirsch’in yerinde tespitiyle yaşamın
her alanında olduğu gibi edebiyatta da etkileşim, tarihin hiçbir döneminde 21.
yüzyılda olduğu kadar hızlı, kolay ve yaygın olmamıştır.
“Dünya edebiyatı çağında, geride kalan neredeyse iki yüzyılın ardından, 21.
Yüzyılda, bütün dillerde ve kültürlerde yazılmış anıtsal kitaplara erişmek hiç bu
kadar kolay olmamıştır. İster Gılgamış destanını, ister Genji’nin Hikâyesini, ister
Tibet’in Ölüler Kitabı’nı, ister Savaş ve Barış’ı –hatta ister Goethe’nin kendi
eserlerini- okumak isteyin, hepsi ‘mouse’unuzun bir tıkına bakar. Dahası yaşayan
yazarlar da hiçbir zaman, dünyanın dört bir yanındaki çağdaşlarının eserlerine
ilişkin bu denli ayrıntılı ve güncel bilgiye sahip olmamıştır. (…) Teknoloji, kültür ve
ekonomi alanındaki bütün gelişmeler, bu birleşmenin giderek daha da artacağını
gösteriyor. Bir uygarlık felaketi dışında, edebiyatın artık o dar, üstelik salt ulusal
bakış açısına geri dönebileceğini düşünmek neredeyse imkânsız.” (Kirsch 2018: 89)
Goethe’nin ortaya attığı dünya edebiyatı (Weltliterature) terimi, hem edebi
hem de kültürel perspektifte farkındalığa ve modernite eğilimine ışık tutmakla
birlikte (Damrosch 2013: 1) gelinen noktada, postmodernizm, postkolonyalizm,
yapısökümcülük gibi modern sonrasının oyunsu, eklektik, karnavalesk ve amorf
atmosferinde epey bir kafa karışıklığına ve tartışmalara neden olmuştur. Ankite ile
modern arasındaki ilişki, kitle kültürü ile elit üretimlerin algılanışı, merkez
edebiyatların çevre edebiyatlar üzerindeki tahakkümü bağlamında tartışmalar sürgit
devam etmiştir. Batı orijinli bu tartışmalara Türkiye’den katılan Cemil Meriç, “adı,
1827’de konmuş. Ama hala aydınlık bir tarifi yok” (Meriç 1998: 17) dediği dünya
edebiyatı kavramını tartışırken önce “hangi dünya” ve “hangi edebiyat”
kavramlarını sorgular. Ona göre dünya edebiyatı tartışmaları daha çok Asya ve
Avrupa odaklı tartışılmakta ve sadece yazılı edebiyata sahip belirli ulusları
kapsamaktadır. Dünyanın önemli bir bölümünü dışarda bırakan bu eğilim, aynı
zamanda Batı emperyalizminin kendi kültürel hegemonyasını diğer diller ve
edebiyatlar üstünde sürdürmesine hizmet etmektedir. Ancak eşitlik ilkesine dayalı
edebi temaslar, önyargılardan azade değerlendirmeler ve güçlü ulusal edebiyatlar
üzerinden kurulan ilişkiler gerçek anlamda bir dünya edebiyatının kapıları açabilir.
Nitekim Geothe’nin de Alman edebiyatının diğer Avrupa edebiyatlarıyla at başı
gidecek bir birikime ve güce sahip olduğunda yani kendini gerçekleştirdiği ve
ispatladığı anda sınırların ötesine uzanmasını istediğini dile getirir. (Meriç 1998:
27) Adam Kirsch ise Küresel Roman: 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak adlı eserinde
“yerel olan, dünya çapında bir fenomenin parçası olarak görülebildiği oranda
saygınlık ve anlam kazanır” (Kirsch 2018: 10) diyerek küresel romanın ulusal
roman için bir tehdit olmadığını aksine onun kendisini daha büyük bir platformda
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gösterebilmesine imkân verdiği için önemli kazanımlar sağladığını savunur. Pascale
Casanova da büyük ya da merkezi sayılan edebiyatlarla periferide kalmış, görece
küçük edebiyatlar arasındaki ilişkide periferilerden, üçüncü dünyadan gelen
yazarların kimi noktalarda daha şanslı olduğunu söyler. Nitekim ona göre
edebiyatın merkezine ulaşmak isteyen bu yazarlar, “edebiyat dünyasının eşitsizlik
üzerine kurulu yapısındaki özgül yasalara ve kuvvetlere göğüs germeyi uzun zaman
önce öğrenmiştir, ayrıca yazar olarak ayakta kalmanın yolunun bu merkezlerde
kabul görmekten geçtiğinin farkındadırlar. Yazar olarak kimliklerinin temelinde, bu
farkındalık ve edebi düzene karşı isyan vardır.” (Casanova 2010: 58) Hulasa,
günümüzde küresel roman/edebiyat kavramı etrafında sürdürülen tartışmalar ulusal
edebiyat-küresel edebiyat, sömürgecilik-modernleşme, yerelleşme-küreselleşme,
yozlaşma-gelişme, popülerleşme-estetikleşme, içe kapanma-yayılma skalasında
devam etmektedir.
Küresel roman, içerik ve biçim özellikleriyle de üzerinde durulması gereken
bir türdür. Küresel romanda anlatı unsurlarının (kurgu, bakış açısı, kişiler, tema, dil
ve anlatım vb.) işlenişi meselesi de işin teknik boyutunu içerdiği için oldukça
önemlidir. Çünkü bir romanın, küresel roman olarak değerlendirilmesini sağlayacak
ölçütlerin tespiti, konunun daha net anlaşılmasını sağlayacaktır. Küresel roman her
şeyden önce, “öteki kurgu türlerinden ayrı ve onlara karşı bir tarz olarak değil,
deneyimin yorumlanmasına yön veren bir bakış açısı olarak vardır.” (Kirsch 2018:
10) Küresel romanda kurgu; zaman ve mekân anlamında genişler, bir bakıma
küreselleşir. Dünyanın farklı coğrafyalarında ya da farklı zaman dilimlerinde geçen
olaylar, yine dünya ölçeğindeki okur kitlesi dikkate alınarak sunulur. İçinde
bulunduğumuz çağın ulaşım, internet ve kültürel etkileşim olanakları
düşünüldüğünde küresel romanın kurgusal anlamda hem dikey hem de yatay
anlamda genişlemesi daha net anlaşılabilir. Küresel roman herhangi bir ideolojik
angajmana girmez, daha çok “farklılıkları hoş görmek, karşılıklı anlayış ve özgürce
fikir alışverişi gibi liberal değerleri” (Kirsch 2018: 13) öne çıkarır. Küresel roman
yazarı, okur kitlesini ulusal değil uluslararası olarak algıladığı için üslubu ve bakış
açısı da doğal olarak değişir. Örneğin bugün küresel romanın en önemli temsilcileri
arasında gösterilen Orhan Pamuk, verdiği bir röportajda bu durumu şöyle özetler:
“Bugün artık Batı’dan öğrenme diye bir şey yok, bir dünya romanı var ve
herkes köşesinde bir şeyler yapıyor; bu yüzden roman gittikçe daha az milli, daha
çok uluslararası bir sanat oluyor. Romanın tüketicisi yavaş yavaş yüksek sanat
tüketicisi haline geliyor. Ciddi romanları okuyanlar entelektüeller ve bir cemaat
oluşturuyorlar, biz onlar için yazıyoruz. Bunu da söylemekten çekinmiyorum artık;
Ben, Konya`daki, beni okumayan insan için değil de, Kore’de, benim romanlarımı
ve diğer romanlarımı ve diğer dünya romanlarını takip edenler için yazıyorum.”
(Ayvaz, Tanaydın, 30.08.2002)
Küresel romanın âlemeti farikalarından biri de tematik olarak distopya, göç,
kimlik krizi, melezlik, aidiyetsizlik, kültürel çatışma, Doğu-Batı, oryantalizm,
çokkültürlülük, çokkimliklilik, ekoloji, feminizm gibi insanlığın ortak dertleri
haline gelen konuları işlemesidir. Küresel romanla birlikte mahalli konular, yerel
duyarlılıklar ve özgünlükler ya bir kenara bırakılmıştır ya da küresel anlamda
karşılık bulacak bir bakış açısıyla anlatılmaktadır. Bu nedenle dil ve anlatım da
daha basit ve kolay çevrilebilir bir hal alır. Alegorik anlatımlardan, deyimlerden,
şiirsellikten ve ulusal dillerin kendi özgünlüklerini içeren yerel kullanımlarından
uzak durulur ve başka dillere kolayca çevrilebilir bir üslup tercih edilir. Elbette bu
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nedenle egzotizm, fantastik, grotesk gibi eylemi niteleyen anlatım teknikleri öne
çıkar. Küresel roman, aynı zamanda başka dillere hızlı bir biçimde çevrilen hatta
birkaç dile çevirisi yapıldıktan sonra, aynı anda dolaşıma giren bir yayımlanma
tekniğiyle sunulan romandır. Nitekim bugün adı küresel roman bağlamında anılan
pek çok yazar, farklı dillerde yazabilmekte, çoğu zaman ana dilinde yazdığı bir
eseri, kendisi başka bir dile çevirmektedir. Yine bir roman, birkaç dile çevrisi
yapıldıktan sonra aynı anda yayımlanmakta, küresel pazarda aynı anda dolaşıma
girmektedir.
Yüzyıllar boyunca ulusal diller/kültürler bağlamında üretilen, hatta ortaya
çıkışı büyük ölçüde dünyadaki uluslaşma çabalarıyla çakışan roman sanatının,
küreselleşme girişimlerine ayak dirediği, bu konuda önemli eleştiriler olduğu da
aşikârdır. Ulus devlet çağının anlatısı olarak kabul edilen roman sanatının küresel
bir boyuta evirilmesi, çeşitli veçhelerden eleştirilir. Bu bağlamda eleştirilerin bir
kısmı küreselleşmeyi tüketim odaklı yaşama biçiminin yani geç kapitalist dönemin
kültürel mantığı olarak gören solculardan gelirken aynı zamanda ulusalcı
muhafazakâr kesimler de dili ve kültürü yozlaştırdığı, ulusal bakış açısını ötelediği
için küresel romana tepki duyar. Edebiyat ve roman dünyasının kriterleri
bağlamında meseleyi irdeleyen küresel roman karşıtları ise daha çok şu noktalara
dikkat çekerler:
Muhaliflerine göre küresel romanla beraber, yabancılık edebi bir meta
haline getirilerek, farklılıklarla herhangi bir gerçek yüzleşme engellenmektedir.
Küresel yazarlar, küresel piyasanın taleplerine göre yazmaktadır ve bu nedenle
romanın edebi ve estetik kalitesi düşmektedir. Dile bağlı bir sanat olan roman,
dilden kopmaktadır. Nitekim mecaz, alegori ya da imgesel ve felsefi anlatım yerini
yüzeysel betimlemelere, belirli temalara ve basmakalıp ifadelere bırakmaktadır.
Pazarlama ve reklam teknikleriyle, ödüller ve abartılı övgülerle okurun bilinci
maniple edilmekte böylece derinliği ve estetik değeri olmayan popüler, sıradan ve
genel anlatılar başarılı edebiyat üretimleri diye sunulmaktadır. Bir bakıma küresel
edebiyat, “dünyanın şöhretli ve zengin simalarının, badirelerden kendilerini
sıyırmış göründükleri, insanlığın dehşetli sorunlarını tartışmak için bir araya
geldiği Davos Zirvesine benzetilebilir.” (Kirsch 2018: 13) Yine küresel romana
karşı çıkanlara göre küresel roman, simülasyon çağının ürünü olan, gerçeklikten
kopuk, popüler zevk yozlaşmasının ürünü olan metalardır. Sonuçta 21.yüzyılla
ortaya çıkan politik, kültürel, sosyal, ekonomik ve teknolojik koşulların bir ürünü
olan küresel roman, hem onu bir olgu olarak kabul edip anlamaya çalışanlar hem de
eleştirenler açısından tartışılmaya daha fazla devam edecektir. Küresel roman; tüm
insanlığa seslenen, etkili ve estetik ölçütleri oturmuş bir türe mi dönüşecek ya da
popüler bir tüketim aracı gibi kısa sürede unutulacak mı, küresel romanın klasikleri
oluşabilir mi ya da küresel değil ama evrensel bir roman mı insanlığın ortak
hafızasında daha kalıcı izler bırakabilir vb. sorular etrafında daha fazla
konuşulacaktır. Çünkü istese de istemese de günümüz yazarı/okuru/eleştirmeni,
“şimdi artık bireysel hayatlar yerkürenin tamamını gösteren bir tabela altında
yaşandığı için” (Kirsch 2018: 25) kendisini küresel bir roman
yazarken/okurken/eleştirirken bulacaktır.
1. ELİF ŞAFAK’IN KÜRESEL ROMANI ARAF’IN TEMATİK
AÇIDAN İNCELENMESİ
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Türk edebiyatında, küreselleşme eğilimi, yaşamın diğer alanlarında olduğu
gibi, 1980 darbesiyle başlatılabilir. Çünkü 1980 askeri darbesi toplumu derinden
etkileyen, siyasetten günlük yaşama, kültürden sanata kadar hemen her alanda
bilinç kırılması yaratan bir süreçtir. Gerek 12 Eylül dönemindeki fiili baskıların
yarattığı travmalar gerekse darbe sonrasında toplumsal hayatın Batılı kapitalist bir
bakış açısıyla yeniden tanzim edilmesi, Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcını
oluşturur. Bu bağlamda 12 Eylül darbesi, sadece darbe dönemindeki
hukuksuzluklara, somut baskılara ve uygulamalara işaret etmenin ötesinde,
kapitalizmin küreselleştiği bir çağı imleyen “Yeni Dünya Düzenine”, Türkiye’yi de
eklemleme çabası olarak okunabilir. Çünkü 12 Eylül Darbesi, ülkedeki kaos
ortamını sonlandırmaktan ziyade önerdiği yeni toplumsal, siyasi, sosyal ve
ekonomik programla kendinden sonraki döneme damgasını vurur.
Edebiyat ve kültür sahasında da postmodernizm başta olmak üzere biçimci
eğilimler güçlenir. Dünya’nın diğer ülkelerindeki edebi ve sanatsal üretimler,
modalar, akımlar kısa sürede Türkiye’ye de yansır. Finansal anlamda büyük
yayınevlerinin kurulması, çeviri etkinliklerinin yoğunlaşması, Türkiyeli yazarların
çeşitli vesilelerle diğer ülkelerde daha çok tanınması, küresel ölçekteki kitap
fuarları, menajerlik ve reklam sektörünün edebiyat dünyasında da yaygınlaşması,
göçler ve turizm sayesinde çokkültürlü, çokkimlikli ve çokdilli toplumların ve
dolayısıyla yazarların oluşması, zaten Doğu ile Batı medeniyetinin kesişim
noktasında yer alan Türkiye’de, küresel roman için uygun bir atmosfer oluşturur.
Bu anlamda yazar olarak ise Orhan Pamuk ve Elif Şafak isimleri öne çıkar. Bu iki
yazar başta olmak üzere birçok romancı eserlerini farklı dillerde yazmakta, Türkçe
yazdığı eserini yayımlamadan önce başka dillere tercüme etmekte hatta başka
dillerde yazdığı romanları Türkçeye çevirerek yayımlatmaktadır. Böylece ulusal
dillerin ve sınırların ötesine geçen küresel bir romancı kimliği ve dolayısıyla roman
dünyası oluşmaktadır. Bu bağlamda Elif Şafak’ın Araf romanı ilginç bir örnek
olarak okunabilir. Nitekim 2004 yılında “The Saints of Incipent Instanities” adıyla
İngilizce yayımlanan, Türkçeye ise Araf olarak çevrilen roman, Türkiye’deki
küresel romanının avangart örneklerinden biridir. Elbette, bu avangartlık durumu
sadece yazarın otobiyografisiyle, romanın yazarı tarafından önce yabancı bir dilde
yazılıp sonra anadiline çevrilmesiyle sınırlı değildir. Araf; özellikle yalnızlık,
yabancılaşma, kimlik krizi, aidiyetsizlik, dil ve zaman üzerine yazılmış bir roman
olduğu için de küresel bir anlatıdır. Yine, mekânın farklı ülkelere ve coğrafyalara
açılması, kişiler kadrosunun farklı kimlikler, dinler, kültürler ve ülkelerden gelen
bireylerden oluşması, aralarındaki ilişkilerinin bu düzlemde cereyan etmesi Araf’ı,
küresel bir romana dönüştürür.
Araf, Elif Şafak’ın beşinci romanı olarak 2004 yılında yayımlanır. Roman,
farklı ülkelerden, kültürlerden, yaşam anlayışlarından gelip yolları Amerika’nın
Boston eyaletinde kesişen bir grup gencin yaşadığı küresel bir düzlemde cereyan
eden olayları anlatır. Çokkültürlülük, kimlik krizleri, varoluşsal sorgulamalar
arasında zaman, mekân ve ilişkiler bağlamında derinleşen romanda, modern
dünyadaki bölünmelerin, çelişkilerin, eklektik durumların güncel bir betimlemesi
yapılmaya çalışılır. Nitekim Elif Şafak; yalnızlık, aidiyetsizlik, yabancılık, dil ve
zaman üzerine kaleme aldığı eserinde, Boston’da yolları kesişen altı arkadaşın
geçmişlerinin ve birlikte geçirdikleri süre içinde yaşadıklarının tarihi, kültürel,


(İncelememizde kitabın şu baskısından yararlandık) (2004), Araf, 1. Baskı, İstanbul: Metis Yayınları.
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psikolojik ve varoluşsal bir irdelemesini yapar. Bu altı kişi, ilişkilendikçe aralarında
aşılamaz gibi görünen çelişkilerin, farklılıkların ve çatışmaların aslında benzerlikler
hatta ortaklıklar taşıdıklarını keşfedecektir ki romanın kurgusu da tasavvufi bir
hikâye gibi bir yolculuk, arayış ve kendini buluş/oluş skalasında ilerler.
Araf; “Karga”, “Leylek”, “Meşrebi Bir Kuşlar”, “Kendi Tüylerini Yolmak”
adlı dört ana bölümden oluşur. Her bölüm kendi içinde bu üst başlıkların içeriğini
doldurmaya çalışan farklı alt başlıklara ayrılmıştır. Kurgusal anlamdaki bu düzen,
Araf’ın küresel boyutlu bir anlatı olarak tasarlandığını da göstergesidir. Nitekim
romanın hemen başında alıntılanan Mevlana’ya ait şu anekdot dikkat çekicidir:
“Bir hâkim dedi ki: “Yazıda bir kargayla bir leyleğin beraber uçtuğunu,
beraber yemlendiğini gördüm. Şaşırdım-kaldım; derken aralarındaki birlik nedir,
onu bulayım dile hallerine dikkat ettim. Şaşkın bir halde yaklaştım. Baktım, gördüm
ki ikisi de topaldı.” (s.5)
Küreselleşen dünyanın doğal bir sonucu olarak göç, kimlik krizi,
aidiyetsizlik, yabancılaşama içerisinde herkesin her yerin hem sahibi hem de
yabancısı olduğu bir düzlemde, “kim gerçek yabancı –bir ülkede yaşayıp başka bir
yere ait olduğunu bilen mi, yoksa kendi ülkesinde yabancı hayatı sürüp, ait olacak
başka bir yeri de olmayan mı?” sorusu etrafında romanının kurgusal formu
oluşturulur. Başka bir ifadeyle Araf; “yabancılaşmayı; yabancı bir ülkenin aşinası
olmakla ait olduğu yerin yabancısı olmak konularını ve bunların yarattığı bunalımı,
ikilemi anlatan bir romandır.” (Demirci 2010: 1002)
Romanda kısaca şunlar anlatılır. 2002’de doktora yapmak için Türkiye’den
Amerika’ya giden Ömer, kendisi gibi doktora öğrencisi olan Faslı Abed ve
İspanyol Piyu ile ev arkadaşlığı yapar. Bu sırada Piyu’nun kız arkadaşı Alegre
aracılığıyla Debra ve Gail adlı birbirinden farklı iki kızla tanışır. Debra ile Gail’in
arkadaşlıkları ise çok eskilere dayanmaktadır. Feminist bir grupta birlikte
çalışmışlardır. Gail, manik depresif ruh hallerinden dolayı sık sık intihar
girişiminde bulunmakta, psikiyatrı kliniklerinde tedavi görmektedir. Alegre ile de
yeme bozukluklarını tedavi bir klinikte tanışırlar. Bu arada Alegre ile Debra
arasında eşcinsel bir ilişki başlar. Abed ise yaşlı kadınlara ilgi duyar. Neticede
cinsellikleriyle, dinî inanışlarıyla, kültürel, politik ve sosyal farklılıklarıyla
eklektik bir yapının unsurlarını oluşturan roman kişilerinin hemen hepsinin
yabancılaşma, psikolojik ve cinsel sorunlar, aidiyetsizlik, ötekileşme ve
tutunamama ortak paydasında buluştuğunu söyleyebiliriz. Kurgunun esasını ise
Ömer ile Gail’in ilişkisi oluşturur. Ömer, tanışmalarından kısa süre sonra Gail’e
âşık olur ve onunla evlenir. Daha önceleri defalarca intihar girişiminde bulunmuş
ve her seferinden bir tesadüfle kurtulmuş olan Gail, Ömer’in ailesiyle tanışmak için
İstanbul’a gelir. Romanın sonunda ise İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak
intihar eder.
Kurgunun merkezide yer alan Ömer ile Gail, farklı toplumsal ve kültürel
dokular içerisinde yetişmelerine rağmen hem birbirine çok benzerler hem de aynı
oranda oldukça farklı ve karşıt kişilere dönüşebilirler. Zaten küresel roman bir tür
ya da eğilim olarak tarif edilecekse kişilerin bu özellikleri belirleyici olacaktır.
Nitekim farklı dinlerin, kültürlerin, etnik aidiyetlerin, ulusal kimliklerin, cinsel
tercihlerin, yaşama biçimlerinin bir arada olduğu bir ortamda cereyan eden olaylar
ve dolayısıyla kişiler de amorf, karnavalesk, eklektik, çokkimlikli, çokdilli bir hal
alacaktır. Elbette dil, anlatım, zaman, mekân, bakış açısı ve temalar da bu bağlamda
şekillenecektir. Örneğin roman Amerika’dan İstanbul’a, Meksika’dan Fas’a uzanan
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geniş bir coğrafyada geçen olayları hikâye eder. Yine Gail, Doğu ile Batı arasındaki
coğrafi olduğu kadar kültürel, dini, sosyal ve politik anlamı da olan Boğaziçi
Köprüsü’nden intihar eder. Roman dil ve üslup açısından da küresel romana uyar.
Farklı dillerden ifadelerin, konuşmaların kullanıldığı romanda, anlatımın çeviri için
uygun olduğunu, değişik uluslara ait kültürel unsurların (yemekler, gelenekler,
törenler, deyimler, folklorik ritüeller vb.) ayrıntılı biçimde tarif edilerek yabancı
okurlar için kolaylık sağlandığını belirtmek gerekir.
Araf romanının küresel boyutunu yansıtan esas unsurlardan biri de yalnızlık,
yabancılaşma, bunalım, cinsellik, göçebelik, azınlıklar, Doğu-Batı/ Batılılaşma,
kadın kimliği gibi temaları işlemesidir. Bugün küreselleşen dünyanın açığa
çıkardığı durumların, yol açtığı sorunların bir tezahürü olan bu dağarcık, Elif
Şafak’ın sadece Türkiye’deki okuru ya da romanın ilk yazıldığı dil olan İngilizce
bilen okuru gözeten değil, dünyanın birçok bölgesindeki insana ulaşmayı
hedefleyen bir bakış açısı taşıdığını gösterir.
1.1. YALNIZLIK
Yalnızlık, insanoğlunun varoluşundan bugüne değişmeyen evrensel
duygularından biridir. Küreselleşmeyle birlikte daha da derinleşen, biçim değiştiren
yalnızlık temini, Elif Şafak da romanlarında epey işler. Bir taraftan modern
yaşamın getirdiği yabancılaşma, iletişimsizlik, aile bağlarının çözülmesi nedeniyle
kendi bireyselliğine çekilen insanlar; aynı zamanda küreselleşmenin yarattığı göç,
eğitim, ticaret, turizm, uluslararası ilişkiler nedeniyle çokkimlikli, çokkültürlü
karnavalesk kalabalıklar içerisinde yalnızlaşırlar. Bir anafora kapılmış gibi
teknolojinin, sanal ilişkilerin, tüketime dayalı hazcı yaşamın baş döndürücü hızı
içinde savurulup dururlar. Sürekli yeni ortamlar, yeni ilişkiler, yeni alışkanlıklar ve
kimlikler edinerek bu yalnızlıklarını gidermeye çalışırlar. Nitekim Şafak, tüm
romanlarında olduğu gibi Araf’ta da yalnızlığını gidermek için sürekli arayış
içerisinde olan kişilere yer verir. Otobiyografisinden de beslenen yazar, bir kimliğe
girmenin temel nedeninin yalnızlığı örtmek olduğunu söyler ve özellikle
yurtdışındaki Türklerin kimlik edinme çabasını yalnızlığa bağlar. Verdiği bir
röportajda “yurtdışında kimlik bir kozaya dönüşüyor çoğu zaman, kendini güvende
ve "evinde" hissedebilmek için o kozaya ihtiyaç duyuyor nice insan. Ama koza
dediğin ancak geçici ise, dönüşüme gebe ise anlamlı olabilir; kozadan ev
yapamazsınız” der. (www.milliyet.com/2005/06/05: Erişim tarihi: 09.06.2019).
Yine yalnızlığı tarif ederken kalabalıkların içinde, süreklilik arz eden bir
“varoluşsal karışım” tabirini kullanır. Şafak’a göre yalnızlık, kimsesiz olmadığınız
halde gene de dışarlıklı olma hissinden içten içe bir türlü kurtulamadığınızda ortaya
çıkan varoluşsal karışımdır. Yani yalnızlık bir yazar için içsel olan bir durum, daimi
bir “ötekilik” duygusudur. (www. Elifsafak.us/röportajlar.com: Erişim
tarihi:02.05.2019)
Yalnızlığın ne anlama geldiğini farklı açılardan anlatmaya çalışan ve
yabancılığın kişi üzerinde bıraktığı etkileri çözümlemeyi deneyen Elif Şafak’ın
“Araf” romanı, küreselleşmeyle birlikte yalnızlığın insanı hangi boyutlara
götürdüğünü anlatması bakımından önemli bir eser olarak değerlendirilebilir.
Yalnızlık insanı yabancılaştırır, intihara sürükler. Bunalıma, şizofreniye, cinsel
sorunlara, ankisiteye, iletişimsizliğe, edilgenliğe yol açar. Elif Şafak da bu küresel
bunalımı Araf romanında ince ince işler. Bir bakıma Araf, küresel çağın ortasındaki
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bireyin tamamen yalnızlığını anlatan bir eserdir. Roman kişileri yalnızlıkları
gidermek için sürekli çabalarlar. Örneğin Gail kendisini sürekli yalnız
hissetmektedir ve defalarca intihar girişiminde bulunur. Ömer yalnızdır ve bu
yalnızlığını cinsellikle, Alegre yemek yaparak ya da yiyerek erkek arkadaşı Piyu ise
suskunlaşarak, içine kapanarak aşmaya çalışır.
Araf’taki yalnızlık temasını kronik bir travmaya dönüştüren kişi Gail’dir.
Gail kendini hiçbir yere ait hissetmeyen, sürekli yalnız hisseden biridir. Gerçek adı
Zarpandit’tir. Zarpandit 19 yaşında, Massachusetts doğumlu, baba tarafından
Yahudi’dir. Çokkimlikli, çokkültürlü ve bir o kadar da sorunlu bir aile ortamında
yetişmiştir. Amcasının şizofren eğilimleri vardır. Hayatının son senesini zenci
hırsızlarla karşılaşmaktan korkarak geçirir. Kuzeni, zehirlenmekten korktuğu için
lokantalarda su içmez. Annesi ise ruh sağlığı yerinde olmayan bir kadındır. Böylesi
bir aile ortamında, Gail de yalnızlığa yazgılı büyür. Üniversiteyi kazandıktan sonra
Debra’yla tanışır. Tek arkadaşı, sırdaşı, dostu hatta sevgilisi Debra’dır. Nitekim
Debra ismine hayranlığından dolayı bu ismi kullanır. Roman boyunca sürekli farklı
kimliklere, kişiliklere ve isimlere bürünerek yalnızlığını gidermeye çalışır. Fakat
nihayetinde başarılı olamaz ve intihar eder.
Sonuç olarak yalnızlık romanda işlenmiş başlıca tema olmakla birlikte
roman kahramanlarının ana sorunsalı olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca bu
yalnızlık teması bireysel farklılıklardan ziyade toplumsal yaşamın, içinde bulunulan
küresel atmosferin, modern yaşamın, bireye yansımasının tezahürüdür.
155

1.2. YABANCILAŞMA
Araf’ı küresel bir roman yapan noktalardan biri de Elif Şafak’ın farklı
ülkelerde ve farklı kültürel ya da sosyal ortamlarda geçen kozmopolit yaşamının bir
tezahürü olarak yabancılaşma duygusunu işlemesidir. Nitekim Şafak birçok
yazısında yabancılaşmayla yaşamı arasında bir paralellik kurar. Göçlerin, tayinlerin
ve taşınmaların arasında değişik ülkelerde geçen bir çocukluk döneminden dolayı
yabancılık hissini, “dışarlıklı” olma halinin hiç geçmeyeceğini belirtir ve şunları
söyler:
“Velhasıl benim yaşadığım yabancılık anladım ki geçici bir durum değil,
hani 1001 Gece Masalları’nda bir kalıp vardır kullanılan, hakikate erdiğinizde
‘İşittim ve itaat ettim’ dersiniz. Ben de işittim ve itaat ettim artık, bu yabancılık
hissi hiç geçmeyecek. Ben nereye o da oraya peşim sıra.” (Aygündüz 2004: 84)
Elif Şafak aynı röportajında yabancılaşma temasının en yoğun işlendiği
eserlerinin başında Araf’ın geldiğini söyler. Gerçekten de Araf’a hâkim olan ana
tema küresel bir atmosferde olmanın verdiği yabancılaşma duygusunun
karakterlere, mekâna ve ilişkilere en yoğun bir biçimde sirayet etmesidir.
Karakterlerin trajediye dönüşen dramları hep uzakta olmalarında, yabancı
olmalarında ve bir türlü kendi olamamalarından kaynaklanır. Bir biçimde benzer
acıları taşıdıklarından bihaber yaşama tutunmaya çalışırlar. Nitekim A. Ömer
Türkeş de Araf’la ilgili yazısında romanın küresel yönü ile yabancılaşma teması
arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Türkeş’e göre Elif Şafak, bireyin kendisine yabancı
bir ülkede, yabancı bir toplum ve kültürde içine düştüğü karmaşık duygu, düşünce
ve ruh hallerini çok sayıda karakter üzerinden sergilerken en çok da yalnızlık ve
yabancılaşma üzerinde durmaktadır. Bu öyle kronik duygudur ki yalnızca Ömer,
Abed ya da Piyu gibi yabancılar değil, Gail ve Debra gibi yerliler de yabancılaşma
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ve yalnızlığın insanı depresyonun eşiğine getiren etkilerinden kurtulamaz.” (Türkeş,
www.elifsafak.us: Erişim tarihi:12.05.2019)
Araf romanında yabancılaşma teması, karakterlerin bir nevi yazgısı gibidir.
Roman kişileri, marazi bir biçimde yabancılık duygusundan kaçtıkları kadar ona
sığınarak da varolmaya çalışırlar. Örneğin Ömer, Amerika’da yalnızlık ve
yabancılaşma içerisinde bunalsa da Türklerin bulunduğu gruplara katılmaz. Yurttan
ayrılınca Piyu ve Abed’le aynı eve taşınır. Buradaki sohbetlerinin odağında ise
“yabancı memlekette yabancı olanlar” vardır. Bir bakıma yabancılar arasında
ulusal kimliğin arkasına sığınmak, insana kendi bireysel kimliğini gizleme imkânı
da verir. Çünkü Ömer’in ifadesiyle insan yabancı oldu mu kendisi olamaz, artık.
Başkalarının gözünde bir ulusal kimlikten ibaret olmak, insanın kendisi olmasını da
engeller. s.114). 21. yüzyılın küresel insanını niteleyen en önemli kriterlerden biri
yabancı bir ülkede kendi bireyselliğini, hakkında belirli basmakalıp
genellemelerden öte bir şey bilinmeyen ulusal kimliğinin arkasına saklayarak
kamufle etmesidir. Küresel insanın trajedisi de bu kaçış ve saklanma durumunda
gizlidir. Araf’taki yabancılaşma duygusunu besleyen temel unsurlardan biri de
Amerikalıların üstenci ve kolonyalist tavrıdır. Bu kibirli tavır, örtük ya da açık bir
biçimde yaşamın hemen her alanında kendini gösterir. Örneğin Ömer Özsipahioğlu
ismi üzerinden yapılan değerlendirmeler oldukça dikkat çekicidir.
“İnsan memleketini geride bıraktı mı kendinden en az bir parçayı feda
etmeye hazır olmalıdır, derler. Eğer hal böyleyse Ömer neyi feda ettiğini biliyordu:
noktalarını! Türkiye’de Ömer Özsipahioğlu idi. Burada, Amerika’da ise Omar
OZSIPIHAOGLU olmuştu.
İsmin sahibi daha iyi olabilsin diye bu ülkeye, içeriye, isminin noktaları
bırakılmıştı hariçte. Ne de olsa Amerikalılar hemen herkes gibi, aşinalık
peşindeydi-öyle ya da böyle pek bir manaya gelmeseler de, dillerinin daha kolay
döndüğü isimler, telaffuz edebildikleri sesler arasında daha rahat ediyorlardı. Yine
de mesele yabancıların isimlerini ya da soyadlarını telaffuz etmeye gelince
herhalde yeryüzünde pek az millet Amerikalılar kadar kendinden emin davranırdı.
Mesela bir Türk, Türkiye’deki bir Amerikalı’nın adını yanlış telaffuz etmiş
olduğunu fark etmeye görsün büyük ihtimalle hayli huzursuz olur. Bundan ve
durumun kendi hatası olduğuna, en azından kendisinden kaynaklanan bir şey
olduğuna hükmeder o anda. Oysa Birleşik Devletlerde bir Amerikalı bir Türk’ün
yanlış telaffuz ettiği fark ettiğinde muhtemelen kendisini değil olsa olsa ismi
sorumlu tutacaktır, bu hatadan.” (s.9-10)
Roman boyunca bu tahakkümcü ve kolonyalist tutumun tetiklediği
yabancılaşma durumunun zorlukları anlatılır. Nitekim yabancının “isminin başına
gelenler pişmiş tavuğun olmasa da pişmiş ıspanağın başına gelenlere benzer -ona
malzemeye yeni bir tat eklenmesine eklenmiştir de kalıpta gözle görülür bir çekme
olmuştur bu arada. Yabancı işte bu ilk fireyi vermeyi öğrenir. Yabancı bir ülkede
yaşamanın birinci icabı insanın en aşina olduğu şeye, ismine yabancılaşmasıdır”
(s.10) Amerika’da bir uyum sürecinden geçen, farklı ülkelerden gelen herkes
kimliğinden ve kişiliğinden bir şeyler kaybeder. Bu bağlamda “telaffuzla oynamak,
harfleri atmak, sesleri değiştirmek, eğer zorsa isim yerine geçebilecek en yakın
seçeneği aramak, eğer birden fazla ismin varsa, buralılara hitap etmeyecek,
uymayacak olan ismi tamamen dışarıda tutmak” (s.10) gibi tavırlar sıradan bir
söyleyiş zorluğunun ötesinde anlamlar taşır. Yabancı bir ülkedeki farklı ülkelerden
gelen yabancıların yakınlaşmasını sağlayan da bu öteki olma durumlarının
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ortaklığından kaynaklanan ruhsal benzerliktir. Nihayetinde “ne vakit bir yabancı
bir başka yabancı ile ikisine de yabancı olan bir ortak dilde sohbet etmeye kalksa,
içlerinden biri bir kelimeyi bulamadığında, öteki de bulamayacağından (s.14-15)
daha rahat davranır. Küresel bir platformda buluşan roman kişilerin “yabancı bir
memlekette yabancı olmaları” (s.112) yegâne ortaklıklarıdır.
1.3. GÖÇEBELİK
Küresel romanın en başat izleklerinden biri de göç ve göç dolayısıyla oluşan
politik, kültürel, sosyal ve ekonomik durumların yol açtığı göçebelik halleridir.
Küresel bir romandan söz edebilmek için hem içeriğiyle hem okur kitlesiyle hem de
yazarın yaşam pratiğiyle evrensel bir alana açılan durumların olması gerekir. Bu
bağlamda Araf’ın temel meselesi de aslında hep bu göç/göçebelik teması etrafında
şekillenir. Hem fiziki hem de ruhsal açıdan göçebe olmak; kaçma, ıraksama,
yabancılaşma, bunalım, travma, Doğu-Batı, azınlıklar, kimlik krizi gibi durumları
doğurur. Bu bağlamda Elif Şafak’ın kendi yaşam pratiği bakımından da küresel bir
yazar olmaya yazgılı olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir ifadeyle küresel romanlar
yazması onun için bir tercihten ziyade zorunluluk gibidir. Nitekim tüm ömrü
boyunca bir yere yerleşmeden bir göçebe gibi yaşadığını belirten Şafak, şunları
söyler:
“Ben tüm ömrüm boyunca göçebe oldum, çocukluğumdan itibaren hayat
demek daimi yolculuk demek ama tamamen aidiyetsiz değilim. Köklerim var, var da
toprağa bağlı değil, hikâyelere, harflere ve hayal gücüne bağlı benim köklerim. Tek
bir kültürün eseri değilim. Birden fazla kültür, birden fazla dil hatta birden fazla
inanç ile diyalog halindeyim.” (www.milliyet.com, Erişim tarihi:11.05.2019)
Araf’ta göçebelik olgusu, kişilerin kimliğine ana rengini veren bir durumdur
ve bu nedenle sadece hüzün, melankoli, bunalım yaratmaz; aynı zamanda çoğulcu,
sentez, renkli ve karnavalesk bir hava da kazandırır. Zaten yazara göre bu yönüyle
göçebelik, gelişmek ve yaratmak adına önemli bir olgudur. Romanda da
modernizme, kapitalizme, tüketime ve israfa karşı alternatif olarak “arzulayan
göçebeler” gibi yaşamak önerilir. Örneğin roman kişilerinden Ömer, göçebeliği
yüceltir. Medeniyeti ise “çılgın bir yarış” olarak değerlendirir. Ona göre
“göçebeler ne kadar asil ve nasıl da devingendirler. Ne kapitalist tüketim
toplumunun doymak bilmez arzusuyla sevinen ‘daha iyi bir gelecek’ doktriniyle
yıkanmıştır, beyinleri, ne de duygusallıktan fersah fersah ırak bir geçmişin
duygusal yadigârlarını istiflemeyi örgütleyen eski-güzel-günler” düşüncesini
barındırırlar. Yine insanın aidiyetini belirli bir mekâna, zamana, aileye bağlayan
ilişkileri, kısacası “faniliği hatırlatan tüm nesneleri” (s. 24) bir pranga olarak
niteler. Daha da radikal bir biçimde özel mülkiyeti ve ulusal kimlikleri belirli
kalıplar içerisinde donduran tarih söylemini reddeder. Onun tek istediği, “bir
göçebenin atının terkisinde yolculuk edebilecek yegâne yük özgürlüktür.” (s.24)
Göçler sonucu oluşmuş, bu nedenle göçebelik kültürünün değişik
biçimlerini bünyesinde barındıran Amerika’da bir araya gelen Ömer ve Gail,
evliliklerini de bilinçli bir biçimde göçebe kültüre göre inşa etmek isterler.
Evlendikten sonra taşındıkları eve, hiçbir şey götürmeme kararı alırlar. Sadece
günlük ihtiyaçlarını karşılayan nesnelerin ve eşyaların dışındaki şeylerden uzak
durmaya çalışırlar. Burada yazarın göçebelik halini, kapitalizme, tüketime ve mal
fetişizmine varan biriktirme olgusuna karşı bir başkaldırı olarak ele aldığını
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söyleyebiliriz. Ancak içinde yaşadıkları küresel kapitalist ilişkilerin dayatmasına
daha fazla dayanamazlar. Öyle ki göçebeler yanlarında sadece “bir kalıp sabun
taşır” (s.256) ilkesinden hareket eden Ömer ve Gail, gittikçe artan ihtiyaçları
karşısında yeni yeni listeler oluşturarak “tüy gibi hayatlarına” (s. 256) taşıyacakları
koli sayılarını arttırırlar.

1.4. AZINLIKLAR
Küresel roman, eğer küreselleşen bir durumun anlatısıysa kaçınılmaz olarak
çokkimlikli toplumları anlatmak zorundadır. Bu bağlamda azınlıklar ve göçmenler
bu atmosferin ayrılmaz parçalarıdır. Roman kişileri, aslında kendi ulusal ve yerel
kimliklerini, kültürlerini yansıtırken eklektik, çoğulcu, melez bir karnavalesk
tabloyu tamamlarlar. Küresel romanda, yerellik, azınlık, minörlük gibi durumlar her
ne kadar küreselin zıddı gibi görünse de onun zorunlu bir eklentisidir. Son tahlilde
yerel kültürler, azınlıklar ancak küreselliğin skalasında belirginleşir.
Elif Şafak’ın birçok romanı gibi Araf da azınlıklar konusunu işler. Elif
Şafak, azınlıklar konusunda genel olarak ebru motifini önerir. Ona göre azınlıklar
konusunda, demokrat, özgürlükçü ve empatik bir tavır takınmak yani “mozaik değil
ebru modelinden konuşmamız lazımdır. Çünkü ebruda renkler iç içe geçmiştir.”
(www. Elifsafak.us/röportajlar.com: Erişim tarihi:02.05.2019)
Araf’ta, azınlıkların kendilerini öteki hissetmelerinden kaynaklanan bir
tahakkümden söz edilir. Roman kişileri çoğu zaman kamusal alanda kendilerini tam
anlamıyla bağımsız ve özgür hissetmezler. Sürekli bir mobbing duygusu, fiziksel ve
psikolojik taciz yaşarlar. Örneğin Faslı bir Müslüman olan Abed, Amerikalıların
kendisine yaklaşımı konusunda endişeler duyar ve önyargılarından kurtulmaya
çalışır. Amerikalıların, Müslümanları veya Ortadoğuluları potansiyel bir suçlu
olarak gördüklerini düşünür. Bugün küresel çağın en büyük sorunlarından
İslamofobi ve buna karşı ortaya çıkan dini terör grupları arasındaki gerilimin çıkış
noktalarından biri de özellikle Amerika ve Avrupa’da yaşayan göçmenlerin
dışlanmaları ve ötekileştirilmeleridir. Bu yönüyle Şafak’ın dünya ölçeğinde
karşılığı olan önemli bir meseleyi tartıştığını söyleyebiliriz. Zaten küresel
romanının temel kriterlerinden biri de tüm dünyayı ilgilendiren konuları yine tüm
insanlığın ilgisini çekebilecek bir üslupla anlatmaktır.
Araf romanında azınlık olmanın bir diğer yönü de tutunamayan bireylerin
ideolojilere, modernimin yaşam anlayışına, üstenci ve otoriter ulusal, dinî, kültürel
ve cinsel tabulara karşı bir reddediş biçiminde kendini gösterir. Dünyanın farklı
bölgelerinden, ülkelerinden, kültürlerinden, yaşama biçimlerinden Amerika’ya
gelmiş roman kişileri, paradoksal bir biçimde bir taraftan ulusal ve dini
kimliklerinin arkasına saklanarak kendi bireysel dertlerini gizleme, kendileriyle
yüzleşmeyi erteleme gibi bir kaçışı yaşarken; öte taraftan tüm bu ulusal ve dini
aidiyetleri çok fazla önemsemeyerek ya da aşmış gibi yaparak tutunmaya çalışırlar.
Azınlık olmak hali, bu nedenle bir kaçış olduğu kadar bir başkaldırı duygusuna da
denk gelir.
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SONUÇ
Ekonomi, teknoloji, ulaşım, iletişim, politika, moda, turizm gibi yaşamın her
alanında tartışmasız belirleyici güç konumuna gelen küresel ilişkiler, edebiyatı ve
dolayısıyla romanı da derinden etkiler. Diğer edebi türlerin aksine sosyal ve
kültürel dönüşümlere daha kolay adapte olan roman, bu küresel çağa da ayak
uydurarak sinemanın, televizyonun, sosyal medyanın güçlendiği dijital görsellik
platformlarında kendini bir biçimde korumayı başarmıştır. Elbette tüm bu
modernleşeme ve küreselleşme imkânlarını da kullanarak dönüşen, adeta
metamorfoza uğrayan roman sanatı, ilk ortaya çıktığı döneme göre bir hayli farklı
bir noktaya evirilmiştir. İşte küresel roman, zamanın ruhunun roman sanatına
yansımasıdır ve romanın hem içerik hem üslup hem okur kitlesi hem de
yayımlanma olanakları bakımından ulusal sınırların ötesine geçmesine tekabül eder.
Artık, pek çok yazar, eserlerini oluştururken bu küresel atmosferi göz önünde
bulundurmaktadır. Postmodernizm başta olmak üzere etkili olan akımlar, iletişim
ve çeviri olanaklarının hızlanması, birçok yazarın dünya ölçeğindeki okura seslenen
göç, kimlik krizi, azınlıklar, Doğu-Batı, kültürel etkileşim gibi izlekler etrafında
kurgulanan eserler üretmesini sağlamıştır. Bu anlamda Türk edebiyatı/romanı
küresel bir söylemin geliştirilmesine oldukça uygun bir jeopolitiğe sahiptir. Elbette
bu jeopolitik, sadece Doğu ile Batı arasındaki noktada bulunmanın getirdiği coğrafi
bir durumdan kaynaklanmaz. Aynı zamanda İslam medeniyeti ile Batı
medeniyetinin kültürel kesişim noktasını oluşturması, Hint, Çin Fars, Arap,
Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin Grek, Helen ve Roma kültürleriyle
buluştuğu tarihî bir birikimin mirasçısı olması Türk edebiyatına/romanına küresel
bir söylem geliştirmek için uygun bir atmosfer oluşturur. Bu bağlamda hem
Doğu’yu hem de Batı’yı bilen, bu iki medeniyet halkasını çatıştırmak yerine
aralarında sentezler, benzerlikler ve ortaklılıklar arayan demokratik, vicdanî ve
empatik bir bakış açısına sahip Elif Şafak ve Orhan Pamuk başta olmak üzere
birçok romancının adı sayılabilir. Türk edebiyatının küresel yönünü oluşturan bu
yazarlar; eserlerini farklı dillerde yazmakta, Türkçe yazdıklarını ise yayımlamadan
önce başka dillere tercüme etmekte hatta başka dillerde yazdığı romanlarını
Türkçeye çevirerek yayımlatmaktadır. Böylece ulusal dillerin ve sınırların ötesine
geçen küresel bir romancı kimliği ve dolayısıyla roman dünyası oluşmaktadır. Bu
bağlamda Elif Şafak’ın Araf romanı ilginç bir örnektir. Nitekim 2004 yılında “The
Saint of Incipient Insanities” adıyla İngilizce yayımlanan, Türkçeye ise Araf olarak
çevrilen roman, Türkiye’deki küresel romanının avangart örneklerinden biri olarak
kabul edilebilir. Elbette, bu avangartlık durumu sadece yazarın otobiyografisiyle,
romanın yazarı tarafından önce yabancı bir dilde yazılıp sonra anadiline
çevrilmesiyle sınırlı değildir. Araf; özellikle yalnızlık, yabancılaşma, kimlik krizi,
aidiyetsizlik, dil ve zaman üzerine yazılmış bir roman olduğu için de küresel bir
anlatıdır. Yine, mekânın farklı ülkelere ve coğrafyalara açılması, kişiler kadrosunun
farklı kimliklerden, dinlerden, kültürlerden ve ülkelerden gelen bireylerden
oluşması, aralarındaki ilişkilerinin bu düzlemde cereyan etmesi Araf’ı, küresel bir
romana dönüştürür.
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R. K. NARAYAN’IN THE ENGLISH TEACHER ADLI ROMANINA
POSTKOLONYAL KURAM TEMELİNDEN ALTMETİNSEL BİR OKUMA:
KRİSHNA’NIN KOLONYAL DAYATMAYA PASİF DİRENİŞİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Recep TAŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Özet
İnsanoğlunda doğuştan var olan yayılma, kontrol altına alma, tahakküm kurma
itkisinin (emperyal istenç) tarih boyunca zamanın ruhuna uygun görüngü ve
araçlarla devinim bulduğunu bir olgu olarak ileri sürülebiliriz. Fiziksel ve düşünsel
bağlamda gereken yer ve zamanda gereken adımı atıp güç elde edenlerin, elde
ettikleri gücü ötekiler üzerinde bir kontrol ve tahakküm aracı olarak kullanıp onları
sömürmekten hiçbir zaman imtina etmedikleri de bir olgu olarak ortada
durmaktadır. Denilebilir ki, kontrol altına alıp tahakküm kurma itkisi
(emperyalizm) hep var olmuş fakat bu itkiyi somuta indirgeyen sömürü araçları
değişmiştir. Sömürü maliyetini azaltmak bu değişimin en önemli nedeni olarak
gösterilebilir. Önceleri ötekini yok ederek varlıklarını kontrol altına alan emperyal
itki zamanla, maliyeti daha az olan ve kolonyalizm, neo-kolonyalizm, kültür
kolonyalizmi ve son olarak da meta-kolonyalizm diye adlandırılan araçlarla
tahakküm kurmakta ve gereken yerde gereken adımı atamamış olanların varlıklarını
kontrol altına almaktadır. Buna karşın, sömürülenler cephesinde de emperyal
itkinin bu tahakküm kurma araçlarına karşı sömürünün boyut ve yoğunluğunu
azaltan çeşitli aktif veya pasif direniş şekillerinin geliştirilmiş olduğu ileri
sürülebilir. Emperyal itki sömürü araçlarını değiştirdikçe, sömürüye maruz kalanlar
da karşı çıkış ve direnme tarzlarını değiştirmektedirler. Fanon, Thiong’o, Guevara,
Malcolm X gibi aktif direnme araçlarını benimseyenlerin yanı sıra, Gandi,
H.D.Thoreau, Mandela, Martin Luther King, L. Tolstoy gibi sivil, pasif ve şiddetsiz
direnme araçlarını benimseyenler de sömürüye karşı belirli kazanımlar elde
etmişlerdir. Mevcut makale, bu açıklamalar çerçevesinden hareketle R. K.
Narayan’ın The English Teacher adlı romanını postkolonyal kuram temelinde altmetinsel bir okumaya tabi tutmaktadır. The English Teacher adlı roman genel
olarak Narayan’ın erken kaybettiği eşine duyduğu sevgi ve özlemi anlatan
otobiyografik bir roman olarak değerlendirilmektedir. Makale bunu kabul etmekle
beraber, Narayan’ın aynı zamanda romanı, uzun süredir devam eden İngiliz sömürü
düzeninin üzerinde yarattığı kültürel baskıya karşı pasif bir direniş psikolojisi ile
yazdığını, alt metinlerde tahakküm kurucunun sömürüyü algı ve düşünsel
yönlendirmelerle (meta-kolonyalizm) durmaksızın sürdürdüğünü, bunun sonucunda
da sömürülen bireylerin kültürlerine yabancılaştığı imasını ortaya koymayı
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Narayan, pasif direniş, meta-kolonyalizm, sömürge sonrası,
alt metin
*Bu

bildiri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP birimi tarafından SAP-2019-8476 numaralı
proje ile desteklenmiştir.
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A SUB-TEXTUAL READING OF R. K. NARAYAN’S THE ENGLISH
TEACHER: KRISHNA’S PASSIVE RESISTANCE TO COLONIAL RULE
Abstract
It is likely to suggest it is a fact that the primordial instinct to control, to pervade,
and to dominate has functioned through various convenient tools and occurrences
that the zeitgeist required. It is also a fact that those who accumulated power by
physically and spiritually taking the necessary steps in the right time and space
have never abstained from using that power as a means of control and domination
over the others. It can be said that the impulse to control and dominate
(imperialism) has always existed, but the means of exploitation have continually
been changing. The aim to reduce the cost of exploitation can be considered as the
most important reason for this change. The imperial impulse, which previously
usurped the assets of the others by annihilating them, in the course of time, has put
into practice some other implementations as colonialism, neo colonialism, cultural
exploitation, and meta-colonialism, all of which respectively are thought to have
reduced the cost of exploitation. On the other hand, it can be argued that various
forms of active or passive resistance have been developed on the exploited front,
which reduced the size and intensity of exploitation against those means of
domination. As imperial impulse changed the means of exploitation, those exposed
to exploitation changed their ways of opposing and resisting, too. Beside such
figures as Fanon, Thiong’o, Guevara, and Malcolm X who adopted active means of
resistance, some other ones as Gandi, Mandela, and Achebe who adopted passive
means of resistance have also achieved some certain gains against exploitation.
From such a standpoint, this article aims to make a sub-textual reading of R. K.
Narayan's The English Teacher on the basis of postcolonial theory. The English
Teacher is generally regarded as an autobiographical novel, which fictionalizes
Narayan's love and longing for his wife who passed away at an early age. Although
the article acknowledges this, it also aims to prove that since Narayan had the
feeling of a passive resistance against the long-standing British oppression of
colonialism, he sub-textually implied that the colonizer was incessantly exerting to
manipulate the perception of the colonized through meta-colonial implementations
which eventually led the individuals to be alienated from their own culture.

Key Words: Narayan, passive resistance, meta-colonialism, postcolonialism, subtextual
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ANADOLU SELÇUKLU SANATINDAKİ MİMARİ ÖĞELERDE KULLANILAN
RUMİ MOTİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Tahsin BOZDAĞ
Atatürk University
Özet
On birinci yüzyıldan itibaren, Anadolu’ya gelmeye başlayan Türk Boyları, Büyük
Selçuklu sultanı Alp Arslan’ın, Malazgirt zaferinden kıssa bir zamanda Anadolu’ya
hakim olmuştur. Geçmişinde bu kadar büyük zaferlere ve derin köklere sahip
olmasından beslenen Türk sanatı devamlı Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu
dönemlerinden oldukça istifade etmiştir. Türkler çok kuvvetli maddi ve manevi
kültür değerleriyle Anadolu’ya gelmişler ve dünyanın en zengin ve çeşitli
değerlerine sahip olmuşlardır. Bu kadar Büyük bir kültürün kuşkusuz en abidevi
eserlerinde mimari çalışmalar oluşturmaktadır. Mimari eserlerdeki kusursuzluk ve
incelik tarihe adeta bir Türk damgası niteliğindedir. Bu eserlerde taş işçiliği mimari
yapılarda büyük yer tutmaktadır. Mimari yapılardaki taş işçiliklerinde rumi
motifleri oldukça ustalıkla hayat bulmuştur. Anadolu ‘da büyük bir yapı faaliyeti
gösteren Selçukluların ana malzemesi taş olmuştur. Taşı özellikle dini ve sivil
eserlerinde büyük ustalık ve inçe bir tarzda Anadolu’ya özgü bir üslupla adeta
kişileştirmişlerdir. Anadolu’da varlıklarını gösterdikleri 1071 tarihinden on ikinci
yüzyılın sonuna kadar Selçuklular, daimi harp ve siyasi karışıklıkların içinde
oldukları için pek eser verememişlerdir bu topraklara. Bu yoğun dönemde az sayıda
eser günümüze ulasa bilmiştir. Bu döneme ait ve Anadolu Selçuklu devrinin en eski
eseri olan Dvrik’teki Kale Caminin portalinde ilk rumi motifler görülmeye
başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı dünya tarihine damga vurmuş Türk sanatlarının
var olmasında kullanılan motiflerin gelecek nesillere aktarılmasına ve bu motiflerin
tarih sahnesindeki var oluş sürecini aktarmaktır.
Anahtar Kelime: Kültür, Mimari, Motif
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TÜRK SÜSLEME SANATLARINDA RUMİ MOTİFİ
Tahsin BOZDAĞ
Atatürk University
İbrahim KAYA
Nurgül SÖYLEMEZ
Yusuf SÖYLEMEZ
Özet
Geleneksel sanatlar bir toplumun kültürel geçmişine ışık tutan belgeler
niteliğindedir.tarihe ışık tutatn büyük medeniyetler söz konusu olduğunda onların
bırakmış oldukları eşşiz sanat eserleri hemen aklımıza gelmektedir.Essiz bir
tarihimizin olması ve butarihimizin içerisinde geleneksel sanatlar denildiğinde
dünya tarihine sayısız abidevi eserler kazandırmışızdır.Geleneksel sanatlar
dendiğinde Hüsn-ü Hat, Tezhip, Minyatür ve ebru sanatı gelmektedir.Bu sanat
dalları arasında ortak olarak kullanılan motifler vardır.Bu motifler bir çok sanat
eserimizin vaz geçilmez bir öğesi olmuştur.Türk süsleme sanatının en önemli motifi
ise tartışılmasız rumi motifidir.Türk süsleme sanatlarının ilkj örneklerinde bile rumi
motifi göze çarpmakla birlikte, rumi Avrupa sanatlarında palmet adıyla anılmakta
ve sıklıkla kullanılmaktadır.Tarihte rumi örneklerine 8. Ve 9. Yüzyıllarda orta asya
Uygur yönetiminde olan Bezerlik ve Hoca sehirletinde tarih sahnesine
çıkmaktadır.Klasik anlamdaki freskte deniz ejderinin kanatları olarak
karşılaşmaktadırız.Bu dönemler insan figürü ağırlıkta olmakla birlikte sitilize
motifler pek kullanılmamıştır.Türklerin islamiyeti seçmesiyle stilize edilmiş
motifler altın çagını yaşamaya başlamıştır.Bu çalışmanın da amaçı türklerin
islamiyeti kabuluyle hızlı bir yükselişe geçen türk süsleme sanatlarının vazgeçilmez
bir parçası olan rumi motifinin tarihsel süreçteki gelişimine ışık tutmak ve geleçek
kuşaklara aktara bilmektir.
Anahtar Kelime: Kültür, Sanat, Rumi
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أثر القيمة المدركة للخدمات المقدمة على رضاء ووالء الزبائن
دراسة تطبيقية على شركة ستي بارك للخدمات الترفيهية والمطاعم المحددودة
د.عطية الثابت أبوخريص
االكاديمية الليبية
عبدالرحمن علي عبيد
جامعة الزاوية  ،ليبيا
المستخلص
يواجه قطاع الخدمات في ليبيا وخاصة القطاع الخاص منافسة حادة بين المتعاملين في سوق العمل والخدمات
المقدمة ،حيث يالحظ تسجيل قفزة نوعية من التطور منذ إصدار القانون التجاري الليبي رقم 2010/23م
والذي ينص على فتح القطاع الخاص أمام المستثمرين ورجال األعمال وذلك بالسماح بتأسيس الشركات في
شتى أنواع األنشطة وهذا يضع القطاع الخاص أمام المنافسة في سوق العمل .كل هذه المتغيرات حسمت األمر
للمستهلك من أجل تحديد أفضل البدائل المتاحة في السوق كما وضعت المستهلك أمام عدد كبير من الخيارات
التي تخلق صعوبة حقيقية لديه عند اتخاذ قرار الشراء .إال أن المشكلة والتحدي األكبر الذي يواجه المنظمات
والشركات الخدمية هو الحفاظ على هؤالء المستهلكين لتلك الخدمات وخلق الوالء لديهم وهذه تمثل المشكلة
165

الرئيسية التي تتناولها هذه الدراسة .فكيف يمكن للمنظمات الخدمية العمل بجدية لتحسين و تطوير خدماتها
ومنتجاتها التي تسعى خصوصا إلى بلوغ آمال و توقعات الزبون ،والسير به نحو إبداء اإلخالص والوالء لهذه
المنظات ،خاصة وأن ذلك أصبح أمرا صعبا ،بالنظر إلى الحجم الكبير للبدائل المتوفرة أمام المستهلك في
سوق العمل.
الغرض من هذه الدراسة هو التعريف بالقيمة المدركة بالتركيز على عدد من العناصر المتمثلة في ( السعر،
ومقدمي الخدمة ،والدالئل المادية) وأهميتها للخدمات وأالثر الذي يمكن أن تخلفه في رضاء ووالء الزبائن.
وسوف تركز مشكلة الدراسة على طرح التساؤل التالي :ما أثر القيمة المدركة للخدمات (الترفيهية،
والمطاعم) المقدمة على رضا ووالء الزبائن بشركة سيتي بارك المحددودة؟ وتنص فرضية الدراسة على
وجود أثر ذو داللة إحصائية بين القيمة المدركة للخدمات (الترفيهية ،والمطاعم) المقدمة ورضا ووالء الزبائن
بشركة سيتي بارك المحدودة .وفي هذه الدراسة سوف يتم استخدام المنهج الوصفي واستهداف عينة عشوائية
من الزبائن المترددين على المطعم وصالة األلعاب بالشركة قيد الدراسة من خالل تصميم استبانة تحتوي على
عدد من االسئلة للتعرف من خاللها على إجاباتهم ومستوى القيمة المدركة للخدمات المقدمة لهم ودرجة
رضاهم عنها .ولتحليل بيانات ومعلومات الدراسة سيتم استخدام الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية
( (SPSSللتوصل الى عدد من النتائج والتوصيات.
الكلمات المفتحية :القيمة المدركة ،الخدمات المقدمة ،رضاء ووالء الزبائن ،خدمات المطاعم ،الخدمات
الترفيهية
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المــــــــــقدمة
السؤال الواجب طرحه في هذه الورقة هو كيف يمكن للمنظمات الخدمية كسب رضاء ووالء المستهلكين
باإلعتماد على مدخل القيمة المدركة للخدمات كمدخل السعر  ،والعنصر البشري  ،والدالئل المادية والتي تُعد
عناصر لها حساسية بالغة لدى المستهلكين ،فعلى سبيل المثال يمكن للمنظمات الخدمية تبنى استراتيجياتها
التسعيرية على مدخل التسعير وفق القيمة المدركة بدل االستراتيجيات التقليدية األخرى ،لهذا بدأت المنظمات
الخدمية في و تحسين و تطوير منتجاتها الذي يرمي خصوصا إلى بلوغ آمال و توقعات الزبون ،و السير به
نحو إبداء الرضا و الوالء لهذه المنظمة ،خاصة و أن ذلك أصبح أمرا صعبا ،بالنظر إلى الحجم الكبير للبدائل
المتوفرة أمامه .وعليه فمن أجل استمالة الزبون و كسبه ،تقوم المؤسسة باستعمال وسائل جذب دقيقة و مركزة
لنيل إعجابه ثم قناعته و توجيهه إلتخاذ القرار اإليجابي بشأن تعامله مع هذه المنظمة ،و لعل أهمها و أحدثها
على اإلطالق خلق القيمة التي يدركها الزبون في سلع و خدمات المنظمة.
يمثل كال من الرضا والوالء أحد األبعاد المهمة في دراسة السلوك اإلنساني بشكل عام ,ومحورا أساسيا في
دراسة سلوك المستهلك بشكل خاص ،بهدف التعرف على حاجاته ورغباته بشكل أكثر دقة وتحديد ومن ثم
166

اقتراح الوسائل واألساليب واالستراتيجيات الكفيلة بتحقيق إشباع حاجاته ورغباته المختلفة ومن ثم رضاه
وسعادته واالحتفاظ به وخلق الوالء لديه .وفي هذه الورقة العلمية تم التركيز على كيف يمكن للمنظمة قيد
الدراسة أن تعمل رفع مستوى الرضاء والوالء لزبائنها من خالل التعرف على القيمة المدركة لديهم.

الجانب النظري
في هذا الجانب سيتم التطرق الى تعريفات ومفهوم القيمة المدركة لدى الزبون باالضافة الى الرضاء الوالء.
أوال :القيمة المدركة
ترى النظرية اإلقتصادية الحديثة إلى أن قيمة الشيء مشتقة من منفعته ،فسلوك الزبون حسب ما رأى
 Beke, 1976يُعد كعملية إنتاج المنفعة من خالل تخصيص و توظيف الموارد المالية و الزمنية .ومن وجهة
نظر  Lancster, 1971بأن القيمة تنتج من خالل ادراك الفوارق بين االشياء ،وبالمثل تم تعريف القيمة في
مجال المبادالت بأنها التقييم الشامل لمنافع المنتج المرتكزة على ادراك المنفعة المتحصل عليها والتضحيات
المنفقة ( بن أشنو 2010 ،ص.)18
ومن خالل هذه التعريفات يمكن القول ،إن الحكم على قيمة الشيء يكون على حسب المواصفات و السعر الذى
تتميز بها المنتجات والخدمات ،وعلى حسب قدراتها على إرضا غاية الفرد ،ذلك الن االستهالك أو الحيازة
لذى الزبون تعتبر كوسيلة لبلوغ بعض الحاجات ،ال يجب علينا أن ننسى بأن نميز بين قيم األفراد و قيمة
األشياء.
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في هذا السياق يجب علينا أن نفرق بين القيمة االقتصادية والقيمة المدركة ،فالقيمة االقتصادية بالنسبة
للمستهلك تعني رغبته في الحصول على المننتوج أو الخدمة بأقل تكلفة ممكنة ،أما القيمة المدركة فهي تلك
العملية التي يتم من خاللها المقارنة بين المنافع المستمدة من المنتوج أو الخدمة ،و بين التكاليف المنفقة
للتحصل عليها
) .( Kotler, 2004:16لذلك نجد في بعض األحيان أن المنتوج أو الخدمة األفضل من ناحية الجودة ال تعني
بالضرورة أن قيمتها المدركة هي األحسن ،ألن القيمة المدركة لدى الزبون هي ذاتية و ليست موضوعية.
وتعبر قيمة المستهلك الكلية عن مجموعة من المنافع التي يتوقع المستهلك الحصول عليها من السلعة أو الخدمة
المقدمة إليه ويتضمن مايلي:


قيمة المنتوج:هي المواصفات والخصائص الواجب توفرها في المنتوج مثل الصالبة،الشكل...الخ.



قيمة الخدمات:و هي مجموعة المنافع غير الملموسة التي سيحصل عليها المشتري مثل خدمات ما
بعد البيع ،طريقة التسليم ،طرق الدفع ...إلخ.



قيمة األفراد:يقصد بها خبرة و مهارة العاملين في المؤسسة المنتجة و التي تؤثر إيجابا أو سلبا على
تقييم المشتري.
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قيمة الصورة الذهنية  :تلعب الصورة الذهنية) سمعة (للمؤسسة المنتجة و العالمة التي تقدمها دورا
هاما في تقييم المشتري للمنافع التي يأمل الحصول عليها لكونها تعكس أبعادا حقيقية في أداء
المنتوج.

أما التكلفة الكلية فال يقصد بها مقدار األموال المنفقة للحصول على المنتوج فقط و لكن باإلضافة إلى ذلك
تتضمن تكلفة الوقت وتكاليف الطاقة و التكاليف المعنوية المقدمة في سبيل شراء المنتوج .ومن خالل ما سبق
يتضح أنه على إدارة التسويق إدراك حجم القيمة التي يبحث عنها المستهلك في منتوجاتها و التكاليف الكلية
التي يكون مستعدا لتحملها بما فيها السعر ،حتى تستطيع أن تخلق قيمة لمنتجاتها قد تفوق توقعات المستهلك
وتحقق له درجة عالية من الرضا.
ثانيا :الرضا
عرف ( ) Kotler & Kilerالرضا بأنه "شعور الشخص بالسعادة أو الخيبة الناتجة من مقارنة األداء المدرك
راض ,وإذا كان األداء يوافق
للمنتج (الناتج) مع توقعاته ,فإذا كان األداء أقل من التوقعات فإن الزبون غير
ٍ
راض جدا أو مبتهج (عاطف 2011 ،ص .)91
التوقعات فإن الزبون
ٍ
يُعد تحقيق الرضا والوالء من الواجبات التي يجب على مقدم الخدمة أن يهتم بها من خاللل االلتزام بالمعايير
واألبعاد النوعية التي من شأنها تحقيق الرضا لدى الزبائن .إن درجة الرضا المحققة عن الخدمة المقدمة يمكن
التعبير عنها وفقا للعالقة التالية:

الرضا > اإلدراك  -التوقع
https://www.elruha.org/

October 03 –06, 2019 Tunisia

PROCEEDINGS BOOK

EL RUHA
5. INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

أي أن الرضا يمثل الفرق بين ما يمكن أن يدركه أو أن يحصل عليه الزبون من الخدمة ،وما كان يتوقع
الحصول عليه قبل شراءه أو استفادته من الخدمة .ومن الضروري اإلشارة إلى أن رضا الزبون هو حالة
نسبية تختلف من فرد آلخر ،حسب المضامين التي تحتويها الخدمة من وجهة نظر المستفيد منها ،فالرضا
يمكن أن يمثل وفق هذه الحالة بمثابة تقييم المستهلك للمنتجات أو الخدمات التي يحصل عليها .أما من وجهة
نظر المنظمة الخدمية فأن جوهر الجودة ال ينحصر في حدود المطابقة للخدمة المقدمة مع المواصفات القياسية
المحددة مسبقا ،أو تقديمها بأقل ما يمكن من الكلف .بل امتدت إلى ما يحتاجه الزبون وما يفوق أن يحصل عليه،
وبالتالي أصبحت جودة الخدمة المقدمة من المطعم أو مركز الترفيه هي بمثابة ميزة نسبية على أن يوظفها
لتعزيز مكانته (عياد 2016 ،ص  .)114وهناك العديد من الوسائل المتاحة لقياس رضا الزبائن ،حيث أن
نجاح المنظمة في خدمة أسواقها يعتمد بدرجة كبيرة على مدى قدرتها على خدمة عمالئها وتحقيق رضاهم.
ومن ضمن هذه الوسائل ما يلي (زين الدين 2002 ،ص :)185
 .1النموذج التكاملي لقياس الرضا
يقدم هذا النموذج النظرة الشاملة في أسس تكوين النوعية الجيدة للخدمة وطرق إدراكها من قبل الزبائن،
168

وكذا المعايير الرئيسية المعتمدة في قياس مستوى النوعية المقدمة والمحققة للرضا عند الزبون أو عدمه.
تمثل العناصر المشكلة لهذا النموذج عوامل أساسية في تحديد نوعية الخدمة المقدمة .هذه العناصر في
مجملها تدفع بالزبون إلى الحكم على نوعية الخدمة المقدمة ما إذا كانت ذات جودة أم ال من خالل
في خمسة وهي :المعولية ،االستجابة ،التأكيد ،الكياسة والملموسية Kotler .مجموعة أبعاد حددها
وبالرغم من أن الدراسات التسويقية تشير إلى أهمية هذه األبعاد في تحديد مدى رضا الزبون عن جودة
الخدمة المستفادة منها إال أن المسألة تعد من األمور الصعبة جدا الرتباطها بالجانب السيكولوجي عند
اإلنسان وهو متباين اإلدراك في جميع األحوال والظروف (عياد 2016 ،ص  .)119ويتضح هذا
النموذج من خالل الشكل التالي:
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تحليل توقعات الزبون
بحوث التسويق الخدمي
اتصاالت مفتوحة
تحديد نوعية الخدمة
أهداف الخدمة
التزام اإلدارة بنوعية الخدمة
أداء العاملين
تدريب العاملين
أنظمة التقييم والتعويض

أبعاد نوعية الخدمة







المعولية
االستجابة
التأكيد
الكياسة
الملموسية

إدارة توقعات الخدمة
اإلعالن
اتصاالت داخلية
شكل : 1النموذج التكاملي لقياس جودة الخدمة
المصدر :عياد 2016 ،ص 118

169
 .2أنظمة الشكاوي والمقترحات

في ظل هذا النظام تشجع المنظمة العمالء على التقدم بمقترحاتهم عن أي مجاالت لتطوير وتحسين الخدمة
وحتى عناصر المزيج التسويقي الخدمي بما يحقق رضاهم ،ومن خالل نظام الشكاوي والمقترحات يمكن أن
تحول األشخاص غير الراضيين عن المنظمة إلى أشخاص لديهم والء للمنظمة وإلى خدماتها.
 .3بحوث قياس رضا العميل
وهو أن تقوم المنظمة الخدمية من فترة ألخرى بإجراء بحوث لقياس رضا العميل عن خدماتها ورغبته في
االستمرار في التعامل معها مستقبال من عدمه ،وهذا من خالل تصميم استبانة لالستقصاء.
 .4نموذج كانو لرضا العمالء
يقسم نموذج كانو لرضا العمالء متطلبات الخدمة من حيث تأثيرها في رضا العمالء إلى ثالثة أنواع هي
كالتالي:


المتطلبات األساسية :يتوقع أن تكون هذه المتطلبات موجودة في الخدمة ،وبالتالي ال حاجة إلى التعبير
عنها .إذا لم يتم تلبية هذه المتطلبات فان العميل لن يكون راضيا ،وبالمقابل إذا كانت هذه المتطلبات
موجودة (من المسلم به أن تكون موجودة) فان ذلك لن يزيد من مستوى رضا العميل.



متطلبات األداء :وفقا لمتطلبات األداء والتي هي باتجاه واحد فان مستوى رضا العميل يتناسب طرديا مع
درجة تلبية هذه المتطلبات ،فكلما كانت درجة تلبية هذه المتطلبات عالية كلما كان مستوى الرضا عالي
والعكس بالعكس ،وهذه المتطلبات يطلبها العميل بصراحة.
https://www.elruha.org/
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المتطلبات الجاذبة :إن هذه المتطلبات تحتل أكبر درجة من التأثير على درجة رضا العميل ،وحسب
طبيعة هذه المتطلبات فإنها غير معبر عنها من قبل العميل ،وكذلك فهي غير متوقعة من قبل العميل .إن
الوفاء بهذه المتطلبات بدرجة معينة يعطي العميل درجة أكبر من الرضا أما إذا لم يتم الوفاء بهذه
المتطلبات فان العميل لن يشعر بالندم.

ثالثا :الوالء
يعرف والء الزبون علي انه الزبون الذي يفضل أو يميل إلي شراء أصناف معينة من مصادر أو جهات معينة
بعد أن توصل إلي قناعة بأن هذه الجهات تلبي رغباته باإلضافة إلي ماتقدم يشترط في الوالء أن يستمر لفترة
زمنية معقولة بمعني أن الشراء يجب أن يتكرر مرتين علي االقل (غريفن.)2001 ،
إن فهم حاجات الزبون بعمق وما يجول في خاطره من توقعات وتطلعات عن المنظمة من شأنه أن يضيف
طابع شخصي للعالقة الترابطية معه وعزز تلك العالقة ويجعلها قوية ممتدة ألمد طويل هذا من جانب ومن
جانب أخر فإن ما يمتلكه الزبون من معرفة وإدراك وحس إبداعي خالق لما يدور حوله و ترجمة تلك المعرفة
إلي سلوكيات بما يجعل المنظمة قادرة علي تحديد ما يحتاجه من منتجات وطبقا لتوقعاته إضافة إلي هذا فإن
امتالك المنظمة لقاعدة بيانات قوية عن زبائنها تساعدها علي صياغة برنامج تسويقي متكامل وبذل جهود
170

مكثفة من أجل تقديم منتجات جديدة أو تحسين الحالية منها وبما ينسجم مع حاجات ورغبات الزبائن والذي
يؤدي إلي تعزيز ثقتهم بها وكسب والئهم المطلق للعالمة التجارية التي تحملها وعدم تسربهم إلي العالمات
األخرى المنافسة حيث أنه في كثير من األحيان يمنح الزبائن والئهم العالي للمنظمة التي تمد جسور الثقة معهم
من خالل قيامها بالتغذية المرتدة لمعرفة ردود أفعالهم ومن ثم التحاور والتشاور معهم للوصول إلي ما
يحتاجونه ويرغبون به فضال عن األخذ بآرائهم ومقترحاتهم الجيدة وينبغي إدارة تجاربهم السابقة التي تدعم
ثقتهم وتعزز والئهم الطائي.2004 ،
ومما الشك فيه أن والء الزبون سيؤدي إلي االحتفاظ به وهذا ما يمكن توضيحه في حلقة والء الزبون كما في
الشكل التالي والتي تبين طرق التفكير المتبعة من قبل المنظمة لعرض والء الزبون بأسلوب متكامل هناك
سمات أساسية ثالثة لعالقة الزبون مع المنظمة هي 


الحصول علي الزبون مصدر الزبون



فهم سلوك الزبون



خدمة الزبون

إن العديد من المنظمات في الثمانينات قد ركزت علي رضا الزبون وذلك لضمان تحقيق النجاح المستقبلي
ولكن هذه المنظمات أصابها اإلحباط عندما علمت أن الزبون الذي يشعر بالرضا يمكن أن يقوم بالشراء من
مكان أخر وبدون أي تردد ولذلك فإن والء الزبون هو مقياس يمكن االعتماد عليه بشكل كبير للتنبؤ بالمبيعات
وأيضا للتنبؤ بالنمو في المبيعات واألرباح وعلي العكس من الرضا الذي يمثل الجانب أالتجاهي أو الداخلي
فقط فإن الوالء يمثل كل من الجانب اإلتجاهي والجانب السلوكي والزبون ذو الوالء هو ذلك الزبون الذي
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 يكرر مشترياته بشكل منظم يشتري من نفس خط اإلنتاج يوصي بالمنتج إلي اآلخرين ال يهتم بالمنتجات
األخرى المنافسة.
وبالنظر إلي ما سبق نجد أنه يوجد قاسما مشتركا بين السلوكيات السابقة هو الذي يفسر لماذا تكون العالقة
إيجابية وطردية بين الوالء وبين األرباح ويمكن إلقاء نظرة على المراحل المختلفة التي يمر بها الزبون حتي
يمكن أن نطلق عليه الزبون ذو الوالء الكامل أو المؤيد والمدافع عن منتجات المنظمة )سليمان:)2000 ،
1المرحلة األولي المستهلك المحتمل
2المرحلة الثانية الزبون المحتمل
3المرحلة الثالثة الزبون الغير المؤهل
4المرحلة الرابعة الزبون الجديد
5المرحلة الخامسةالزبون المتكرر
6المرحلة السادسة الزبون
7المرحلة السابعة الزبون الداعية
من خالل ما سبق نالحظ إن الزبون ينتقل من وضع آلخر إلي أن يصبح زبونا مواليا للمنظمة القيمة تحقق
رغبة الزبون سيبدي رضاه وسيزداد مستوي الرضا عند كل مرة يشتري فيها الزبون إلي إن يتحول رضاه
171

إلي ثقة في قدرة المنظمة علي تحقيق رغباته المستمرة والمتجددة دوما تؤدي الثقة في المنظمة إلي تكرار
الزبون لعمليات الشراء إلي أن يصبح غير قادر علي مغادرة المنظمة أي بمعني أنه سيصبح وفيا لها مما
يضفي عليه صفة الوالء والشكل التالي يبين مراحل الوالء من جانب الزبون مانع نعيمة

القيمة

الرضا

الثقة

الوالء

شكل (  )2مراحل الوالء من منظور الزبون
المصدر :أحمد علي سليمان ( ،)2000ص .66
الجانب العملي:
لتحقيق أهداف الدراسة تم إستهدف عينة عشوائية من الزبائن المترددين على المطعم وصالة األلعاب بشركة
ستي بارك للخدمات الترفيهية والمطاعم المحدودة قيد للتعرف من خالل إجاباتهم على مستوى القيمة المدركة
للخدمات المقدمة لهم ودرجة رضاهم عنها وحجمها ) (384مفردة وذلك من خالل تصميم استبانة تتضمن عدد
من االسئلة المتعلقة بعناصر السعر ،ومقدمي الخدمة ،والدالئل المادية باستخدام مقياس ليكرت الثالثي.
https://www.elruha.org/
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ولضمان الحصول على العدد المطلوب تم القيام بتوزيع ( )400استمارة استرد منها ( )388استمارة صالحة
للتحليل باستخدام الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية ).(SPSS
أوال :سعر الخدمة:
جدول ( :)1يوضح التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي واختبار ()One Sample T-Test
لمحورالسعر
التكرار والنسبة

ال

إلى حد ما

نعم

2

أسعار األلعاب الترفيهية متالئمة مع أنواع

ك

70

100

218

وجودة اآلالت المستخدمة.

%

18

25.8

56.2

172

3

أسعار المأكوالت والمشروبات متالئمة مع

ك

47

138

203

األصناف المقدمة وجودتها.

%

12.1

35.6

52.3

4

يمنح الزبائن الدائمين أسعار مخفضة ومزايا

ك

104

114

170

اخرى بالمطعم وصالة األلعاب.

%

26.8

29.4

43.8

5

يجدد المطعم قائمة أسعاره باالستمرار بما

ك

75

109

204

يالءم ظروف زبائنه.

%

19.3

28.1

52.6

6

يوفر المطعم للزبائن تسهيالت في دفع

ك

97

42

249

األسعار كبطاقة الدفع المسبق وغيرها.

%

25

10.8

64.2

7

يوفر المطعم وصالة األلعاب أسعارا تنافسية

ك

59

120

209

مشجعة مقارنة باألماكن األخرى.

%

15.2

30.9

53.9

8

تهتم الشركة بالمطعم وصالة األلعاب بجودة

ك

37

135

216

%

9.5

34.8

55.7

9

وجود توافق بين حجم الوجبة المقدمة والسعر

ك

72

111

205

المدفوع.

%

18.6

28.6

52.8

10

وجود توافق بين الوقت المخصص الستخدام

ك

58

117

213

األلعاب والسعر المدفوع.

%

14.9

30.2

54.9

11
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2.41

0.723

0.000

2.38

0.774

0.000

مرتفعة

2.40

0.696

0.000

مرتفعة

2.17

2.33

2.39

2.46
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0.000

مرتفعة

مرتفعة

2.39

الخدمات المقدمة و مالئمتها مع األسعار
المحددة لها.

المتوسط

إلمكانياتي وقدراتي المالية.

%

13.9

30.7

55.4

األخرى.

االنحراف المعياري

1

مقارنة مع الخدمات التي تقدمها المطاعم

2.46

0.679

اإلحصائية

أسعار الخدمات المقدمة بشكل عام مالئمة

ك

54

119

215

أسعار الخدمات المقدمة بالمطعم مناسبة

قيمة الداللة

%

14.2

29.6

56.2

ت

الدرجة

ك

55

115

218

الفقرة

0.824

0.781

0.860

0.737

0.664

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

2.34

0.773

0.000

مرتفعة

2.40

0.735

0.000

مرتفعة
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نستنتج من الجدول رقم ( )1إن أسعار الخدمات المقدمة بالمطعم مناسبة مقارنة مع الخدمات التي تقدمها
المطاعم األخرى ومالئمة إلمكانيات وقدرات العمالء المالية ،كما تبين إن أسعار األلعاب الترفيهية متالئمة مع
أنواع وجودة اآلالت المستخدمة وإن أسعار المأكوالت والمشروبات متالئمة مع األصناف المقدمة وجودتها،
إضافة إلى ذلك فقد تبين إن الزبائن الدائميين يمنحون أسعارا َ مخفضة ومزايا اخرى بالمطعم وصالة األلعاب
وإن المطعم يجدد قائمة أسعاره باالستمرار بما يالءم ظروف زبائنه ويوفر لهم التسهيالت في دفع األسعار
كبطاقة الدفع المسبق وغيرها وإن األسعار تنافسية مشجعة مقارنة باألماكن األخرىوإن الشركة تهتم بالمطعم
وصالة األلعاب بجودة الخدمات المقدمة وجودة التوافق بين حجم الوجبة المقدمة والسعر المدفوع وكذلك جودة
التوافق بين المخصص الستخدام األلعاب والسعر المدفوع.

جدول ( :)2نتائج اختبار ) (One Sample T- testإلجمالي سعر الخدمة.
المتوسط الحسابي

والمتوسط المعياري

الفرق بين متوسط الفقرة

االنحراف المعياري

T-Test

القيمة اإلحصائية /

قيمة الداللة اإلحصائية

معنوية الفروق

سعر الخدمة

مالئمة سعر الخدمة

2.37

0.37

0.526

13.966

0.000

معنوية

مالئمة

173

المحــــــــــــور

مرتفع

ولتحديد مدى مالئمة سعر الخدمة ،فإن النتائج في الجدول رقم ( )2أظهرت أن متوسط االستجابة إلجمالي
المحور يساوي (  ) 2.37وهو أكبر من متوسط القياس ( )2وأن الفروق تساوي ( ،)0.37ولتحديد معنوية هذه
الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي صفرا وهي أقل من  0.05وتشير إلى معنوية الفروق،
وهذا يدل على إن مستوى المالئمة كان مرتفعا.

https://www.elruha.org/
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ثانيا :أداء العاملين
جدول ( :)3يوضح التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي واختبار ()One Sample T-Test
لمحور أداء العاملين
التكرار والنسبة

ال

إلى حد ما

نعم

2

يحرص العاملون بصالة األلعاب على ارتداء

ك

103

75

210

الزي الموحد.

%

26.5

19.3

54.1

3

يحرص العاملون بالمطعم وصالة األلعاب على

ك

27

59

302

4

174
5

6

7

8

9

10

النظافة الشخصية والعناية بالمظهر الشخصي.

%

7

15.2

77.8

يهتم العاملون بسرعة االستجابة لطلبات الزبائن

ك

48

59

281

بالمطعم وصالة األلعاب .

%

12.4

15.2

72.4

يهتم العاملون بسرعة تقديم الخدمات والرد على

ك

38

65

285

استفسارات الزبائن.

%

9.8

16.8

73.5

العاملون بصالة األلعاب مدربون على كيفية

ك

29

71

288

التعامل مع األطفال والمحافظة على سالمتهم.

%

7.5

18.3

74.2

يتم تقديم الخدمات بالمطعم وصالة األلعاب بنفس

ك

35

62

291

النمط من المعاملة والسلوك.

%

9

16

75

تقدم خدمة الستقبال باالبتسامة والترحيب بالزبائن

ك

15

101

272

بالمطعم وصالة األلعاب.

%

3.9

26

70.1

يحصر العاملون بالمطعم على تسليم قائمة الطعام

ك

56

65

267

وأخد الطلبات و تسليم الفواتير بشكل صحيح.

%

14.4

16.8

68.8

المتوسط

الموحد.

%

25.5

13.9

60.6

االنحراف المعياري

1

والمعرفة بالوظائف المكلفون بها.

2.35

2.28

2.71

2.60

2.64

2.67

2.66

0.860

0.856

0.589

0.699

0.654

0.610

0.637

اإلحصائية

يحرص العاملون بالمطعم على ارتداء الزي

ك

99

54

235

العاملون بالمطعم على درجة عالية من المهارة

2.54

0.667

قيمة الداللة

%

9.8

26.5

63.7

ت

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

2.66

0.549

0.000

2.54

0.734

0.000

مرتفعة

ويحرصون على ارتداء الزي الموحد في المطعم وفي صالة األلعاب كما تبين إنهم يحرصون على النظافة
الشخصية والعناية بالمظهر الشخصي ،إضافة إلى اهتمامهم بسرعة االستجابة لطلبات الزبائن بالمطعم وصالة
األلعاب وتبين أيضا اهتمامهم بسرعة تقديم الخدمات والرد على استفسارات الزبائن ،وتبين أيضا إن العاملين
بصالة األلعاب مدربون على كيفية التعامل مع األطفال والمحافظة على سالمتهم وأن الخدمات بالمطعم وصالة
https://www.elruha.org/

مرتفعة

مرتفعة

من الجدول رقم ( )3تبين إن العاملين بالمطعم على درجة عالية من المهارة والمعرفة بالوظائف المكلفون بها
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ك

38

103

247

الفقرة
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األلعاب تقدم بنفس النمط من المعالملة والسلوك ويستقبلون الزبائن بالترحيب واالبتسامة ويحرصون على
تسليم قائمة الطعام للمترددين على المطعم وأخذ طلباتهم وتسليمهم الفواتير بالشكل الصحيح.

جدول ( :)4نتائج اختبار ) (One Sample T- testإلجمالي محور أداء العاملين
المتوسط الحسابي

والمتوسط المعياري

الفرق بين متوسط الفقرة

االنحراف المعياري

T-Test

القيمة اإلحصائية /

قيمة الداللة اإلحصائية

معنوية الفروق

أداء العاملين

أداء العاملين

2.56

0.56

0.52

21.391

0.000

معنوي

مرتفع

ولتحديد مستوى معايير أداء العاملين ،فإن النتائج في الجدول رقم ( )4أظهرت أن متوسط االستجابة إلجمالي
175

المحور يساوي (  ) 2.56وهو أكبر من متوسط القياس ( )2وأن الفروق تساوي ( ،)0.56ولتحديد معنوية هذه
الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار صفرا وهي أقل من  0.05وتشير إلى معنوية الفروق ،وهذا يدل
على أن مستوى أداء العاملين كان مرتفعا.

https://www.elruha.org/
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ثالثا :البيئة المادية:
جدول ( :)5يوضح التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي واختبار ()One Sample T-Test
لمحور البيئة المادية
التكرار والنسبة

ال

إلى حد ما

نعم

2

نوع األثاث بالمطعم متوافق مع

ك

39

93

256

مستوى الخدمة والسعر المدفوع.

%

10.1

24

66

3

حجم المطعم وعدد المقاعد مناسب

ك

54

97

237

%

13.9

25

61.1

4

ك

91

73

224

176

%

23.5

18.8

57.7

ك

164

48

176

%

42.3

12.4

45.4

ك

75

114

199

%

19.3

29.4

51.3

يتوفر بصالة األلعاب تجهيزات

ك

53

139

196

ومعدات األمان والحماية للزبائن.

%

13.7

35.8

50.5

يوجد مخارج للطوا ري بالمطعم

ك

90

96

202

وصالة األلعاب.

%

23.2

24.7

52.1

يوجد صندوق خاص باإلسعافات

ك

78

99

211

األولية بالمطعم وصالة األلعاب.

%

20.1

25.5

54.4

ألرضية بصالة األلعاب نظيفة و

ك

35

100

253

مالئمة لألطفال.

%

9

25.8

65.2

مما يجعلك تشعرباالرتياح.

لعدد المترددين على المطعم.
حجم موقف السيارات الخاص بالمطعم

5

وصالة األلعاب مناسب مع أعداد
الزبائن
توجد مساحات خضراء كافية وجميلة

6

أمام المطعم وصالة األلعاب..
الجو العام بالمطعم وصالة األلعاب

7

مناسب ويتم اختيارا المقاطع المالئمة
من الموسيقى.

8

9

10

11

https://www.elruha.org/

المتوسط

%

5.2

26.8

68

االنحراف المعياري

أثاث المطعم وديكوره جميل ومتناسق

ك

20

104

264

2.63

0.581

0.000

مرتفعة

2.56

2.47

2.34

2.03

2.32

October 03 –06, 2019 Tunisia

2.37

0.670

0.727

0.834

0.937

0.778

0.712

اإلحصائية

1

2.82

2.727

0.000

مرتفعة

قيمة الداللة

يتميز بالحداثة والديكورات المناسبة.

%

4.1

32.5

62.6

ت

0.000

0.000

0.000

0.516

0.000

0.000

الدرجة

المظهر العام للمطعم وصالة األلعاب

ك

16

126

243

الفقرة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

متوسطة

مرتفعة

مرتفعة

2.29

0.819

0.000

مرتفعة

2.34

0.793

0.000

مرتفعة

2.56

0.654

0.000
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من الجدول رقم ( )5تبين إن المظهر العام للمطعم وصالة األلعاب يتميز بالحداثة والديكورات المناسبة واثاث
المطعم وديكوره جميل ومتناسق وإن نوع األثاث بالمطعم متوافق مع مستوى الخدمة والسعر ،كما تبين إن حجم
المطعم وعدد المقاعد مناسب لعدد المترددين على المطعم وكذلك حجم موقف السيارات الخاص بالمطعم وصالة
األلعاب مناسب مع أعداد الزبائن ،وتبين ايضا توفر مساحات خضراء كافية وجميلة أمام المطعم وصالة األلعاب
وإت الجو العام بالمطعم وصالة األلعاب مناسب ويتم اختيارا المقاطع المالئمة من الموسيقى ،إضافة إلى توفر
تجهيزات ومعدات األمان والحماية للزبائن متوفرة في صالة األلعاب ،وتبين أيضا وجود مخارج للطوارئ بالمطعم
وفي صالة األلعاب وأن أرضية صالة األلعاب نظيفة ومالئمة لألطفال.

جدول ( :)6نتائج اختبار ) (One Sample T- testإلجمالي محور البيئة المادية.
المتوسط الحسابي

والمتوسط المعياري

الفرق بين متوسط الفقرة

االنحراف المعياري

T-Test

القيمة اإلحصائية /

قيمة الداللة اإلحصائية

معنوية الفروق

البيئة المادية

2.43

0.43

0.585

14.52

0.000

معنوي

البيئة المادية

177

مرتفع

ولتحديد مستوى البيئة المادية ،فإن النتائج في الجدول رقم ( )6أظهرت أن متوسط االستجابة إلجمالي المحور
يساوي (  ) 2.43وهو أكبر من متوسط القياس ( )2وأن الفروق تساوي ( ،)0.43ولتحديد معنوية هذه الفروق
فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار صفرا وهي أقل من  0.05وتشير إلى معنوية الفروق ،وهذا يدل على أن
مستوى البيئة المادية كان مرتفعا.

https://www.elruha.org/
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رابعا :رضاء ووالء الزبائن
جدول ( :)7يوضح التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي واختبار ()One Sample T-Test
لمحور رضاء ووالء الزبائن .
التكرار والنسبة

ال

إلى حد ما

نعم

3

الوجبات المقدمة تحتوي على شكلو

ك

19

113

256

مذاق مناسبين.

%

4.9

29.1

66

4

يوفر المطعم وجبات تلبي احتياجات و

ك

34

98

256

رغبات الزبائن.

%

8.8

25.3

66

5

وجود وجبات توافق بين جودة و كفاية

ك

56

94

238

الوجبة و السعر المدفوع.

%

14.4

24.2

61.3

6

أسعار الوجبات و المشروبات محددة

ك

48

92

248

بشكل واضح.

%

12.4

23.7

63.9

7

أسعار الوجبات و المشروبات مناسبة

ك

50

96

242

مقارنة بالمطاعم المنافسة.

%

12.9

24.7

62.4

8

االستقبال و االبتسامة بالضيوف عند

ك

33

67

288

الدخول للمطعم.

%

8.5

17.3

74.2

9

التعامل مع طلبات و شكاوي الزبائن

ك

18

71

299

بكل سرور.

%

4.6

18.3

77.1

10

ك

35

91

262

%

9

23.5

67.5

11

المعدات المستخدمة لتقديم الوجبات

ك

18

123

247

مناسبة

%

4.6

31.7

63.7

12

ك

12

137

239

%

3.1

35.3

61.6

13

السرعة في تقديم الخدمات.

األثاث و الديكور مريحة و مناسبة.

https://www.elruha.org/
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المتوسط

أخرى.

%

17.5

26.8

55.7

االنحراف المعياري

يتم عرض وجبات جديدة من فترة إلى

ك

68

104

216

اإلحصائية

على تنوع في الوجبات و المشروبات.

%

11.1

22.7

66.2

قيمة الداللة

قائمة الطعام الخاصة بالمطعم تحتوي

ك

43

88

257

1

2.45

0.708

0.000

الدرجة

%

12.6

29.6

57.7

يقدم المطعم وجبات ذات جودة عالية.

2

178

ك

49

115

224

ت

الفقرة

مرتفعة

2.55

0.686

0.000

مرتفعة

2.38

0.767

0.000

مرتفعة

2.61

0.580

0.000

مرتفعة

2.57

0.649

0.000

مرتفعة

2.47

0.734

0.000

مرتفعة

2.52

0.706

0.000

مرتفعة

2.49

0.713

0.000

مرتفعة

2.66

0.630

0.000

مرتفعة

2.72

0.542

0.000

مرتفعة

2.59

0.651

0.000

مرتفعة

2.59

0.579

0.000

مرتفعة

2.59

0.553

0.000

مرتفعة
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14

15

16

17

اإلضاءة التكييف متوفرة بشكل

ك

16

73

299

مناسب.

%

4.1

18.8

77.1

أشجع اآلخرين على تناول الوجبات و

ك

11

131

246

المشروبات بالمطعم.

%

2.8

33.8

63.4

الوجبات المتوفرة بالمطعم من

ك

50

95

243

خياراتي المفضلة.

%

12.9

24.5

62.6

المطعم خياري المفضل من بين

ك

30

125

233

اللخيارات األخرى عندما تفكر في
تناول وجبات أو مشروبات خارج

19

20

179

21

22

2.50

0.713

0.637

0.000

0.000

7.7

32.2

للسعر دور في استمراري التعامل مع

ك

35

90

263

مطعم من عدمه.

%

9

23.2

67.8

أشعر بالراحة التامة عند التعامل مع

ك

25

117

246

المطعم

%

6.4

30.2

63.4

الدفاع عن وجبات المطعم عندما

ك

24

132

232

شخص ما ينتقض ذلك.

%

6.2

34

59.8

أشعر بالرضا و الوالء تجاه الوجبات

ك

46

129

213

و المشروبات المقدمة من المطعم.

%

11.9

33.2

54.9

إذا قدم بأحد المطعم األخرى وجبات و

ك

64

110

214

%

16.5

28.4

55.2

مشروبات مماثلة فهل يمكنك ترك

مرتفعة

2.59

0.651

0.000

مرتفعة

2.57

0.612

0.000

مرتفعة

2.54

0.611

0.000

مرتفعة

2.43

2.39

0.695

0.754

0.000

0.000

من الجدول رقم ( )7تبين إن المطعم يقدم وجبات ذات جودة عالية وإن قائمة الطعام فيها تنوع في الوجبات
والمشروبات ويتم عرض وجبات جديدة بين فترة وأخرى وإن هذه الوجبات تحتوي على شكل ومذاق مناسبين،
وتبين أيضا إن المطعم يوفر وجبات تلبي احتياجات ورغبات الزبائن وتتوافق جودة وكفاية الوجبة مع السعر
المدفوع وإن أسعار الوجبات والمشروبات محددة بشكل واضح وأسعارها مناسبة مقارنة بالمطاعم المنافسة ،إضافة
إلى الزبائن يستقبلون باالبتسامة ويتم التعامل مع طلباتهم وشكاويهم بكل سرور وتبين إن هناك سرعة في تقديم
الخدمات ،كما أظهرت النتائج إن المعدات المستخدمة لتقديم الوجبات كانت مناسبة وإن األثاث والديكور مريح
ومناسب واإلضاءة والتكييف متوفرة بشكل مناسبوإن الزبائن يشجعون اآلخرين على تناول الوجبات والمشروبات
بالمطعم فقد تبين إن الوجبات المتوفرة تعتبر من خيارات الزبائن المفضلة وكذلك المطعم يعتبر من خياراتهم
المفضلة حيث إن األسعار في المطعم لعبت دورا في استمرار تعاملهم مع المطعم فالزبائن يشعرون بالراحة التامة
ويدافعون عن الوجبات المقدمة بالمطعم عند تعرضها لالنتقاد من اآلخرين ويشعر الزبائن بالوالء تجاه تجاه
الوجبات والمشروبات المقدمة وبنفس الوقت لو وجد الزبائن مطاعم أخرى تقدم الوجبات والمشروبات بطريقة
مماثلة فال يمانعون من ترك التعامل مع المطعم قيد الدراسة.
https://www.elruha.org/
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2.61

0.544

0.000

مرتفعة

2.52

المنزل.
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2.73

0.530
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جدول ( :)8نتائج اختبار ) (One Sample T- testإلجمالي محور رضاء ووالء الزبائن.
المتوسط الحسابي

والمتوسط المعياري

الفرق بين متوسط الفقرة

االنحراف المعياري

T-Test

القيمة اإلحصائية /

قيمة الداللة اإلحصائية

معنوية الفروق

الرضا والوالء

رضا ووالء الزبائن

2.55

0.55

0.46

23.477

0.000

معنوي

مرتفع

ولتحديد مستوى رضا ووالء الزبائن ،فإن النتائج في الجدول رقم ( )8أظهرت أن متوسط االستجابة إلجمالي
المحور يساوي (  ) 2.55وهو أكبر من متوسط القياس ( )2وأن الفروق تساوي ( ،)0.55ولتحديد معنوية هذه
الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار ( )0.000وهي أقل من  0.05وتشير إلى معنوية الفروق ،وهذا
يدل على أن مستوى رضا ووالء الزبائن كان مرتفعا.
180

النتائج والتوصيات
أوال :النتائج:
 .1أظهرت الدراسة ارتفاع مستوى مالءمة السعر ،حيث كانت قيمة متوسط االستجابة ( )2.37وفق
مقياس التدرج الثالثي
 .2أوضحت الدراسة ارتفاع مستوى أداء العاملين ،حيث كانت قيمة متوسط االستجابة ( )2.56وفق
مقياس التدرج الثالثي
 .3بينت الدراسة ارتفاع مستوى البيئة المادية ،حيث كانت قيمة متوسط االستجابة ( )2.43وفق مقياس
التدرج الثالثي
 .4أوضحت الدراسة ارتفاع مستوى رضا ووالء الزبائن ،حيث كانت قيمة متوسط االستجابة ()2.55
وفق مقياس التدرج الثالثي ،ويرى الباحث إن ذلك عائد إلى جودة الوجبات المقدمة وإلى التنوع في
قائمة الوجبات والتجديد في عرض الوجبات وإلى التوافق بين جودة وكفاية الوجبات واألسعار
المدفوعة وإلى مناسبة المعدات المستخدمة ومناسبة الديكور واألثاث واإلضاءة والتكييف وكذلك
شعور الزبائن بالراحة التامة عند التعامل مع العاملين بالمطعم وصالة األلعاب ودفاعهم عن
الخدمات المقدمة.
ثانيا :التوصيات:
https://www.elruha.org/
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 .1األخذ بآراء ومقترحات الزبائن فيما يخص الخدمة المقدمة من خالل االعتماد على االستبيان بين
فترة وأخرى لضمان عدم إحراج الزبائن ومنحهم الفرصة لبيان آرائهم الحقيقية بدون أي حرج،
اف من األمن والسالمة وخاصة في صالة األلعاب والحرص على التنوع
وكذلك توفير القدر الك ِ
باأللعاب الترفيهية.
 .2أن تكون أسعار الخدمات المقدمة مالءمة إلمكانيات الزبائن وقدراتهم المالية ،وكذلك العمل على أن
تكون األسعار محددة وبشكل واضح ال يقبل أي لبس وأن تجدد قائمة األسعار بصورة مستمرة،
إضافة إلى توفير تسهيالت في الدفع من الزبائن الذين ال يملكوا السيولة النقدية وذلك باالعتماد على
بطاقات الدفع المسبق.
 .3االعتماد على عاملين مهنيين ومحترفين لديهم المهارة والمعرفة الكافية بالمهام المكلفين بها،
وضرورة ارتداء الزي الموحد واالعتناء بمظهرم الشخصي ،واإلشارة إلى العاملين بالحرص على
سرعة االستجابة لطلبات الزبائن وبجودة عالية ،وضرورة استقبال الزبائن باالبتسامة والترحيب
وتدريبهم على كيفية التعامل مع األطفال وكيفية المحافظة على سالمتهم وخاصة في صاالت
األلعاب.
 .4االهتمام بالمظهر العام واعتماد ديكورات حديثة متناسقة تتميز بالحداثة ،وضرورة االهتمام باألثاث
الكاف من المقاعد إضافة إلى توفير مواقف قريبة خاصة لمركبات الزبائن ،والحرص
وتوفير العدد
ِ
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على توفير األجواء المناسبة للزبائن باالعتماد على موسيقى هادئة تتالئم والوضع االجتماعي
الحالي ،إضافة إلى ضرورة االهتمام بتوفير المساحات الخضراء من أجل استقطاب الزبائن الذين
يفتقدون إلى هذه المساحات في مساكنهم.
 .5عرض وجبات جديدة بين فترة وأخرى والحرص على توفير الوجبات التي تلبي رغبات واحتياجات
الزبائن ،والحرص على أن تتوافق جودة وكفاية الوجبة مع السعر المحدد ،وكذلك ضرورة التعامل
بكل سرور مع طلبات وشكاوي الزبائن.

المصادر:
أوال:المصادر العربية
أ .الكتب
عاطف زاهر ،)2011( ،تسويق الخدمات ط ،1دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان
الطائي حميد ،)2004( ،التسويق السياحي -مدخل استراتيجي ،مؤسسة الوراق ،عمان.
https://www.elruha.org/
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غريفن جيل ( )2001طرق كسب ثقة الزبائن والمحافظة عليها ،ترجمة أيمن االرمنازين مكتبة العبيكان،
السعودية.
زين الدين فريد ( ,)2002إدارة الجودة الشاملة بين فرص النجاح ومخاطر الفشل ,بدون دار نشر ,القاهرة,
مصر.
 Statistical Package for Social Sciencesومختصره  SPSSالنسخة الثانية والعشرون.
ثانياً :الرسائل والبحوث العلمية
بن أشنو سيدي محمد ( ،)2010دراسة المكونات المؤثرة على والء الزبون بالعالمة  ، Djezzyدراسة
امبريقية باستعمال نموذج المعادالت المهيكلة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة أبوبكر بلقايد ,كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير ,تلمسان ,الجزائر.
ليلى عياد ( ,)2016أثر جودة الخدمات الصحية على رضا المستهلك ,دراسة امبريقية على بعض المؤسسات
الصحية االستشفائية بوالية أدرار ,أطروحة دكتوراه ,جامعة أبوبكر بلقايد ,كلية العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير ,تلمسان ,الجزائر.
أحمد علي سليمان ( ،)2000سلوك المستهلك بين النظرية والتطبيقمع التركيز على السوق السعودية ،معهد
182

االدارة العامة ،مركز البحوث ،الرياض.
رابعاً :المصادر األجنبية
Kotler, P ( 2004), Marketing Management, 11TH edition, Pearson education,
Paris, France.
Uma Sekaran: Research Methods For Business, A Skill - Building Approach,
Fourth Edition, Southern Illinois University at Carboundale, 2003, p24.
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الطلب السياحــي الليبي بين الواقع والطموح
للفترة من 2010 - 2000
د.عطية الثابت أبوخريص
االكاديمية الليبية
عبدالرحمن علي عبيد
جامعة الزاوية  ،ليبيا
المستخلص
يمثل الطلب السياحي تلك الكميات من الخدمات والسلع التي تعرضها المؤسسات الخاصة والعامة داخل أي
مجتمع لغرض إشباع الرغبات المتوقعة للسياح ،وتجتهد المؤسسات العاملة في المجال السياحي على تحديث
وتطوير منتجاتها في إطار المنافسة من أجل تحقيق أكبر إيراد ممكن ،وتقديم أفضل خدماتها لكسب الزبائن
والعمالء بشكل مستمر ،والعمل على زيادة الكم من المنتجات وتقديم الخدمات للزبائن وصوال إلى طموحاتها
من العوائد وتحقيق أهدافها لضمان البقاء في سوق العمل من خالل اتقان المزيج التسويقي ومراعاة حسن
تصم يمه مع االهتمام بالترويج والتسويق وفق عناصره األساسية ومواكبة التطور العلمي التقني في مجال
التسويق واإلعالن والترويج عبر شبكات التواصل االجتماعي بشبكة المعلومات الدولية واالستفادة منها في
183

تقييم ومعالجة القصور إن وجد داخل المؤسسة ذات النشاط السياحي شأنها في ذلك شأن المؤسسات االقتصادية
والتجارية ويختلف الطلب السياحي من مكان ألخر  ،ومن مرحلة زمنية ألخرى  ،وقد تكون االختالفات كمية
أو نوعية  ،ويرجع سبب ذلك لكون الطلب السياحي يتأثر بشكل كبير بمجموعة من العوامل منها اقتصادية
وأخرى غير اقتصادية.
سيهدف هذا البحث إلى معرفة اسباب انخفاض الطلب السياحي على العرض السياحي الليبي والتعرف على
أهم العناصر المؤثرة على الطلب السياحي في ليبيا ،ويركز على مشكلة تندني الطلب السياحي في ليبيا الذى
نتج عنه تندني في عدد السياح الوافدين وبالتالي الضعف الملحوظ في مساهمة قطاع السياحة في الدخل
االقتصادي للبلد .وفي هذا البحث سيتم االعتماد على المنهج الوصفي لوصف الحالة وجمع البيانات
والمعلومات الالزمة وتحليلها احصائي والتوصل الى عدد من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تسهم في
التحسين من مستوى الطلب اليساحي للبلد.

الكلمات المفتحية :الطلب السياحي ،العرض السياحي ،االيرادات السياحية ،المصروفات السياحية ،السياحة
الوافدة
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 1.1المقدمة
يتأثر حجم الطلب السياحي بشكل كبير بالعرض السياحي .وللتحسين من مستوى الطلب السياحي الليبي يجب
أن يتم التركيز على التنوع السياحي هو توفر عوامل الجذب السياحي  ،فلدينا شواطئ جميلة وأماكن طبيعية
جذابة  ،مثل الغابات والمناطق الجبلية والصحراوية والواحات والمدن األثرية واألماكن الدينية  ،وكذلك تميز
ليبيا بموقع استراتيجي ومناخ متنوع  ،وغيرها من المقومات جميعها تساعد على تأسيس مستقبل واعد
لصناعة السياحة الليبية .كذلك من المسلم به أن صناعة السياحة في العالم فاقت كل الصناعات من حيث
العوائد الكبيرة التي يحققها تفعيل األنشطة السياحية في كثير من الدول  ،أضف إلى ذلك أن أي مشروع
سياحي في ليبيا لن ينجح طالما لم يكن هناك توجه حقيقي في سياسة الدولة إلى تفعيله واالهتمام به وإدراجه
ضمن الخطط التنموية الشاملة الهادفة إلى تقوية القطاع السياحي كبديل لتخفيف االعتماد على النفط.
كما تعمل السياحة إلى تحقيق انتشار الثقافات والحوار وإحالل السالم وإرساء العالقات بين الشعوب وحماية
البيئات المختلفة وتجميل المدن الى غير ذلك  .لكن من الصعب أن تقام سياحة جزئية في مكان معين  ،وال
يمكن فصل السياحة الخارجية عن السياحة الداخلية .فالمشروع السياحي للدولة مشروع متكامل ،وشبكة
ينبغي أن تكون فعالة ومترابطة  ،ويمكن االستفادة من كافة الموارد اإلقليمية المتاحة وفقا الشتراطات
184

االستدامة لنحدث تنوعا اقتصاديا حقيقيا و مستمر  ،ولكن ال يمكن أن يتجاهل العديد من التحديات التي سوف
يواجهها هذا القطاع  ،وهي كيفية التوفيق بين النشاط السياحي وغيره من القطاعات وكيفية المحافظة على
هوية المجتمع الليبي وعاداته وتقاليده وقيمه الدينية واألخالقية  ،كما تستدعي الحاجة إلى تأهيل مجتمعنا
لالنخراط في ممارسة األنشطة السياحية  ،ومن السلبيات أيضا تأثير األنشطة السياحية على البيئة وتلويثها
واإلضرار بها  ،وهذا ما تعاني منه الدول السياحية ال سيما وأن هناك الكثير من مناطق الجذب السياحي في
ليبيا تعتبر من البيئات الحساسة والتي تحتاج إلى برامج حماية مستمرة وتوعية مجتمعية تدعو للمحافظة .
 2.1الطلب السياحي
عرف السيسي 2001 ،الطلب السياحي بأنه تعبير عن اتجاهات السائحين لشراء منتج سياحي معين أو زيارة
منطقة أو دولة سياحية بذاتها ،قوامه مزيج مركب من عناصر مختلفة تمثل الدوافع و الرغبات والقدرات
والحاجات الشخصية التي يتأثر بها المستهلكون السياح من حيث اتجاهات الطلب على منطقة معينة.
ويمكن أن يعبر الطلب السياحي عن مدى مشاركة السكان المحليين واألفراد والجماعات من الدول األخرى في
النشاطات السياحية المختلفة لبلد ما ،وبطريقة أخرى هو المجموع اإلجمالي ألعداد السياح المواطنين منهم
واألجانب الوافدين إلى منطقة سياحية معينة.
يُمارس الطلب السياحي على فترات معينة من السنة أثناء تنفيذ الرحلة السياحية ،وغالبا ُ ما يتحقق ذلك في
موسم الذروة السياحي ،وفي المناسبات ،وعندما يتوفر وقت الفراغ ،ويختلف الطلب السياحي من مكان ألخر،
ومن مرحلة زمنية ألخرى ،وقد تكون االختالفات كمية أو نوعية ،ويرجع سبب ذلك لكون الطلب السياحي
يتأثر بشكل كبير بمجموعة من العوامل منها اقتصادية وأخرى غير اقتصادية.
https://www.elruha.org/
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حقيقة أن هذا النشاط البد أن يمر بمراحله المختلفة من االكتشاف إلى النمو والنضج إلى االستقرار ،وما يمكن
أن نعول عليه هو تقصير الفترة الزمنية بين كل مرحلة وأخرى ويمكن ذلك عن طريق االستغالل واالستثمار
األمثل واإلمكانيات الم ادية والتكنولوجيا المتاحة  ،كما يحتاج األمر إلى رفع المستوى الثقافي لمجتمعنا لخوض
تجربته بنجاح ودخول المعركة التنافسية من خالل توفير منتجات سياحية متنوعة وخلق سوق سياحي نشط
بالمنطقة .
لقد اتبعت الكثير من الدول المستقبلة للسائحين اتجاها كميا في قياس أثر تنمية قطاع السياحة على الدخل
القومي  ،ويتضمن هذا االتجاه الكمي قياس حجم السياحة الدولية إلى هذه الدولة من عدد السائحين وعدد الليالي
السياحية على مدار السنة ،وفي كل شهر من شهور السنة ،ووسيلة المواصالت المستخدمة من أعداد
السائحين ،ونسب كل وسيلة إلى األخرى وحجم اإليرادات السياحية اإلجمالية في العام وحجمها في كل شهر
من شهور السنة ،ثم استخراج متوسط اإلقامة لكل جنسية أو مجموعة من الجنسيات ،وتحديد متوسط االنفاق
اليومي للسائح من كل جنسية أو مجموعة من الجنسيات  ،ومعرفة متوسط اإلنفاق في كل رحلة وعدد الليالي
التي قضاها ا لسائحون في الفنادق ،كما يجري مجراها من أماكن اإلقامة السياحية التكميلية ،وعدد الليالي التي
قضاها السائحون خارج هذه الفنادق واألماكن .
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 3.1الطلب السياحي العام والخاص
ويختلف الطلب بشكل عام عن الطلب السياحي بشكل خاص بثالثة اختالفات رئيسية هي:
إذا يمكن تعريف الطلب السياحي اشتقاقا من التعريف العام هو( :رغبة السائح في الحصول على الخدمات
السياحية ودفع الثمن عنها أثناء الرحلة السياحية وفي المواقع السياحية) .غير أن هذا التعريف ال يفي بالغرض
اإلحصائي الحتساب الطلب السياحي ،لذا يمكن تعريف الطلب السياحي على أنه( :المجموع اإلجمالي ألعداد
السياح الذين يستخدمون المنشآت السياحية سواء كانوا من المواطنين أم كانوا قادمين من األجانب).وعلى
أساس هذا التعريف يقسم الطلب السياحي الى (الحوري والدباغ:)2000 ،
 .1الطلب السياحي المحلي أو الداخلي  :السياح المواطنين من حملة جنسية البلد والذين وينتقلون من مكان الى
آخر داخل حدود البلد.
 .2الطلب السياحي العالمي أو الخارجي  :يمثل السياح األجانب من حملة جنسيات أجنبية مختلفة.
ويوجد هناك تصنيف آخر للطلب السياحي :
 . 3الطلب السياحي المحتمل (الكامن)  :يتمثل باألشخاص الذين تشملهم القواعد األساسية للسفر والسياحة أي
لديهم المال والوقت والقدرة على السفر.
 .4الطلب السياحي الفعلي (الحقيقي)  :يتمثل بالسياح الذين ينفذون الرحالت السياحية بالفعل.
والجدول التالي يوضح مقارنة بين الطلب بشكل عام والطلب السياحي بشكل خاص.
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جدول ( )1مقارنة بين الطلب بشكل عام والطلب السياحي بشكل خاص
الطلب السياحي بشكل خاص

الطلب بشكل عام

 -1ينصب على جميع السلع والخدمات المعروضة  -1ينصب على نوع معين من الخدمات تسمى بالخدمات
السياحية (المنتوج السياحي) والتي تلبي حاجات

للبيع باألسواق.

السياح أثناء الرحلة السياحية.
 -2يمارس من قبل جميع المستهلكين الذين لديهم  -2يمارس من قبل شريحة محدودة من المستهلكين
تسمى بالسياح.

قوة شرائية ومقدرة على الدفع.

 -3يمارس على مدار أيام السنة وفي جميع األماكن  -3يمارس بفترات معينة من السنة أثناء تنفيذ الرحالت
واألسواق ،وال يقترن بتوافر وقت الفراغ.

السياحية ،وغالبا ما يتحقق ذلك في موسم الذروة
السياحي وفي المناسبات وعندما يتوفر وقت الفراغ،
في الطلب السياحي مقرون بوقت الفراغ.

المصدر  :ماهر عبد الخالق السيسي ( )2001مبادئ السياحة ،القاهرة ،ص56 .
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 4.1أهمية تقدير حجم الطلب السياحي:
تتم أهمية تقدير حجم الطلب السياحي من خالل عدد من الطرق المستخدمة ومنها:
 .1إمكانية تقدير حجم النشاط السياحي المتوقع في الدولة.
 .2وضع خطة سليمة ومالئمة للقدرة االستيعابية لمواجهة الطلب السياحي المتوقع في المستقبل.
 .3تنمية المرافق والخدمات السياحية في الدولة.
 .4إمكانية تقدير اإليرادات السياحية المتوقعة.
 .5وضع خطة واقعية لمستقبل االستثمار السياحي في البلد تبنى على التقديرات المختلفة لحجم الطلب
السياحي.
 5.1خصائص وسمات الطلب السياحي(ملوخية:)2005 ،
من الخصائص والسمات التي يتميز بها الطلب السياحي مقارنة من الطلب الصناعي مايلي:
 .1الحساسية  :الطلب السياحي حساس للظروف والعوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة في
الدول المستقبلة للسياحة.
 .2المرونة  :والمرونة تعني قابلية الطلب السياحي للتغير تبعا للظروف السائدة في السوق السياحية الداخلية
والخارجية مثل مستوى األسعار فالعالقة بين سعر الخدمات والطلب السياحي عالقة عكسية....وغيرها من
العوامل.
 .3الموسمية  :الموسمية تعني اتجاه الطلب لالرتفاع في فترات معينة مرتبطة بأعياد أو مواسم معينة حيث
يصل الطلب إلى ذروته خالل فترات معينة من العام ,السياحة الموسمية هي مجموعة المتغيرات التي تحدث
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للطلب والعرض من السلع والخدمات السياحية بسبب عوامل معينة تتكرر سنويا ،والموسمية تظهر في الدول
المصدرة والمستقبلة في دول اوروبا وامريكا مثال تنشط السياحة الخارجية في فصل الشتاء أما الدول العربية
فتزداد حركتها السياحية في فصل الصيف ,لذلك يجب على الهيئات واالجهزة والشركات السياحية ان تقوم
بدراسة وافية للمواسم المختلفة في كل سوق سياحية حتى تتمكن الدول المستقبلة للسائحين من وضع الخطط
السياحية المالئمة لمواجهة الطلب السياحي المتزايد في فترات محددة.
 .4التوسع  :في الطلب السياحي يتجه للتوسع سنويا بمعدل غير ثابت ويتغير تبعا لتغير الظروف المتولدة في
الدول المصدرة للسائحين والمستقبلة لهم ،وهناك عدة عوامل تؤدي إلى التوسع والزيادة في الطلب السياحي
منها:
 .1التقدم العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي الذي يعيشه العالم والتطور الكبير في وسائل النقل البري والبحري
والجوي.
 .2ارتفاع مستويات المعيشة وزيادة الدخول الموزعة في كثير من الدول المصدرة للسائحين.
 .3التقدم في مجال المعلومات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوفير المعلومات والبيانات واالتصال
الجيد بين الدول المصدرة والمستقبلة.
 .4اهتمام كثير من الدول السياحية بمقوماتها الطبيعية والصناعية وخدماتها السياحية بشكل ملحوظ.
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 .5ظهور الرحالت السياحية الشاملة التي تنظمها الشركات السياحية العالمية في معظم دول العالم بأسعار
مخفضة.
 6.1أهم العوامل المؤثرة في الطلب السياحي (الشريعي 2009 ،ومقابلة:)2007 ،
 .1سعر السلعة أو الخدمة :زيادة سعر الخدمة يؤدي لقلة الطلب عليها مع أن مرونة الطلب السعرية هي التغير
النسبي في الطلب نتيجة التغير النسبي في السعر.
 .2نوعية السوق  :إن حجم الطلب على منتجات وخدمات المشروع يمثل منحنى اإليراد المتوسط الذي يتوقف
اتجاهه على شكل السوق الذي يعمل بها المشروع والتي تختلف من سوق منافسة كاملة إلى سوق منافسة
احتكارية  ,إلى سوق احتكار القلة أو االحتكار المطلق.
 .3دخل المستهلك ورغباته :يلعب دخل المستهلك دورا أساسيا في تقدير الطلب ألن أي مشروع يجب أن يحدد
فئات المستهلكين التي يوجه لها سلعه أو يقدم لها خدماته وبذلك يتوجب عليه تقدير الطلب المناسب لحجم
مبيعاته التي يخطط لها في المستقبل بما يتالئم مع إشباع حاجات ورغبات زبائنه ومستهلكه وجذب مستهلكين
جدد.
 .4أسعار السلع أو الخدمات البديلة أو المكملة  :حيث نعلم أن السوق تحوي العديد من المشاريع المنافسة التي
تقدم سلع وخدمات بديلة والمستهلك دوما يتجه نحو السعر المنخفض وهنا يتحدد الطلب وفق معامل مرونة
الطلب المتقاطعة أو معامل االحالل بين هذه الخدمات .
 .5الخطة االستثمارية القومية  :تقوم الدولة بإعطاء اولوية لتنفيذ بعض المشاريع في الخطة االستثمارية
وتساعد معرفة توزيع استثمارات الخطة على القطاعات المختلفة في امكانية التنبؤ بحجم الطلب على السلع
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والخدمات في المستقبل فمن خالل معرفة االستثمارات المخصصة لقطاع السياحة يمكن تقدير الطلب المتوقع
على خدمات المشاريع السياحية .
 .6الدخل القومي ونمط توزيعه  :يعتبر مستوى الدخل القومي وأسس توزيعها من أهم العوامل التي تحدد شكل
اإلنفاق االستهالكي للفرد والمجتمع الذي يتوقف عليه حجم الطلب الكلي اذ ان حجم الطلب يتدرج بين شرائح
أصحاب الدخل" منخفضة ومتوسطة ومرتفعة".
 .7التدخل الحكومي :أن تدخل الحكومة مهم لضمان نجاح السياسات المتبعة والتي تؤثر على حجم الطلب
والعرض الكلي مثل سياسة الضرائب.
 .8عدد السكان ومعدل نموهم واتجاهات ميولهم  :فالزيادة السكانية تعني زيادة الطلب الكلي وتختلف
احتياجات السكان وفقا للمستوى العلمي واالجتماعي والمادي  ,كما يتبع حجم الطلب أذواق وعادات
المستهلكين ونمط االستهالك السائد.
 .9جودة السلعة او الخدمة :فكلما زادت جودة سلع وخدمات مشروع معين كلما كانت حصته في السوق أكبر
وبالتالي زيادة مبيعاته وارباحه وقدرته التنافسية  ,وبالتالي يجب دوما تحسين الجودة للوصول الى نظام توكيد
الجودة " اآليزو بصفة عامة الذي يمهد الطريق للوصول الى الجودة الشاملة  .ومن أهم العوامل التي أدت إلى
التوسع والزيادة في الطلب السياحي (معيوف:)2015 ،
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التقدم العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي الذي يعيشه العالم والتطور الكبير في وسائل النقل البري
والبحري والجوي.



ارتفاع مستويات المعيشة وزيادة الدخول الموزعة في كثير من الدول المصدرة للسائحين.



التقدم في مجال المعلومات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوفير المعلومات والبيانات
واالتصال الجيد بين الدول المصدرة والمستقبلة.



اهتمام كثير من الدول السياحية بمقوماتها الطبيعية والصناعية وخدماتها السياحية بشكل ملحوظ.



ظهور الرحالت السياحية الشاملة التي تنظمها الشركات السياحية العالمية في معظم دول العالم



بأسعار مخفضة.

 7.1الطرق المستخدمة في تقدير الطلب المستقبلي
يمكن تقسيم تلك الطرق الى طرق تنبؤ نوعية وطرق تنبؤ كمية )السيسي:)2001 ،
 .1الطرق النوعية ومنها اسلوب دلفي ،االتفاق الجماعي ،تنبؤ بناء على رؤية مستقبلية ،القياس على
السوابق" مقارنات دولية" ،العالقة مع خطط التنمية ،العصف الذهبي" المالحظة العلمية" ،السيناريوهات.
 .2الطرائق الكمية  :وتقسم الى طرق احصائية  ,وطرق اقتصادية.
الطرق االحصائية تشمل :تحليل السالسل الزمنية ،الوسط المتحرك و التمهيد األسي و التمهيد األسي المعدل،
تحليل االنحدار " االتجاه العام" ،تحليل االرتباط  :الثنائي والمتعدد.
أما الطرائق االقتصادية فتشمل (السيسي:)2001 ،
متوسط استهالك الفرد ،المرونات السعرية والداخلية ،ميزانية األسرة ،المدخالت والمخرجات" المعامالت
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الفنية" - ،المؤشرات.

 8.1التحليل االحصائي
من خالل جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلب السياحي الليبي والموضحة بالجدول التالي تبين أن هناك
ما يعدل  29,302سائح خالل سنة 2000م تم انخفاضا في سنة سنة  2003م و سنة 2002م ومن تم بدأ في
االرتفاع مرة اخرى في سنة 2003م حتى الوصول لي 125,997م فس سنة 2006م ثم يبدأ باالنخفاض مرة
أخرى في كل من سنة  2007و  2008و  2009حتى الوصول  32,038سنة .2012
جدول ( )2إحصائية السياح الوافدين لليبيا خالل فترة 2010 -2000م
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عدد السياح الكلي

السنوات

29,302

2000

20,399

2001

20,075

2002

23,029

2003

42,638

2004

81,319

2005

125,480

2006

105,997

2007

42,118

2008

35,692

2009

32,038

2010

المصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على قسم المعلومات واإلحصاء ،مركز المعلومات والتوثيق
السياحي ،الهيئة العامة السياحة 2018 ،ص.1
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أوالً  :الدخل العائد للسفر والسياحة (االيرادات)
450,00
404

400,00

350,00
300,00

229

دائن

250,00

265

283

328

221

200,00
150,00
100,00

93

50,00
0,00
2000

62

62
73

13
2002

2006

2004

2008

2010

السنة

190

الشكل ( )1يبين نسب التغييرات في االيرادات للسفر والسياحة للفترة من 2010 - 2000
المصدر:من إعداد الباحث
تشير التغيرات التي طرأت على ايرادات السفر والسياحة في سنة  2001ارتفاعها بنسبة مرتفعة جدا فقد بلغت
نسبة التغيير ( )%1600عن السنة السابقة ،وفي سنة  2002لوحظ ازدياد في الديون العائدة للسفر والسياحة
بنسبة قيمتها ( )%3.62عن السنة السابقة واستمرت الزيادة في سنة  2003في نسبة التغير بنسبة بلغت
( )%15.72عن السنة السابقة واستمرت الزيادة بنسبة التغير في سنة  2004بقيمة ( ،)%6.79وفي سنة
 2005لوحظ انخفاض بنسبة التغيير بنسبة بلغت ( )%15.9وفي سنة  2006لوحظ ارتفاع بنسبة التغير بقيمة
( )%23.17وفي سنة  2007انخفضت نسبة الديون العائدة للسفر والسياحة بنسبة كبيرة مقدارها ()%76.98
في حين بسنة  2008ارتفعت نسبة الديون العائدة للسفر والسياحة إلى ( ،)%33.33وفي سنة  2009لم يطرأ
أي تغيير في الديون العائدة للسفر والسياحة وانخفضت النسبة في سنة  2010إلى (. )%19.12
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ثانيا ً  :النفقات على السفر والسياحة (المصروفات)
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الشكل ( )2يبين نسب التغييرات في المصروفات على السفر والسياحة للفترة من 2010 - 2000
المصدر:من إعداد الباحث
تشير التغيرات التي طرأت على مصروفات السفر والسياحة في سنة  2001ارتفاعها بنسبة مرتفعة فقد بلغت
نسبة التغيير ( )%162.32عن السنة السابقة ،وفي سنة  2002لوحظ ازدياد في الديون على السفر والسياحة
بنسبة قيمتها ( )%1.66عن السنة السابقة ،وانخفضت النسبة في سنة  2003إلى ( )%2.45عن السنة السابقة
ثم ارتفعت نسبة الديون على السفر والسياحة في سنة  2004بقيمة ( ،)%9.19وفي سنة  2005ارتفعت أيضا
نسبة التغيير بنسبة بلغت ( )%13.65وفي سنة  2006لوحظ استمرار االرتفاع بنسبة التغيير فبلغت
( )%63.08وفي سنة  2007لوحظ انخفاض في نسبة الديون على السفر والسياحة بنسبة مقدارها
( )%22.92وازدادت بسنة  2008نسبة الديون على السفر والسياحة إلى ( ،)%41.34وفي سنة 2009
استمر االرتفاع في نسبة التغيير في الديون على السفر والسياحة فبلغت نسبة التغيير ( )%25.33وارتفعت
ايضا النسبة في سنة  2010إلى (. )%30.04
 9.1ومن خالل التحليل يمكن التوصل إلى التوصيات االتية:
 .1الرفع من مستوى الطلب السياحي من خالل زيادة االهتمام بالعرض السياحي والتعريف به محليا ودوليا.
 .2توفير االمن واالمان للسياح ومنحهم مزيدا من الثقة وتغيير فكرة أن ليبيا منطقة خطر ،وذلك من خالل
التأمين على حياة السياح القادمون من مختلف الدول المصدرة للسياح.
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 .3توعية أفراد المجتمع بالمزايا وبالتحديات التي تواجه قطاع السياحة  ،حتى يمكن تحقيق أفضل النتائج من
االستثمار في نشاط السياحة والرفع من مستوى الطلب السياحي.
 .4إنشاء مكتب خدمات سياحية يساعد على تحسين مستوى الطلب السياحي يقوم بالمهام التالية:
أ .تجهيز قاعدة بيانات محدثة عن األماكن السياحية.
ب .تجهيز قاعدة بيانات للمعلومات االقتصادية السياحية لخدمة المستثمرين.
ج .نشر الفرص االستثمارية السياحية المتاحة.
د .اإلعالن عن المهرجانات والمناسبات الوطنية كوسائل جذب سياحية.
هـ .اإلشراف على مستوى أداء الخدمات السياحية.
 . 5تولى شركات السفر والسياحة إعداد مجموعة متنوعة من البرامج السياحية تلبي احتيجات الطلب السياحي
الداخلي والخاارجي.
 .6دعم الحاضنة االقتصادية لتوفير كافة االحتياجات الالزمة لتأسيس المشاريع السياحية الجديدة والقائمة من
تمويل مادي وخبرات واستشارات.
 . 7إجراء مزيد من الدراسات واألبحاث والمسح اإلحصائي واالجتماعي في مجاالت السياحة المختلفة للوقوف
على نوعية العقبات وكيفية معالجتها  ،وللبحث عن أفضل المقومات الالزمة لتحقيق سياحة مستدامة.
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PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN
“ÖĞRETMEN” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ
YOLUYLA İNCELENMESİ
INVESTIGATING THE PERCEPTIONS OF STUDENTS ENROLLED IN
PEDAGOGICAL FORMATION CERTIFICATE PROGRAMS ABOUT THE
CONCEPT “TEACHER” THROUGH METAPHOR ANALYSIS
Doç. Dr. Fatma SADIK
Çukurova Üniversitesi
Özet
Bu araştırmada pedagojik formasyon sertifika programına katılan öğrencilerin
“öğretmen” kavramına ilişkin algıları metaforlar aracılığıyla betimlenmeye
çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden “olgu bilim” yaklaşımı
izlenmiştir. Olgubilim araştırmaları bireylerin bir olguya ilişkin yaşantılarını,
algılarını ve bunlara yüklediği anlamları ortaya çıkarmak amacıyla yapılan
araştırmalardır. Bu araştırmada ele alınan olgu, mesleki ve kişisel özellikleriyle
sıklıkla tartışılan “öğretmen” dir. Öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramına
ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesinin nedeni, metaforların gerçeği
süzerek basit bir şekilde tanımlamasıdır. Metaforlar aracılığıyla bireylerin bir
olguyu/durumu veya kişiyi nasıl açıkladıkları ve yorumladıkları ortaya çıkar. Kişi
geliştirdiği metaforla öznel dünyasında düşündüklerini rahat bir şekilde dışarıya
yansıtır. İlgili literatürde eğitim fakültesi öğrencilerinin eğitim, öğrenme, okul ve
öğrencilere ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla inceleyen çok sayıda araştırma
bulunmaktadır. Bu araştırmada pedagojik formasyon sertifika programı
öğrencileriyle çalışılma nedeni, farklı fakültelerden mezun olan ve öğretmen olma
amacıyla bu programa katılan öğrencilerin öğretmeni nasıl algıladıklarını bilmektir.
Metaforlar bize bir gerçeğin resmini verdiği gibi birey ve toplumun bilinçaltını da
yansıtır. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar, deneyimler ve yaşam içindeki gözlemlere
dayalı olarak toplum içinde “öğretmenin” nasıl bilindiğine ışık tutması açısından
önemlidir.
Araştırma 2017–2018 eğitim-öğretim döneminde bir devlet üniversitesinde
pedagojik formasyon eğitimine devam eden, farklı fakülte/bölümlerden mezun 206’
sı kadın, 124’ ü erkek toplam 330 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler iki
bölümden oluşan Yazılı Görüş Alma Formu kullanılarak toplanmıştır. Formun
birinci bölümü öğretmen adaylarının kişisel bilgilerini almaya yönelik sorulardan
oluşmaktadır. İkinci bölümde “Bana göre öğretmen …… gibidir.” Çünkü;
“………” cümlesi verilmiş ve katılımcılardan öğretmen hakkında bir metafor
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geliştirerek, gerekçelerini yazmaları istenmiştir. Veri analizinde içerik analizi
tekniği kullanılmış, temaların oluşturulmasında ilgili literatürden yararlanılmıştır.
Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin çoğunlukla
somut ve olumlu metaforlar geliştirdiklerini göstermiştir. Adayların geliştirdikleri
metaforlar kaynağına göre çoğunlukla insan, doğa/coğrafya, materyal/araç-gereç ve
eylem/süreç temaları altında toplanmıştır. İnsan kategorisinde öne çıkan metaforlar
anne, anne-baba, bahçıvan, çiftçi ve heykeltıraş; doğa/coğrafya kategorisinde
güneş, toprak ve su; materyal/araç-gereç kategorisinde ise pusula, ışık, kitap ve
ayna olmuştur. Yapılan açıklamalar incelendiğinde katılımcıların öğretmeni
çoğunlukla bireyi şekillendiren, biçimlendiren, bilgi kaynağı ve yol gösteren kişi
olarak algıladıkları görülmüştür. Sınırlı sayıda olan olumsuz metaforlarda ise
(inşaat işçisi, kukla, bir fabrikanın ustası) öğretmen, tek tip insan yetiştirilmesine
hizmet eden ve belli bir çerçevenin/kalıbın dışına çıkamayan kişi olarak
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Öğretmen adayı, Metafor
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Abstract
This study aimed to investigate the perceptions of students enrolled in Pedagogical
Formation Certificate Programs about the concept “teacher” through metaphor
analysis. The “phenomenological analysis” approach was used as the qualitative
research design. “Phenomenological research studies” are done to reveal how
people experience, perceive and attribute meaning to a certain phenomenon. The
phenomenon in this study is “teacher”, which is often discussed according to its
professional and personal features. The reason for investigating the perceptions of
pre-service teachers about the phenomenon “teacher” in this way is that metaphors
can describe concepts in a simple way through filtering reality. How individuals
explain and interpret a phenomenon/situation or a person is revealed through
metaphors. A person can reflect on his/her thoughts in the personal life comfortably
with his/her own metaphors. In the related literature, there are many research
studies investigating the perceptions of students enrolled at Education Faculties
about education, learning, school and students by means of metaphors. This study
aims to discover how students who graduated from different faculties and who are
registered at pedagogical formation programs to become a teacher perceive the
phenomenon “teacher”. Metaphors both give us a picture of reality and reflect the
subconsciousness of individuals and societies. Therefore, the results gained from
this study are important in terms of providing an insight on how “teachers” are seen
in the society based on their experiences and observations.
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The study was done with a total of 330 graduate students from different faculties
and departments, 206 of whom were female and 124 were male, who were enrolled
at a pedagogical formation program offered at a state university during the
Academic Year 2017-2018. The data of the study was collected through a two-part
Written Reflection Form. The first part of the form consists of questions regarding
the personal data of the pre-service teachers. In the second part, the participants
were given the incomplete sentence “In my opinion, a teacher is like ................”
because “......................” and asked to complete the sentence developing metaphors
with their reasons. As for the data analysis, the content analysis technique was used
and the themes were established with the help of related literature. The results of
the study show that pre-service teachers developed concrete and positive metaphors
to describe the phenomenon “teacher”. The metaphors developed by the
participants were categorized under the themes human, nature/geography,
material/tools and action/process. The prominent metaphors in the human category
were mother, parents, gardener, farmer and sculptor; the metaphors in
nature/geography were the sun, soil, and water while those in the material/tools
category were compass, light, book and mirror. In the related literature, it was
detected that people usually perceive teachers as persons who shape as well as form
people and who are a source of knowledge and guidance. However, teachers were
described as persons who work on creating single-type people and cannot go
beyond stereotypes/frames in the limited number of negative metaphors
(construction worker, puppet, skilled factory worker).
Key words: Teacher, Pre-service teacher, Metaphor
*Bu araştırma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından
desteklenmektedir (Proje ID: 7879).
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MUSTAFA KEMAL ATATURK AND TURKEY-RUSSIA RELATIONS
Res. Assit. Tahira ALIYEVA
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Esası ve gelenekleri ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal bey Atatürk və
Sovyet devletinin kurucusu V.İ.Lenin tarafından koyulmuş Rusya-Türkiye ilişkileri
zamanın sınavından geçmiş ve yıllarca farklı ictimai düzene malik devletlerin
dostluk ilişkileri kurarak barış içinde yanyana yaşayabilmesine bir örnektir.
XX yüzyılın evvellerinde Türkiyenin kaderi önceden halledilmiş gibi
görülüyordu ve “muttefik devletler” asırlar boyu amaçları olmuş Türkiyenin
parçalanmasına, aslına bakılırsa mahvedilmesine yaklaşmışlardı. Paris barış
konferansında (1919) Türkiye hakkında sanki yokolmuş, mevcut olmayan bir ülke
gibi konuşulurdu. Büyük Britanya, İtalya, Fransa, Amerika gibi büyük devletlerin
diplomatları Osmanlı İmparatorluğunu “hasta insan” sanırlardı. Böyle zor durumda
şehir ve köylerde mitingler, isyanlar baş kaldırmış, silahlı takımlar meydana
gelmişti. Türk halkı onu bu zor durumdan kurtaracak bir insan arıyordu.
Kurtuluş harekatının başına 1919 yılının 19 mayısında İstanbuldan
Anadoluya o zaman 3.ordu müfettişi görevinde gelen tuğay generali Mustafa
Kemal Paşa geçti (1934 yılından itibaren ona Atatürk soyu verildi). Anadoluda
milli kurtuluş halk harekatinin geniş ölçüler almasına kanaat getiren Mustafa Kemal
onu memleketin emperyalistlerce bölünmesini önlemek amacıyla kullanmaya karar
verdi. 1919, 4-12 Eylül Sivasta düzenlenen Ümumtürk kongre toplantısında
Mustafa Kemal beyin başkanlığı ile temsili komitesi seçildi. Bu komite muvakkat
hükümet görevini yerine getirdi ve bağımsızlık savaşını yönetti. 1920 yılında
Mustafa Kemal beyin başkanlığı ile TBMM kuruldu. Yeni hükumet memleketi
işgalcilerden kurtarmak və bağımsız egemen devlet kurmaya karar verdi. TBMM
seçim denemine (toplantısına) karşılık Antant devletleri Türk milli kuvvetleri
üzerine yeni savaş tekniği ile donatılmış Yunan ordusunu saldırdılar. Böyle zor
durumda Mustafa Kemal Paşa o zaman 1917 yılı Büyük Ekim Sosyalist Devrimi
yapmış Rusyaya müracaat etti. 1920 yılının 26 Nisanında TBMM kurulmasından 3
gün sonra Kemal Atatürk Sovyet hükumetine resmi mektupla müraacatta bulundu.
Diş İşleri Bakanı görevini yerine getiren G.V.Çiçerin Türkiye irtibat subayları
İbrahim ve Hülusi beylerin aracılığı ile Atatürke cevap mektubu gönderdi.
Mektupta Sovyet hükumeti türk halkının bağımsızlık ve egemenliğine sayqıyla
yanaştığını ve türk-rus halklarının sağlam ve dayanıklı arkadaşlık temelini
atmalarından memnunluk duyduğunu ve mutlu olduğunu söylüyordu.1
Atatürkün nutkundan:”14 Ağustos 1920 Büyük Millet Meclisi Riyaseti
Celilesine,
.....16 Haziranda, akdemce tarafımızdan Moskova‘ya gönderilmiş olan
murahhaslarımızdan birisi memleketimize avdet etti. Bu zat, cümlemizce malûm
olan Sovyet Cumhuriyeti Hariciye Nazırı (Çiçerin)in mektubunu getirdi. Diğer bir
takım zevatın dahi hususî, resmî rapor ve mektuplarını getirdi.Diğer raporlar ve
mektuplar muhteviyatından sarf-ı nazar Rusya Sovyet Cumhuriyeti Hariciye
Nazırının, hükûmetleri namına Meclisi âlinize, Meclisi âliniz riyasetine hitaben
1

Документы внешней политики СССР. Т.II. М., 1958, с.554-555.
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yazmış olduğu mektup burada okunmuştu.Tahattur buyurulursa denmişti ki;
Ermenistan, Acemistan ve Türkiye hudutlarının tesbitinde Rus Sovyet Hükûmetinin
tavassutiyle meselenin siyaseten halli mümkündür.”
Sovyet hükumeti dünyada TBMM-i hukuken tanıyan ilk devlet oldu. (1920)
kasım ayında general Ali-Fuat Paşa (Cebesoy) TBMM-nin Rusyada büyükelçisi
atandı.V.İ.Lenin Sovyet-Türk ilişkilerini kutluyor ve her iki devletin yararlarına
uyğun sağlam dostluk ilişkileri kurmanın gerektiğini belirtiyordu. “Her iki halk son
yıllar emperyalist devletlerinden görülmemiş ve duyulmamış çok belalar çekmişler”
diyordu Lenin.2Hala 1920 yılının 5 mayısından evvel TBMMDış İşleri Bakanı
Bekir Sami Beyin başkanlığı ile Moskovaya delegasyon göndermeye karar verdi,
1920, 14 ağustos Bekir Sami Bey Lenine Türk halkının ve TBMM-nin selamını
söyledi ve Sovyet hükumetinin Türk halkına yardımda bulunacağına ümit ettiğini
belirtti.3
“Efendiler; bir de bolşeviklik âleminden bahsolundu. Yine diğer zamanlarda
da bahsolunmuştur ki; biz bolsevikleri aramışve bulmuşuzdur ve en son temasımız
az çok maddi ve kati bir şekle girmiştir. Resmen Sovyet Cumhuriyetiyle muhabere
edilmiştir. Pekâlâ cereyan eden muhabere muhteviyatını biliyorsunuz. Sovyet
Cumhuriyeti bizim muhtaç olabileceğimiz maddi muavenetin hepsini vadetmiştir.
Silâh, top, para vadetmiştir (bravo sesleri, alkışlar). Eğer şimdiye kadar maddi olan
bu muavenetlerden istifade edememiş isek o kabahat ne bizde ve ne de Sovyet
Cumhuriyetindedir. Belki son günlerde Kafkasya‘da vukua gelen suitefehhümat
neticesidir.Bu suitefehhümatın tamamiyle önüne geçilmek üzere bulunuluyor
efendim.”
1920, 4 Ekim Sovyet diplomatik misyonu büyük zorlukları aşarak tehlikeli
seferle Moskovadan Ankaraya geldi ve diplomatları Mustafa Kemal kabul etti. Bir
gün sonra “Hakimiyeti-Milliyye” gazetesi Atatürkün selam mesajını yayınladı.4
Sovyet diplomatik misyonu Türkiyeye vadedilmiş 200,6 kg altın külçesi getirmişti.5
Hala Karakesede altın türk tümen komutanı albay Cavit beye verilmiş ve 8 eylül
Erzuruma getirilmişti. Külçe altının bir kısmı Doğu cephesi subaylarının ücretine
sarfedilmiş, diğer kısmı da Ankaraya gönderilmişti.6 Bazı sebepler yüzünden
Sovyet-türk dostluk antlaşmasının imzalanması uzadı ve 16 mart 1921 yılında
gerçekleşti. Atatürkün söylediklerinden:
“Efendiler! Bu sene münasebat-ı hariciyemiz netayici itibarile bizce, hayırlı
birçok vekayi ile memlûdur.
Umumiyetle münasebat-ı hariciyemizi iki kısma ayırmak kabildir : Rusya ve
şark devletleriyle, garp devletleriyle.
Rus Şûralar Cumhuriyetiyle mevcut münasebat ve revabıt-ı hasenemiz bu
geçirdiğimiz sene zarfında en mükemmel bir surette inkişafında devam etmiştir
(alkışlar).16 martta Moskova‘da bir muhadenet muahedenamesi akdettik.Bu
muahede ile emperyalizmin savlet-i ihtiraskâranesine hedef olan iki devlet arasında
avamil-i tahliyeden mütehassıl tesanüt, bir seldi hukukî ile de tesbit edilmiş

2

В.И.Ленин. Речь на заседании пленума Московского Совета рабочих и крестьянских
депутатов 28 января 1921н. – Т.42, стр.353.
3
A.F.Cebesoy. Moskova hatıraları, s.72.
4
R.N.İleri. Atatürk ve komunizm. İstanbul, 1970, s.170.
5
R.N.İleri. Atatürk ve komunizm. İstanbul, 1970, s.675.
6
Kazım Karabekir. İstiklal harbimiz, s.882.
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oldu.Yakında umur-u iktisadiye ve ticariye ile şehbenderlik mesailini tanzim
edecek olan mukavelâtın da akdi musammemdir.
Türkiye - Rusya muahedesi, Rusya‘nın müttefiki olan diğer devletlerle
yaptığımız mes‘ut muahedatın birincisidir. Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan,
Sovyet Cumhuriyetleriyle Moskova Muahedenamesi esasları dairesinde Kars‘da 13
teşrinievvel tarihli muahedenameyi akdetik. Bu muahede ile Şarkta hukukî bir şekil
alan vaziyet-i fiiliyemiz de Sevr Muahedenamesinin gayri kabil-i tatbik olduğunu
gösteren vakayiden biridir (şiddetli alkışlar).
Ermeni meselesi denilen ve Ermeni milletinin menafii hakikîyesinden ziyade
cihan kapitalistlerinin menafii iktisadiyesine göre halledilmek istenilen mesele Kars
Muahedesiyle en doğru suret-i hallini buldu (alkışlar).Asırlardan beri dostane
yaşıyan iki çalışkan halkın revabıt-ı hasenesi maalmemnuniye tekrar teessüs etti.
Ukrayna Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti ile de 2 kânunusanide, Ankara‘da,
yine Moskova Muahedenamesi esasatı dairesinde bir muahede akdettik. Bu
muahedenameyi akdetmek üzere şehirimize gelen fevkalâde murahhas ve kıymettar
asker Frunze Yoldaş‘ın pek samimî ve dostane etvar ve ef‘aliyle aramızda ne kadar
iyi tesirat ve hatırat bırakmış olduğunu zikretmek isterim (alkışlar).
Kars Muahedenamesi ahkâmına tevfikan tarafeyn-i âkıdîn arasında ticarî ve
iktisadi münasebatın tanzimi ve bir konsolosluk mukavelenamesi akdi için Tiflis‘e
bir heyet-i murahhasa gönderdik. Bu heyet elyevm Azerbaycan, Gürcistan ve
Ermenistan cumhuriyetlerinin murahbaslarile müzakerattadır.Tarafeynin menafiine
muvafık mukarrerat ittihaz edilerek müzakeratın yakında hüsnü hitama ermesi
memuldur.
Rusya Şûralar Cumhuriyetinin kıymetli mümessili olarak, Ankara‘da bulunan
Aralof Yoldaş‘ın (alkışlar) Büyük Millet Meclisi‘ne hitaben gönderdiği mektup
münderecatında memleketimiz hakkında beslediği har ve samimî hissiyata muttali
oldunuz....
Azerbaycan Sovyet Cumhuriyetinin sevimli mümessili İbrahim Abilof Bey‘i
ise (alkışlar), geçen yazdan beri Ankara‘da aramızda, görmekle mahzuzuz.Rusya
Sovyet Cumhuriyetine müttefik devletlerden Buhara Halk Sovyet Cumhuriyeti de
Ankara‘ya kaasitler göndererek mevcut revabıt-ı muhadenetin (alkışlar) şeklen de
tesbitini arzu etmiş ve bu arzunun ifasına tarafımızdan meserretle hitap
olunmuştur.Buhara‘ya bugünlerde mühim ricalimizden bir zatın tahtı riyasetinde bir
heyet-i sefaretimiz gitmek üzeredir.
Rusya Şûralar Cumhuriyeti ve müttefikleriyle en iyi münasebatı tesis ve
hüsnü idame ettiğimiz gibi bizimle hemhâl ve hemdert olan Şark islâm devletleriyle
de revabıt-ı mevcude-yi hasenenin takviyesini bir gaye ittihaz eyledik (alkışlar).”
Belgelerde Atatürkün Sovyetler Birliğinin milli siyasetine münasebeti de
geçiyor. Azerbaycanlı olduğumdan dolayı Mustafa Kemal Beyin Azerbaycanla
ilgili söyledikleri dikkatimi çekti: “Bu meyanda Azerbaycan‘dan da bahsolundu.
İttisalimizde bulunan Azerbaycan‘a bir seneden beri propagandacılar gönderilmesi
vesaire... Zannediyorum ki bendenizden evvel idare-i kelâm eden arkadaşımız
Azerbaycan‘la yakından alâkadardır. Bittabi kendileri çok iyi bilirler ki, orada
yakın zamana kadar büsbütün başka mahiyette bir hükûmet mevcut idi. Halbuki son
zamanlarda Azerbaycan içinde bir takım inkılâbat oldu.Bu inkılâbatın esbab-ı
hakikîyesini tetkik buyurmanızı rica ederim.Binaenaleyh Türkiye, Azerbaycan
kardeşine kendi nokta-i nazarlarını, hissiyat-ı uhuvvetkâranesini ve âtiye ait bütün
mütalâatını iblâğ etmiştir ve Türkiye Azerbaycan‘a kumandan göndermiş, zâbit
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göndermiş, her şey göndermiştir.Azerbaycan askerî mevcudiyetini bu suretle
kendine lâyık bir tarza ifrağ etmiştir.Binaenaleyh Türkiye Azerbaycan‘la çok
alâkadar olmuştur.Fakat biz arzu ederdik ki Azerbaycan bizimle bizden daha çok
alâkadar olsun. Binaenaleyh soruyorum, Azerbaycanlılar niçin kuvvet
göndermediler ?Fakat biz gönderdik Efendiler.Biz gönderdik ve semerat-ı nafiasını
da aldık.”
Dağıstanın milli muhtariyetinin ilanı ile ilgili olarak Atatürk Lenine
gönderdiği telegrafta Rusya Cumhuriyetinin ferasetli politikasına göre ona
müteşekkir olduğunu belirtiyordu.7 1921 yılında Rusya Sovyet Federatif Sosyalist
Cumhuriyetinin TBMM hükumetinde delegesi (murahhas) S.P.Nasarenus Leninin
itimatnamesini Mustafa Kemal beye sundu. Bu olaylarla ilgili Ukrayna ve Krım
silahlı kuvvetleri başkomutanı Türkiye büyükelçisi M.V.Frunzeyi anmak istiyoruz.
1921 yılında Türkiyenin bağımsızlık harbinin en zor günlerinde Frunze çok
tehlikeli yolla Ankaraya geliyor ve TBMM millet vekillerine yazılı çağrıda
bulunuyor. O nutkunda Türkiye ile dostluğun Lenin siyasetinin esaslarından
olduğunu, düşmanların Türkiye devletini yıkmak isteğini ve türk halkının
kahramanca mukavemetiyle karşılaştığını, düşmanların Türkiye-Rusya dostluğunu
sarsmak niyetini ve s. söylüyor.81921 yılı 20 aralık Frunze cepheden Ankaraya
yenice dönmüş Mustafa Kemal beye itimatname sundu. Mustafa Kemal Ukrayna
hükumeti büyükelçisi Frunzeyi büyük memnunlukla kabul ettiğini ve Ukrayna
halkına Türkiye ve Rusya ilişkilerinin kuvvetlenmesine büyük katkıda bulunması
dolayısiyle müteşekkir olduğunu bildiriyor. 1922 yılının 5 ocak tarihinde
Nasarenusun yerine atanan yetkili temsilci S.İ.Aralov hatıralarında Leninin onu
kabul ettiğini ve milli kurtuluş savaşı yapan Türkiyeye onu harp sanatını iyi bilen
uzman görevinde gönderdiğini yazıyordu.9 Türk kuvvetlerinin işgalcilere karşı
genel saldırısının hazırlığı sırasında 1922 yılının ilkbaharı Aralov, askeri ataşe
K.K.Zvonaryov ve Azerbaycan büyükelçisi İbrahim Abilov Mustafa Kemal
Atatürkün davetiyle seyyar ordu birliklerine uğradılar. Hem sovyet, hem de türk
kaynaklarına göre Novorossiysk, Tuapse ve Batumiden Türkiyeye 1920-1922
yılları süresinde 39 bin tüfek, 327 makineli tüfek, 54 top, 63 bilyon harp fişeği, 147
bin mermi, binlerce kılıç, süngü, el bombası, şarapnel, gaz maskesi ve diğer askeri
teçhizat gönderilmişti. Aynı rakamları türk kaynakları da tesbit ediyor.10Sovyet
hükumeti Atatürkün ricası üzerine Ankarada barut bafrikası inşa etmek için
donatım ve ham maddeler göndermiş, Azerbaycandan Karsa türk ordusunun
ihtiyaçları için 30 sarnıç petrol, 2 sarnıç benzin, 8 sarnıç gaz yağı gönderilmişti.
1921 yılının 9 nisanında muvakkaten büyükelçi görevini yerine getiren Budu
Mdivani Sovyet hükumeti adından Mustafa Kemal beye işgalcilerin yıktığı
arazilerdeki insanların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 30 bin altın vermişti. Frunze
Trabzonda türk makamlarına cephede ana-babalarını kaybetmiş çocuklar için
barınacak yerinin teşkili amacıyla 100 bin rus rublu (altınla) vermişti. Atatürk
Lenine mektuplarında daima Türkiyenin bağımsızlığı için Rusya ile dostluğun
önemini belirtiyordu: “... Rusya Türkiyeye hem manevi, hem de maddi yardımda

7

Советско-турецкие отношения. Сборник документов. Т.1. (1917-1926гг.) М., 1947, с.69.
СССР и Турция. 1917-1979. Изд-во Наука. Москва, 1981, с.42.
9
С.И.Аралов. Bоспоминания советского дипломата. М., 1960, с.35.
10
Документы внешней политики СССР. Т.III, с.675. Kazim Özalp. Milli mucadele 1919-1922.
Ankara, 1971, s.219.
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bulundu. Milletimizin bu yardımı unutması cinayet olur”.11Atatürkün Aralova
söyledikleri: “Sizin bilmeniz gerekir, ben size söz veriyorum ki, ben hayatta var
iken Türkiye Leninin ona ettiği yardımı unutmayacak”.12 1923 yılı 29 ekim Türkiye
Cümhuriyetinin ilanı ile ilgili SSCB Merkezi İcra Komitesi Başkanı Kalinin
Mustafa Kemal beye tebrik telgrafı gönderdi. Türk halkı Sovyetler Birliğindeki
olayları büyük ilgiyle takip ediyordu. 1924 yıl 23 ocak Türkiyeye Leninin ölüm
haberi geldi.
Ankarada Sovyet Büyükelçiliğine çoğu sayda insanlar geliyor ve Leninin
ölümü ile ilgili sovyet halkına başsağlığı diliyorlardı. O zaman İzmirde bulunan
Atatürk M.İ.Kalinine taziyelerini bildiren tel vurmuşdu. Her zaman olduğu gibi bu
devirde de aynen bazı düşman kuvvetler Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesine
engel olmaya gayret ediyordu. Türkiye tarafından Celal Nuri, İsmet Paşa, Fethi bey
Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü, Zekya bey ve b., Rusya tarafından Kalinin, Surits,
Çiçerin, Frunze, Litvinov ve başkaları her zaman bu ilişkilerin tam bir samimiyetle
gelişmesine katkıda bulunmuşlar. 1927 yılının 7 kasım tarihinde Ankarada Sovyet
Büyükelçiliğinde Büyük Ekim Sosyalist İnkilabının 10. Yıldönümü ile ilgili törenli
kabule katılan Mustafa Kemal SSCB yetkili temsilcisi Y.Z.Suritsle konuşmasında
kendisinin rus-türk dostluğuna sadıklığını daha sert belirtti ve Sovyet yönetmenlerine şunu söylemeyi rica etti ki, “Ben bu devletin başında bulunduğum sürede
Türkiyenin dış politikasının esasını Sovyet cumhuriyetleri ile müttefiklik
oluşturacak”13.Türkiye Cumhuriyeti ilaninın 5.yıldönümü ile ilgili Türkiye
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemale kutlama mesajında SSCB Merkezi icra Komitesi
Başkanı Kalinin Türkiye ve Sovyetler Birliğini zor yıllarda birleştiren dostluk
bağlarının kopmaz, sarsılmaz olduğunu söylüyordu.
Sovyet-Türkiye ticaret görüşmelerine gelince o devirde bir az zorluklarla
karşılaşılıyordu. Çiçerin Sovyet-Türkiye iktisadi ilişkilerini şöyle niteliyordu:
“Türkiye ile başlayan ekonomi tartışma sona erdi: biz oraya buğday ve petrol
gönderiyoruz, Türkiye bizim mallarımıza yasakları kaldırdı. Biz ticari antlaşma
imzalanmasını beklemeden mal ithaline müsaade ediyoruz.14Tüm zorluklara
rağmen 1923 yılında Sovyetler Birliği Türkiyeye 3 bilyon lira tutarında mal vermiş
ve onun iç piyasasında 1,7 bilyon lira tutarında tarım ve hayvancılık ürünleri
almıştı15. 11mart 1927 yılında uzun süren görüşmeler sonucu Ankarada SSCB ve
Türkiye Cumhuriyeti arasında ticaret ve denizcilik Antlaşması imzalandı. Bu
Sovyet devletinin Doğu memleketi ile ilk ticari antlaşması idi.Türkiye ve Rusya
arasında politik ilişkilerin gelişmesinde o zamanki siyasi liderlerden Celal Bayar,
Z.Apaydın, İ.İnönü, Cevad bey,Tevfik Rüştü, Hüseyn Ragip bey, Erkin, İsmet Paşa,
Fevzi Paşa, L.M.Karahan, Sovyetler önderi Stalin, Molotov, Voroşilov, Çiçerin,
Litvinov, Surits,Bubnov, Budyonnıy, Krjijanovskiy, Kalinin ve başkaları büyük
katkıda bulunmuşlar ve bu ilişkiler dostluk ,kardeşlik ve karşılıklı güven şeklinde
devam etmiştir. 1933 yılının 29 Ekiminde Sovyet hükumet delegasyonu Türkiye
Cumhuriyetinin 10.yıldönümü ile ilgili geçit resmine katılmıştı. Kemal paşa, Fevzi
Paşa ve İsmet paşa ile birlikte Voroşilov da silahlı kuvvetleri dolaşarak geçit
11

Международная жизнь», 1960, №8, с.115.
А.Глебов. Линия дружбы, с.49.
13
Документы внешней политики СССР. Т.Х.1965, с.481.; SSCB Dış Politika belgeleri, X cilt,
sayfa 481.
14
Документы внешней политики СССР. Т.VI, с.594.
15
İstatistik Yıllığı, 1930, cilt 3. Ankara.
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resmini teftiş etti. Bu görülmemiş bir gerçek vaka idi ve tüm seyircilere akıl
durdurucu bir etki bırakmıştı. Türkler Batının onların bolşevizm ve Moskova
siyasetine bağlılıkta suçlandırmaları korkusunu bir yana atmışlardı.
Atatürkün nutkundan: “Efendiler; her münasebet düştükçe arz etmiştim ve bu
münasebetle de bir defa daha tekrar ve teyidetmek isterim ki; biz memleket ve
milletimizin mevcudiyetini ve istiklâlini kurtarmak için karar verdiğimiz zaman
kendi nokta-i nazarlarımıza tâbi bulunuyorduk ve kendi kuvvetimize
istinadediyorduk.Hiçbir kimseden ders almadık, hiç kimsenin muğfil mevaidine
aldanarak işe girişmedik. Bizim nokta-i nazarlarımız, bizim prensiplerimiz cümlece
malûmdur ki, Bolşevik prensipleri değildir ve Bolşevik prensiplerini milletimize
kabul ettirmek için de şimdiye kadar hiç düşünmedik ve teşebbüste bulunmadık.
Bizim itikadımıza göre, milletimizin temin-i hayat ve tealisi kendi kabiliyet-i
hazmiyesiyle mütenasip olan nokta-i nazarlardır.Fakat esas itibariyle tetkik
olunursa bizim nokta-i nazarlarımız —ki halkçılıktır— kuvvetin, kudretin,
hâkimiyetin, idarenin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde
bulundurulmasıdır.Yine şüphe yok ki, bu dünyanın en kuvvetli bir esası, bir
prensiptir.Elbette böyle bir prensip Bolşevik prensipleriyle tearuz etmez.Vakaa bize
milliyetperver derler. Fakat biz öyle milliyetperveranız ki, bizimle teşriki mesai
eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerinin
icabatını tanırız.Bizim milliyetperverliğimiz her halde hodbinane ve mağrurane bir
milliyetperverlik değildir ve bahusus biz islâm olduğumuz için, İslâmiyet nokta-i
nazarından bizim ümmetçiliğimiz vardır ki, milliyetperverliğin çizmiş olduğu dairei mahdudeyi nâmütenahi bir sahaya nakleder ve bu itibarla da bu nokta-i nazardan
bizim istikametimizde Bolşevik istikameti görülebilir.”
Dünya ekonomik bunalım yıllarında bile Sovyet-Türkiye ilişkileri
gelişiyordu. 1931 yılında Ankarada düzenlenen uluslararası ziraat sergisine uğrayan
Mustafa Kemal Sovyet temsilcilerini tarım alanındaki başarılarıyla kutladı, 1934
yılının 20 mayısında Kayseride Türkiyede Sovyet uzmanlarının yardımiyle kurulan
ilk tekstil fabrikasının temel atma töreni oldu.Kültürel işbirliğine gelince 1933
yılının martında Türk bilim kurulları ile ilişki kurmak amacıyla Türkiye`ye gelen
ord.prof.Marr ve Samoyloviç (bu alimleri Mustafa Kemal bizzat kabul etmişti),
prof. Jukovskiy, yazarlar Nikulin, Seyfullina, Pavlenko ve b., Türkiyeden Rusyaya
gelen Parlamento üyesi Hasan Cemil, yazar Fatih Rıfkı (Atay), ünlü filim yöneticisi
ve aktör Muhsin Ertoğrul ve b. örnek olarak verebiliriz. Sovyet-Türk ilişkileri tarihi
iki ülkenin dostluğunun tesadüf diplomatik bir tedbir, kombinezon değil, hem
Sovyet cumhuriyetlerine, hem de Türkiyeye karşı askeri mudahelede bulunan
emperyalist istilacılara karşı mücadele ihtiyacı olduğunu gösterdi. Türk halkının dış
müdahalecilere karşı kendi milli bağımsızlığı savaşı yıllarında yaranan SovyetlerTürkiye dostluğu 1920-1930 yıllarında barış,ekonomi ve kültürel kalkınma
zemininde artır ve gelişiyordu.30.yılların ikinci yarısından maalesef Türkiye ve
SSCB arasında ilişkilerde bazı politik nedenler yüzünden zorluklar yarandı. Tüm
bunlara rağmen ticari ilişkiler devam ediyordu. 1937 yılının 9 Ekim tarihinde
Nazilli`de tekstil fabrikasının törenli açılmasına K.Atatürk ve başbakan Celal Bayar
katıldılar. Sovyetlerin teknik yardımiyle kurulan bu müesseseye Atatürk yüksek
değer verdi. Fakat gitgide sıhhatının bozulması nedeniyle Mustafa Kemal bey
ülkenin hükumet ve iş çevrelerinin hareketlerini etkileyemiyordu. Sovyet
büyükelçisi A.V.Terentyev 1938 yılının 17 ekiminde “Atatürkün politik faaliyete
bir daha dönmeyeceğinin kuşkusuz olduğunu ve bu nedenle dış siyasette değişiklik
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olacağını” yazıyordu.16Ölümünden birkaç gün önce 1 Kasım 1938 yılında Atatürk
TBMM- ne son mesajında Sovyetler Birliğini Türkiyenin büyük arkadaşı ve
komşusu adlandırıyor ve 1937 yılı Sovyet-Türkiye sınır antlaşmasının önemli
olduğunu söylüyordu. 10 kasım 1938 yılı Atatürkün ölüm haberini SSCB hükumeti
ve toplumu derin keder ve teessüfle karşıladı ve Türkiye-Sovyetler dostluğunun
esasının ve gelişmesinin onun ismi ile bağlı olduğunu belirtti. Allahtan bu güzel
insana rahmet diliyor ve onun İslam dinine olan bağlılığını belirtmek için bir daha
nutkuna yüz tutuyorum:
“Umuru Şeriye Vekâletimizin bir senelik mesaisini kemali ehemmiyetle
tetkik ettim......Efendiler! Camilerin mukaddes minberleri halkın ruhanî, ahlâkî
gıdalarına en âli, en feyyaz menbalardır. Binaenaleyh camilerin ve mescitlerin
minberlerinden halkı tenvir ve irşat edecek kıymetli hutbelerin muhteviyatına
halkça ittilâ imkânını temin, Şeriye Vekâleti celilesinin mühim bir vazifesidir
(şiddetli alkışlar, bravo sadaları). Minberlerden halkın anlıyabileceği lisanla ruh ve
dimağa hitap olunmakla ehli islâmın vücudu canlanır, dimağı saflanır, imanı
kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur (alkışlar).Fakat buna nazaran huteba-i kiramın haiz
olmaları lâzım gelen evsaf-ı ilmiye, liyakat-ı mahsusa ve ahvali âleme vukuf haiz-i
ehemmiyettir.”
“Efendiler; İstanbul, Cenabı Peygamberin bizzat alâka gösterdiği,
Ebaeyyubülensarî Halit Hazretlerinin on dört asırdan beri mesnedinin temas ve
nezaret-i mâneviyesi altında tuttuğu bir şehirdir. Beş asır müddet Türkiye‘nin
makarrı hükûmeti olmuş bir şehirdir (yine olacaktır sadaları). Milletimiz bu şehri
dilârada beş asır makam-ı muallâ-yı hilâfeti muhafaza etmektedir.”( T.B.M.M.-de
ve CHP Kurultaylarında (1919-1938) Atatürk`ün Söylev ve Demeçleri,
5.Baskı,2006).
Anahtar kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Rusya, Türkiye
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МИГРАЦИЯ ХАКАСОВ В ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ В 1991-2017 ГОДЫ
THE MIGRATION OF THE KHAKASS PEOPLE TO THE URBAN
SETTLEMENTS OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA IN 1991-2017
YEARS*
Е.Е. TINIKOVA
Khakass Scientific Research Institute of Language,
Literature and History,
Abakan city
Abstract
This article analyzes the role of the rural-urban migration of the khakass ethnic
group in the system of urban development of the region, the reasons for moving of
indigenous people of Khakassia to the cities and the rate of their adaptation there.
The structure and dynamics of migration flows are shown. The author concludes
that it is necessary to regulate migration processes in the region.

Key words: rural-urban migration, ethnic migration, adaptation, urbanization,
population census, city, the khakass, Khakassia

Аннотация. В данной статье рассматривается роль сельско-городской
миграции хакасского этноса в системе урбанизационного развития региона,
причины переезда коренных жителей Хакасии в города и степень их
адаптации там. Показаны структура и динамика миграционных потоков.
Автор приходит к выводу о необходимости регулирования миграционных
процессов в регионе.
Ключевые слова: сельско-городская миграция, этническая миграция,
адаптация, урбанизация, перепись населения, город, хакасы, Хакасия.
Статья построена на трех переписях населения: Всесоюзной переписи
населения 1989 г. и Всероссийских переписях населения 2002 г. и 2010 г. С
1989 по 2010 гг. количество хакасов в регионе увеличилось всего примерно на
700 человек: в 1989 г. в Хакасии проживало – 62,9 тыс. хакасов, в 2010 г. –
63,6 тыс. человек. Численность городских хакасов при этом росла чуть
быстрее: если в 1989 г. в городских поселениях республики проживало 22379
хакаса, то в 2010 г. уже 24382 человека. То есть абсолютная численность
городского хакасского населения увеличилась на 2 тыс. человек, его доля в
общей численности хакасов в субъекте с 35,6% до 38,4%, удельный вес
хакасов в городском населении вырос с 5,5% до 6,8%. Основную часть
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прироста хакасов-горожан в данный период обеспечила сельско-городская
миграция.
Основные причины сельско-городской миграции связаны с социальноэконмическими трудностями, характерными для сельской местности:
безработица и низкий по сравнению с городами уровень жизни.
Всероссийская перепись населения 2010 г. зафиксировала, что уровень
занятости городского населения Хакасии значительно выше сельского. В
городской местности из 224950 человек трудоспособного возраста были
заняты трудовой деятельностью 160970 человек, то есть 71,6%. В сельских
поселениях уровень занятости экономической деятельностью среди лиц
трудоспособного возраста ниже на 9,1 пункта и составил 62,5% (64815
человек из 103747). Сравнительный анализ уровня жизни городского и
сельского населения страны также свидетельствует о наличии целого
комплекса социально-экономических проблем в современном российском
селе 2.
Несомненно, часть мигрантов, переехавших в город, в том числе и
хакасов, находится в поиске больших возможностей для саморазвития и
самореализации. Среди приезжих преобладает молодое население, цель
переезда которого в город связана с желанием продолжить образование или с
семейными обстоятельствами.
В 2018 г. с целью определения факторов и уровня адаптации хакасов к
городским условиям в Хакасии был проведен этносоциологический опрос.
Для эмпирического исследования были выбраны представители двух
основных этнических групп – хакасов и русских. Согласно выборке, в
республике было опрошено по 500 городских хакасов и 500 русских, а также
500 сельских хакасов, имеющих опыт проживания в городе, но вернувшихся
обратно в сельскую местность.
Один из вопросов, заданных респондентам, позволяет установить
мотивы переезда в город сельских жителей республики. Он был
сформулирован следующим образом: «Что побудило Вас уехать из
села/деревни?». Опрос подтвердил, что большинство мигрантов вынуждены
были переехать в город в связи с отсутствием работы в деревне (24,6%
опрошенных). Второй по популярности ответ (если не брать в расчет тех
людей, которые переехали жить в город в детском возрасте по решению
родителей) – «желание жить лучше» (24,1%), третий – «в связи с учебой»
(20,8%). В этой части результаты исследования не противоречат данным
подобных этносоциальных опросов в регионе, проводимых в предыдущие
годы 1, 3.
Интересно, что хакасы чаще, чем русские, связывают причины своего
переезда в город с семейными обстоятельствами: будь то вступление в брак
(13,2% опрошенных хакасов и 12% русских) или переезд к детям (2,4% и 1,6%
соответственно). Между тем, хакасы реже русских перебираются в город в
связи с учебой детей (5,4% хакасов и 7,4% русских). Связано это не с более
низкой степенью образованности среди хакасов, а с наличием более тесных
контактов между родственниками у хакасов нежели у русских. Зачастую
хакасские дети, приехавшие из деревень, обучаясь в городе, либо проживают
у родственников, либо находятся под их контролем.
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Русские чаще хакасов указывают в качестве веской причины миграции
в городские поселения наличие межнациональной напряженности (2% у
русских и 0,6% у хакасов). Остальные мотивы переезда среди хакасов и
русских одинаково популярны: низкий уровень жизни (13%), скучная и
однообразная жизнь в деревне (5,6%), перевод или направление на работу
(3,3%), выход на пенсию (1,5%), неблагоприятный климат (0,7%), ухудшение
экологической обстановки (0,3%).
Таким образом, большинство хакасов мигрируют сегодня в города в
связи с вынужденными обстоятельствами. Очевидно, что в данной ситуации
им сложнее адаптироваться к новым условиям 4, С. 52. Процесс их
адаптации в городской среде зачастую бывает либо затяжным, либо вовсе
приводит к тому, что мигранты хакасы вынуждены бывают вновь переезжать
в сельскую местность. Только в период с 2001 по 2007 годы из городской в
сельскую местность вернулись 1175 человек 5, с. 16. Вместе с тем, эти
разнонаправленные процессы миграции населения из села в город и обратно –
сегодня явление обыденное, это своеобразный тренд развития современного
общества в аспекте его пространственной мобильности 6, с. 60.
К сожалению, сегодня архивы не содержат сведений о направлении
сельско-городских миграций, поэтому посчитать точное количество хакасов
мигрантов в городах и определить их социально-демографические
характеристики невозможно. Примерные данные о структуре миграционных
потоков нам могут дать лишь массовые социологические опросы.
Наиболее мобильной частью населения является молодежь, поэтому
неудивительно, что именно люди этой возрастной группы составляют
основной массив мигрантов. Опрос 2018 года подтвердил, что большинство
опрошенных хакасов переехали жить в город в возрасте до 35 лет (69%). цель
переезда которого в город связана с желанием продолжить образование или с
семейными обстоятельствами. Именно семейные обстоятельства являются
доминирующим мотивом миграции для людей средних возрастов.
Социологическое исследование адаптивного поведения основных этнических
групп Хакасии, проведенное в 2006 г., показало, что среди мигрантов хакасов
примерно половину составляют те, кто находится в браке и имеет одногодвух детей 1, с. 12.
Среди мигрантов преобладают женщины (58%), что подтверждает
многолетнюю историю наблюдения за данным процессом 3, с. 21. Наиболее
высокие показатели миграционной активности зафиксированы у хакасов со
средним специальным (39,4%) и высшим (29,8%) образованием. Несмотря на
это, в городе многие из них смогли устроиться только в качестве рабочих
(38,4%). Лишь каждый четвертый хакас, переехавший жить в город,
относится к категории служащих среднего звена (сотрудникам или
специалистам), среди служащих высшего звена их доля составляет всего 2,4%
опрошенных. Трудятся хакасы мигранты чаще всего в сфере обслуживания
(19% респондентов), строительства (11,6%), образования и науки (10,6%).
Более половины (52%) респондентов хакасов переехали жить в город
из небольшой деревни (с населением менее 500 жителей) или большого села
(34,2%) республики, из сельских поселений других регионов страны – 11,4%
опрошенных хакасов. Нашлись даже те, кто переехал в городские поселения
Хакасии из других стран – 2,4%.
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Хакасы-мигранты достаточно быстро адаптируются в городе, так как
сегодня уже сложно провести четкую границу между городом и селом:
«сельская» среда уже не является типично сельской. Особенно если речь идет
о крупных селах или расположенных близко с городскими поселениями.
Жители таких сел часто бывают в городе, а зачастую работают там.
Проведенные среди хакасов социологические опросы свидетельствуют
о том, что сельское коренное население республики имеет достаточно
широкую и объективную информацию о городском образе жизни. Это
обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, многие респонденты
имеют опыт проживания в городе в период получения среднего специального
или высшего профессионального образования. Во-вторых, значительная часть
респондентов работали или сейчас работают в городе. В-третьих, миграции в
города привели к тому, что подавляющее большинство респондентов в
сельской местности имеют близких родственников в городах (98,2%
опрошенных в селе хакасов) 3, с. 22. Контакты же с городскими
родственниками и друзьями способствуют распространению урбанистических
форм культуры в сельской местности.
На адаптивные возможности приезжих хакасов в городе положительно
сказывается трансформация социального потенциала мигранта, который в
современных условиях максимально приближен к городскому. Речь идет о
таких его критериях как образование, квалификация, состояние здоровья,
интеллектуальный потенциал, мировоззрение, нравственные и моральные
установки, художественно-эстетический потенциал, социальные связи,
окружающая среда и т.д. 7, с. 105.
В связи со сравнительно поздним включением хакасов в процессы
урбанизации в регионе, они вписались в уже сложившиеся города, где
преобладало русское население, не сформировав собственные городские
поселения. Большая часть городского коренного населения сегодня
проживает в Абакане – 78% всех городских хакасов Хакасии (19 тыс. человек
согласно Всероссийской переписи населения 2010 года) или 11,5% населения
города.
Вторым по численности хакасов городом в республике является
Черногорск. Здесь проживает около 1,2 тыс. представителей хакасского
этноса или всего 1,6% всех жителей города. Также невелика доля хакасов в
остальных городах региона: в Абазе – 2,1% (355 человек), в Саяногорске –
0,9% (577 человек), в Сорске – 6% (723 человека). Традиционно хакасскими
считаются южные районы Хакасии, в том числе Аскизский район, в состав
которого входят три поселковых совета. Однако и здесь численно хакасы
уступают русским. В Аскизском поссовете их численность составляет 1,8 тыс.
человек или 35,4% поселка, в Бискамжинском – 98 человек (7,2%), в
Вершино-Тейском – 218 человек (5,8%).
Этносоциологический опрос 2018 года позволили исследовать также
миграционные настроения городских жителей хакасской национальности. В
анкете были представлены вопросы, связанные с желанием респондентов
сменить место жительства и его причинами. На вопрос о желании переехать
из своего городского поселения утвердительно ответили 30% опрашиваемых.
Среди основных причин, по которым респонденты хотели бы
переехать, чаще всего были названы отсутствие собственного жилья (30,3%),
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трудности с устройством на работу (16,4%), низкая заработная плата (15%) и
выход на пенсию (15%).
Анализ ответов по направлению потенциальной миграции показал, что
39,3% потенциальны мигрантов планируют переехать в другой город за
пределами Хакасии, 27,3% – в то село, откуда приехал, 12,7% – в другой
город Хакасии, 9,3% – в другую страну, 8% – в другое село Хакасии и 3,4% –
в другое село за пределами республики.
Интерес представляет градация ответов респондентов на указанные
вопросы, исходя из их места жительства. Менее всего склоны к переезду
оказались респонденты отдаленных от центра городских поселений. 92,9%
хакасов жителей Вершины Теи не планируют менять место своего
проживания, похожая ситуация наблюдается в Бискамже (86,2%), Сорске
(80%) и Абазе (77,8%). При этом если жители данных населенных пунктов и
планируют уезжать, то либо в другой город республики, либо в село, откуда
приехали. Напротив, жители Абакан, Черногорска, Саяногорска и Аскиза
мечтали бы уехать жить в города за пределами Хакасии.
Урбанизация хакасского этноса неизбежно приводит к его
трансформации. Например, несмотря на то, что процесс этнической
консолидации хакасов до сих пор не завершен, стирание границ между
хакасским субэтносами в городе происходит значительно быстрее, чем в
деревне. В условиях полиэтнической городской среды хакасы вынуждены
быстрее интегрироваться, забывая о существующих субэтнических
различиях. Ассимиляционные процессы в городе обостряют проблему
этнической идентичности хакасов. Город оказывает влияние не только на
национальную хакасскую культуру и традиции, но также формирует новые
социальные стратегии поведения хакасов, предугадать последствия которых
пока невозможно. Негативно сельско-городская миграция сказывается на
развитии сельских поселений республики. В связи с тем, что основную часть
в миграционных потоках составляет молодежь, в сельской местности
ухудшается демографическая ситуация.
Поэтому
регулирование
внутрирегиональных
миграционных
процессов в республике сегодня должно стать одной из задач региональной
власти. С одной стороны, необходимо снизить темпы сельско-городской
миграции за счет государственной поддержки сельской молодежи и сел в
целом, с другой стороны, нужно разработать инструменты адаптации
мигрантов в городах, не забывая при этом о потребности сохранения
хакасской культуры.
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THE IMPACT OF SUSTAINABLE TOURISM AND IT ROLE TO ENHANCING
THE SATISFACTION OF TOURISTS (TLEMCEN TERRITORY AS A CASE):
BY USING A MODEL OF DISCRIMINANTS FUNCTIONS
Benbouziane MOHAMMED
Saidi TARIK
School of management (E.S.M) - TLEMCEN-ALGERIA

Abstract
This study deals with the issue that focuses on the relationship between sustainable
tourism and its role in improving the territorial touristic attraction. Thereby, we
divided this work into tow axes. The first is devoted to examines the sustainable
tourism and its relationship with territorial dynamics; whilst, the last part is
dedicated to present an empirical study based on descriminant analysis of a sample
that contains 300 tourists (sustainable tourist and classical). Results show that there
are three basic elements affecting touristic attraction of the Tlemcen region. The
first group represent the cultural, historical and social factors, the second about the
natural factors for the territory and the third the infrastructure in the tourist site.
209
Key words: tourism industry, sustainable tourism, territorial dynamics, touristic
destinations attraction, Discriminant functions
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"على وجه ربي"  :فلم وثائقي

عبد اللطيف قروري
جامعة  9افريل تونس
بسام مسلم تونسي هاجر منذ سنوات إلى روما أين تعرف إلى جوزي مسيحية من جنوب إيطاليا...جمعتهما
عالقة حب كبيرة وظال صديقين لسنوات ،إلى حين أن قرارا الزواج برغم االختالف في الدين والعادات
والثقافة...
لم يظال سجناء الخوف ونظرا إلى المستقبل بعيون القلب واألمل.لم تكن المهمة سهلة في إقناع العائالت
المتصاهرة بهذه الروابط المختلفة .تطلب األمر من كل طرف التقدم خطوة بيد ممدودة بعيدا عن المخاوف
واألحكام المسبقة.
قرر بسام وجوزي أن يتزوجا على الطريقتين اإليطالية المسيحية والتونسية اإلسالمية ضاربين مثاال حيا في
االندماج والتسامح وقبول اختالف الواحد لآلخر.
في الجانب اآلخر من العالم تقام سنويا في كوريا الجنوبية قمة عالمية لسالم األديان يلتقي فيها اآلالف من
زعماء وقادة األديان السماوية والوضعية من أجل أحالم إنسانية في إحالل السالم ووقف الحروب والتعايش
المتجانس.يرفع جميعهم نداء السالم واألمان وتخرج القمة كل سنة ببيانات وتوصيات حالمة لوقف االقتتال
والكراهية بين األديان.
فكيف نحارب مقولة لن تنتهي الحرب إال إذا انتهت الحياة...وكيف نؤسس لدين اإلنسانية.
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TÜRKİYE’DE GRAFİK TASARIM ALANINDA YAPILMIŞ DOKTORA /
SANATTA YETERLİLİK TEZLERİNİN SİSTEMATİK DERLEMESİ: 20092019 DÖNEMİ
Kübra GÖYMEN
Akdeniz Üniversitesi
Özet
Araştırmada Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tez merkezi veri
tabanı ele alınarak grafik tasarım kavramına ilişkin 2009-2019 yılları arasında
yapılan tezlerin sistematik derlemesidir. Araştırma kapsamında veri tabanından
elde edilen veriler, tezlerin yayınlanmış oldukları dil, yıl, danışman unvanı,
üniversite, enstitü, anabilim dalı, yöntem ve tür açısından incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Tez, Veri Tabanı, YÖK.

Abstract
Turkey Council of Higher Education in Research (YOK) thesis is the central
database of systematic reviews carried out between 2009 to 2019 years for the
graphic design thesis by considering the concept. The data obtained from the
database were examined in terms of language, year, advisor title, university,
institute, department, method and genre in which the theses were published.
Keywords:Graphic Design, Thesis, Database, YÖK
Giriş
Mağara devrinden bu yana grafik sanatı toplumların kültürlerini, sanatlarını,
fikirlerini anlatmada önemli yer tutmuştur. Grafik sanatlar, grafiksel düşüncenin
anlatımıdır. Bir kuruluşun, bir ürünün, olayın, yaşantının duyuru ve tanıtım amaçlı
olarak

iletişim

kanalları

yaratacak

biçimde

yeni

bir

oluşum

biçimine

dönüştürülmesidir. Bu süreçte konu ve mesaja ilişkin yoğunlaşma formüle
edilmekte, kitle ile bir iletişim kurulmaktadır(Yurdakul, 1993).
Grafik sözcük olarak Latince kökenli olup ‘grafyn’ dan gelmektedir.
İngilizcede ‘Grafphic’ Fransızcada ‘Graphique’ olarak yer almaktadır. Grafik
sözcüğü sanat çalışmalarında çok geniş bir kullanıma sahip olduğu için sonuna
‘graf’ eklenen tüm alanlar grafik sanatları tanımlamaktadır(Tepecik; 2002: 17).
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Görsel bir iletişim sanatı olan grafik tasarımın temel amacı bir mesajı
iletmek veya bir ürünü tanıtmaktır. Aynı zamanda fikirlerin, bilgilerin görsel bir
sanat haline getirilerek iletilmesidir. İletilmek istenilen mesajın etkili, estetik ve
açıklayıcı bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir araçtır. Grafik tasarımda asıl
amacın bir mesajı alıcıya görsel bir ifade ile ulaştırmak ve en etkili şekilde
algılamasını sağlamaktır(Gündem, 1995: 119). Grafik tasarımın, sanatsal öğeleri
kullanarak bir mesaj ileten iletişim biçimi olduğunu söylemek mümkündür.
Fikirleri, grafik tasarım ile görselleştirmek için esas olarak iletişim kurmak
amaçlanmalıdır. Hedef kitle ile ortak bir dil sağlanarak iletişim başaralı bir şekilde
gerçekleştirilebilir. İletilmek istenilen mesajın alıcıya algılayabileceği bir şekilde
görselleştirilerek sunulması ile doğru bir iletişim sağlanabilir.
Grafik tasarım fikirleri, kavramları, metin ve görselleri alarak onları baskı,
elektronik veya diğer süreçlerden geçirip görsel anlamda çarpıcı bir biçimde
sunmaktadır. İletişim sürecinin kolaylaşması adına, içeriğe düzen ve yapı sağlarken
mesajın hedef kitle tarafından alınması ve anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.
Grafik tasarım, iletişimi kolaylaştıran ve hedef kitle ile etkili bir iletişim
kurulmasını sağlayan önemli bir araçtır (Ambrose ve Harris, 2012: 10).
Grafik tasarımın amacı da diğer dallarda olduğu gibi estetik kaliteyi en
anlamlı şekilde kullanarak iletişim etkinliğini en üst düzeye çıkarmaktır (Ketenci ve
Bilgili, 2006: 278). Bu amaç doğrultusunda tasarımcı çeşitli unsurları bilinçli olarak
ele almaktadır. ‘Bir tasarım, felsefi, estetik, duyumsal, duygusal veya siyasi bir
doğaya sahip olabilir’(Ambrose ve Harris, 2012: 10). Grafik tasarım geniş teknik ve
dallara sahip, birçok alanı içine alan, sürekli edinilen yenilikler ile gelişmekte olan
etkili bir iletişim dalıdır. Grafik tasarım hayatımızın her alanında karşımıza
çıkmaktadır. Günlük yaşantımızda sürekli karşımıza çıkan kitap, dergi, afiş,
ambalaj, broşür vb. gibi ürünlerin hepsi birer grafik tasarım ürünüdür. Kafamızı
çevirdiğimiz her yerde mutlaka bir grafik tasarım ürünüyle karşılaşmaktayız.
Böylelikle iletişim ihtiyacımızın büyük bir kısmını bu şekilde karşıladığımızı ve
grafik tasarımın hayatımızda önemli bir yer edinmiştir. Grafik tasarımda, iletilmek
istenen mesaj direk söz yerine farklı yöntemler ile en etkili biçimde alıcı tarafından
algılanması hedeflenmektedir. "Grafik tasarımın dili söze dayalı iletişim gücünün
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önüne geçmektedir. Aynı dili konuşamayan, yazamayan insanların grafik tasarımın
ortak dilini kullanarak iletişim sağlayabilmeleri bunun en açık örneğidir"(Işıngör
vd., 1986: 152).
Çalışma kapsamında Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tez
merkezi veri tabanı ele alınarak grafik tasarım kavramına ilişkin yapılan tezlerin
sistematik derlemesi yapılarak grafik tasarıma ilişkin alan yazına katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı; Türkiye’de YÖK (Tez Merkezi) veri tabanından elde
edilen grafik tasarım kavramına ilişkin yapılan tezlerin sistematik derlemesinin
yapılmasıdır. Türkiye YÖK (Tez Merkezi) veri tabanında grafik tasarım kavramına
ilişkin bulunan tezlerin dil, yıl, unvan, üniversite, enstitü, anabilim dalı, yöntem ve
tür açısından dağılımları dikkate alınarak yapılmıştır.
2. Araştırmanın Yöntemi

213

Araştırma tarama modeli ile tasarlanmıştır. Tarama modeli geçmişte ya da
şuanda var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma
yöntemidir (Karasar, 2012). Bu bağlamda, Türkiye’de grafik tasarım kavramını
konu alan tezlerin incelenmesi için YÖK (Tez Merkezi) veri tabanları çalışmaya
dahil edilmiştir. Veri tabanları taranırken araştırılan konuya ilişkin doğrudan ilgili
tezlere ulaşmak için “grafik tasarım” kavramı anahtar kelime olarak kullanılmıştır.
Veri tabanlarında tezlerin yayımlandığı yıl aralığı 2009-2019, türü ise
doktora/sanatta yeterlilik olarak araştırmaya dahil edilmiştir. Bu kapsamda tezin
yayımlandığı dil, yıl, unvan, üniversite, enstitü, anabilim dalı, yöntem ve tür olarak
ele alınarak ilgili veri tabanlarından erişilen tezlerin karşılaştırılması yapılmıştır.
Verilerin güncel olması açısından son 10 yıllık veriler tercih edilmiştir.
3. Sınırlılıklar
Söz konusu çalışma Türkiye bağlamında grafik tasarım alanında Yüksek Öğretim
Kurumu Tez Arşivi'nde yer alan ve erişim izni bulunan 90 adet doktora / sanatta
yeterlilik tezi ile sınırlıdır.

4. Araştırmanın Bulguları
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Bu başlık altında araştırmanın temel ve tamamlayıcı sorunsallarını yanıtlamaya
yönelik analiz sonuçları ayrıntılandırılacaktır.
Tablo 1: Grafik Tasarım Alanında Yapılmış Doktora / Sanatta Yeterlilik Tezlerinin

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Toplam

Yıllar

Yıl Bazında Dağılımlarına Yönelik Bulgular

11

5

11

6

3

8

11

15

11

7

2

90

Tez
Sayısı

Araştırma kapsamında incelenen doktora / sanatta yeterlilik tezlerinin yıl
bazında dağılımlarına yönelik bulgular Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1
incelendiğinde grafik tasarım alanında en fazla doktora ve sanatta yeterlilik tezi
2016 yılında ve en az doktora ve sanatta yeterlilik tezinin ise 2019 yılında yapıldığı
görülmektedir. Ayrıca 2009, 2011, 2015 ve 2017 yıllarında 11 adet, 2010 yılında 5,
2012 yılında 6, 2013 yılında 3, 2014 yılında 8 ve 2018 yılında 7 adet doktora ve
sanatta yeterlilik tezinin yapıldığı görülmektedir.
Tablo 2:Grafik Tasarım Alanında Yapılmış Doktora / Sanatta Yeterlilik Tezlerinin
Üniversite Bazında Dağılımlarına Yönelik Bulgular
Üniversite Adı

Tez Sayısı

Üniversite Adı

Tez Sayısı

Akdeniz

1

İstanbul

2

Anadolu

8

İstanbul Teknik

2

Ankara

1

Kocaeli

1

Arel

4

Marmara

8

Atatürk

1

Mimar Sinan

9

Beykent

1

On dokuz Mayıs

4

Dokuz Eylül

7

Süleyman Demirel

3

Gazi

15

Yeditepe

1

Hacettepe

21

Yıldız Teknik

1
90

Toplam
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Araştırma kapsamında incelenen doktora / sanatta yeterlilik tezlerinin
üniversite bazında dağılımlarına yönelik bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 21 adet
doktora / sanatta yeterlilik teziyle 1. Sırada Hacettepe Üniversitesi yer alırken, Gazi
Üniversitesi 15 adet, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 9 adet, Anadolu ve
Marmara 8 adet, Dokuz Eylül 7 adet, İstanbul Arel ve On Dokuz Mayıs
Üniversitesi 4 adet, Süleyman Demirel 3 adet, İstanbul ve İstanbul Teknik
Üniversitesi 2 adet,

Akdeniz, Ankara, Atatürk, Beykent, Kocaeli Yeditepe ve

Yıldız Teknik Üniversitesi 1 adet doktora / sanatta yeterlilik tezi ile sırayı takip
etmektedir.
Tablo 3:Grafik Tasarım Alanında Yapılmış Olan Doktora / Sanatta Yeterlilik
Tezlerinin Enstitü Bazında Dağılımlarına Yönelik Bulgular
Enstitü

Tez Sayısı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

25

Fen Bilimleri Enstitüsü

1

Güzel Sanatlar Enstitüsü

32

Sosyal Bilimler Enstitüsü

32

Toplam

90

215

Araştırma kapsamında incelenen doktora / sanatta yeterlilik tezlerinin
enstitü bazında dağılımlarına yönelik bulguları Tablo 3’de verilmiştir. En fazla
doktora / sanatta yeterlilik tezinin Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Sosyal Bilimler
Enstitüsünce (32 adet) yapıldığı görülmektedir. Sıralamayı Eğitim Bilimleri
Enstitüsü (21 adet) ve Fen Bilimleri Enstitüsü (1 adet) tezle takip etmektedir.
Tablo 4:Grafik Tasarım Alanında Yapılmış Olan Doktora / Sanatta Yeterlilik
Tezlerinin Anabilim Dalı Bazında Dağılımlarına Yönelik Bulgular
Anabilim Dalı

Tez Sayısı

Antropoloji Anabilim Dalı

1

Geleneksel Türk El Sanatları Anabilim Dalı

1

Görsel Sanat Eğitimi Anabilim Dalı

16

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

1

Grafik Anabilim Dalı

37

Grafik Tasarım Anabilim Dalı

9
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Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim 1
Dalı
İşletme Anabilim Dalı

1

Mimarlık Anabilim Dalı

1

Plastik Sanatlar Anabilim Dalı

1

Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

1

Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

1

Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalı

1

Sanat Tarihi Anabilim Dalı

3

Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı

5

Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Anabilim 1
Dalı
Sinema Televizyon Anabilim Dalı

1

Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

1

Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

5

Toplam

90

216

Araştırma kapsamında incelenen doktora / sanatta yeterlilik tezlerinin
anabilim dalı bazında dağılımlarına yönelik bulgular Tablo 4’de verilmiştir. İlgili
tablo incelendiğinde en fazla tezin Grafik Anabilim Dalınca (37 adet) yapıldığı
görülmektedir.
Tablo 5: Grafik Tasarım Alanında Yapılmış Olan Doktora / Sanatta Yeterlilik
Tezlerinin Özgün Dilleri Bazında Dağılımlarına Yönelik Bulgular
Dil

Tez Sayısı

Türkçe

89

İngilizce

1

Toplam

90

Araştırma kapsamında incelenen doktora / sanatta yeterlilik tezlerinin özgün
dilleri bazında dağılımlarına yönelik bulgular Tablo 5’de verilmiştir. İncelenen
tezlerin 89’u Türkçe, 1’inin ise İngilizce olarak yazıldığı görülmektedir.
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Tablo 6: Grafik Tasarım Alanında Yapılmış Olan Doktora / Sanatta Yeterlilik
Tezlerinin Danışman Unvanları Bazında Dağılımlarına Yönelik Bulgular
Danışman Unvanı

Tez Sayısı

Prof. Dr.

63

Doç. Dr.

18

Dr. Öğr. Üyesi

9

Toplam

90

Araştırma kapsamında incelenen doktora / sanatta yeterlilik tezlerinin
danışman unvanları bazında dağılımlarına yönelik bulgular Tablo 6’de verilmiştir.
İncelenen tezlerin danışman unvanlarına bakıldığında 63’ü Profesör Doktor, 18’i
Doçent Doktor ve 9’u Doktor Öğretim Üyesi unvanına sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 7: Grafik Tasarım Alanında Yapılmış Olan Doktora / Sanatta Yeterlilik
Tezlerinin Yöntem Bakımından Dağılımlarına Yönelik Bulgular
Yöntem

Tez Sayısı

Nitel

73

Nicel

12

Nitel + Nicel

5

Toplam

90

217

Araştırma kapsamında incelenen doktora / sanatta yeterlilik tezlerinin
yöntem bakımından dağılımlarına yönelik bulgular Tablo 7’de verilmiştir. Yapılan
araştırma kapsamında tezlerin büyük bir çoğunluğunun nitel araştırma yöntemini
kullandıkları görülmektedir. Doktora / sanatta yeterlilik tezlerinin 73’ü nitel, 12’si
nicel, 5’inde ise hem nitel hem de nicel yöntem kullanılmıştır.
5. Değerlendirme ve Sonuç
Bu araştırma, Türkiye bağlamında grafik tasarım alanında yapılmış olan
doktora / sanatta yeterlilik tezlerinin sistematik derlemesini görünür kılmak amacıyla
tasarlanmış geniş çaplı bir araştırmanın pilot çalışmasıdır. Söz konusu çalışma Türkiye
bağlamında grafik tasarım alanında Yüksek Öğretim Kurumu Tez Arşivi'nde yer alan
ve erişim izni bulunan 90 doktora / sanatta yeterlilik tezi üzerinden yürütülmüştür.
Araştırma yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, özgün dil, danışman unvanı, yöntem
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ölçütleri temel alınarak doküman analizine ve sistematik derlemeye dayalı, betimsel
amaçlı nitel bir araştırma özelliğini taşımaktadır.

Türkiye’de grafik tasarım alanında en fazla doktora ve sanatta yeterlilik tezi
2016 yılında ve en az doktora ve sanatta yeterlilik tezinin ise 2019 yılında yapıldığı
görülmektedir. En çok tez Hacettepe Üniversitesinde yapılmıştır. En fazla doktora /
sanatta yeterlilik tezinin Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünce
(32 adet), en fazla tezin Grafik Anabilim Dalınca (37 adet) yapıldığı görülmektedir
ve 63 tez danışmanı profesör unvanına sahiptir. Sadece bir tez İngilizce yazılmış
olup 73 tez nitel yöntemler kullanılarak yazılmıştır.
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TÜRKİYE'DE KÜLTÜREL MİRAS ALANINDA YAPILMIŞ TEZLERİN
SİSTEMATİK DERLEMESİ: 2001-2019
Sevcan YILDIZ
Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi
Özet
Kültür, çeşitli sembollerle nesilden nesile aktarılan, insan gruplarının ayırt edici
özelliklerini içeren, açık veya gizli şablonları kapsayan bir kavramdır. Kültürün
temelinde geleneksel fikirler ve onlara bağlı değerler yatmaktadır. Miras ise bir
nesilden diğerine geçen her türlü kaynağı ifade etmektedir. Bu kaynakların
kullanımı ise kültürel miras turizmini oluşturmaktadır. Son yıllarda yaşanan değişik
tüketici eğilimleri tur operatörlerini de değişik ürünlere yöneltmektedir. Bu
ürünlerin en başında da kültürel miras gelmektedir. Literatürde kültürel miras ile
ilgili çok fazla çalışma yapılmamış olup konunun önemi son yıllarda kavranmaya
başlanmıştır. Bu araştırma, Türkiye’de Kültürel Miras konusunda yazılmış olan
yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik tezlerinin sistematik derlemesidir.
Çalışmada Türkiye kültürel miras konusunda Yüksek Öğretim Kurumu Tez
Arşivi'nde yer alan 80 tez incelenmiştir. Çalışma, yıl, üniversite, enstitü, anabilim
dalı, özgün dil, danışman unvanı, konu, yöntem ölçütleri temel alınarak doküman
analizine ve sistematik delemeye dayalı, betimsel amaçlı nitel bir araştırma
özelliğini taşımaktadır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ile kültürel miras
konusunda yapılan çalışmaların kapsamlı olarak değerlendirilmesi bakımından ilgili
alanyazına katkı sağlayacağı ve bu yöndeki mevcut boşluğu dolduracağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Lisansüstü Eğitim, Sistematik Derleme, Nitel
Araştırma.
Abstract
Culture is a concept that includes open or hidden templates, which include the
distinctive features of groups of people, which are transmitted from generation to
generation with various symbols. Culture is based on traditional ideas and values
attached to them. On the other hand, heritage refers to all kinds of resources that
pass from one generation to another. The use of these resources constitutes cultural
heritage tourism. Different consumer trends in recent years have led tour operators
to different products. At the beginning of these products is the cultural heritage.
There has not been much research in the literature about cultural heritage and the
importance of the subject has started to be understood in recent years. This
research, which was written on cultural heritage in Turkey, graduate, doctoral thesis
is a systematic review of the adequacy and art. Working in Turkey, located in 80
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theses Theses Archive of Higher Education on cultural heritage were investigated.
The study is a descriptive qualitative research based on document analysis and
systematic drilling based on year, university, institute, department, original
language, advisor title, subject, method criteria. It is thought that it will contribute
to the relevant literature and fill the existing gap in terms of the comprehensive
evaluation of the findings and cultural heritage studies.
Keywords: Cultural heritage, Graduate Education, Systematic Review, Qualitative
Research.
1. Giriş
Kültür denilen ve sembollerle aktarılan kavram, insan gruplarının ayırt edici
başarılarını içeren, açık veya gizli şablonları kapsamaktadır. Kültürün temelinde
geleneksel fikirler ve onlara bağlı değerler yer almaktadır1.
Bir toplumun kültürünün temel anlatımı olan sivil mimarlık, bir yandan o
kültürün bölgesiyle ilişkisini gösterirken, diğer yandan dünyanın kültürel
çeşitliliğini yansıtması bakımından önemlidir. Geleneksel yapı, toplumların
barınmak için kullandıkları doğal ve geleneksel yöntemdir. Bu sosyal ve çevresel
kısıtlamalara bağlı olarak değişen ve sürekli uyarlanan bir süreçtir. Günümüz
dünyasında yöresel yapı gelenekleri ekonomik, kültürel ve mimari birörnekleşme
ile tehdit edilmektedir. Globalleşmeye nasıl karşı durulacağı toplumların yanı sıra,
hükümetlerin, plancıların, mimarların, korumacıların ve çeşitli disiplinlerin
uzmanlarından oluşan gurupların temel sorunudur2.
Miras ise sözlük karşılığı olarak bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı
şeyler olarak tarif edilmektedir3.
Kültürel miras, insanın bilinen tüm zaman dilimleri içinde yaşadığı, biriktirdiği,
geliştirerek, yeni sentezlerle var oluşunu sürdürerek, zenginleştirerek ve
sürekliliğini sağlayarak kendinden sonrakilere aktardığı veriler dizisi olarak, bir
anlamda
yaşam
karşısındaki
duruşu,
varlığının
kanıtı
olarak
nitelendirilebilmektedir. Kültürel mirasın literatürdeki tanımı, 1972 yılında Paris’te
imzalanan "Dünya Kültür ve Doğal Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme"
yoluyla verilmiştir. Bu sözleşmede kültürel ve doğal miras;
Anıtlar: Arkeolojik çalışmalar, anıtsal heykeltıraşlık ve ressamlık, yapı gruplarının
birimleri veya alt parçaları (arkeolojik değeri ve peyzajla homojenliği ayrı veya
bitişik yapılar), tarih, sanat ve bilim gözüyle bakıldığında üstün evrensel değerler
1

Edson G. (2004) “Heritage: Pride or Passion, Product or Service?”, International Journal of
Heritage Studies, Vol.10, No.4, 333-348, s. 335.
2
ICOMOS (2008) Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü, Erişim Tarihi, 08.02.2008, s. 65.
3
Aliağaoğlu, A. (2004) “Sosyo-Kültürel Miras Turizmi ve Türkiye’den Örnekler”, Ankara
Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 50–64, s. 51.
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olarak değerlendirilen varlıklar, binalar ya da bina kalıntıları: Camiler, kiliseler,
şatolar, özelliği olan evler,
Beldeler: İnsanın veya insan ile birlikte doğanın beraber ortaya çıkardığı işler,
tarihsel, estetik, etnolojik ve antropolojik bakış açısıyla arkeolojik doğa, yazıtlar,
mağara tipi konutlar veya bunların birleşimi gibi; tarih, sanat ve bilim gözüyle
bakıldığında üstün evrensel değerler olarak değerlendirilen varlıklar olmak üzere
farklı birimler olarak belirtilmiştir.
Ayrıca tarihsel kültürel çekiciliklere ilişkin başka bir sınıflandırma daha
dikkat çekmektedir:
Tarihi olayların meydana geldiği yerler: Mitolojik, dini ya da siyasi olayların
geçtiği mekânlar,
Binalar ya da bina kalıntıları: Camiler, kiliseler, şatolar, özelliği olan evler,
Arkeolojik sitler: Geçmiş dönemlerin izlerini taşıyan tüm yapılar, kalıntılar,
harabeler şeklinde tanımlanmaktadır4.
Kültürel miras, somut ve soyut kültürel miras olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Anıtlar, beldeler, tarihi olayların meydana geldiği yerler, binalar ve
arkeolojik sitler somut kültürel mirası oluşturmaktadır. Soyut kültürel miras ise
belirli bir kültürde doğmuş ve geleneğe dayalı geleneksel ve popüler veya folklorik
kültüre ait her şeyi kapsamaktadır. Bu yatırımlar sözlü olarak veya ifadelerle
aktarılmaktadır ve ortak yaratıcılık sürecinde zaman içinde değişime uğramaktadır.
Sözlü gelenekleri, görenekleri, dili, müziği, dansı, ritüelleri, geleneksel ilaçları ve
kültürün tüm maddi özellikleri ile ilişkili özel yetenekleri kapsamaktadır5.
Kültürel miras kaynaklarının eşsiz ve aynı zamanda kolektif bir doğası
bulunmaktadır. Ayrıca; kültürel miras alanları, bilgiyi turiste yayma gücüyle,
bilgiyi kontrol etme gücünü de başarmıştır 6 . Kültürel miras sadece insanların
kendilerini tatmin etme, trendleri takip etme ve deneyim kazanma ihtiyaçlarını
değil aynı zamanda aidiyet duygusunu da ön plana çıkartmaktadır7.
Bireyler kültürel mirası, kendi kimlik, deneyim, gelenek ve diğer sosyal
veya duygusal boyutlarına dayanarak kişisel olarak değerlendirmektedirler. Aynı
tarihi eser veya yer, farklı kişilerce farklı şekillerde algılanabilmektedir. Bunun
nedeni ise; bireylerin kendi kültürel geçmişlerine bağlı olarak tarihi yerleri farklı
olarak algılamalarıdır. Sergilenen tarih deneyimden çok daha fazlasını ifade
4

Sönmez, M. (2008) WEB Tabanlı CBS ile Bergama’nın Turizm Coğrafyasında Kültürel Miras
Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Đzmir, s. 25-26.
5
Edson G. (2004) a.g.e., s. 335.
6
Apostolakis A. (2003) “The Convergence Process in Heritage Tourism”, Annals of Tourism
Research, Vol. 30, No. 4, 795–812, s. 797.
7
Henderson J. C. (2002) “Built Heritage and Colonical Cities”, Annals of Tourism Research, Vol.
29, No. 1, 254–257, s. 255.
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etmektedir. Bu durum bireyin atalarına veya köklerine bağlı olmasına neden
olmaktadır. Bu anlamda kültürel miras alanları insanların kendilerini anlamaya
geldikleri yerler olarak görülmektedir8.
Geçmişi bilmek bugünü anlamaya yardımcı olmaktadır. Geçmiş hem kişisel
hem de toplum benliğini anlama açısından büyük önem taşımaktadır. Geçmişi
hatırlama, benliği anlama yeteneği anlamlı, amaçlı ve değerli bir davranıştır.
Geçmiş ayrıca ondan ders alındığı için de önemlidir. Daha iyi bir gelecek için hem
insanların hem de toplumların geçmişi bilmeleri gerekmektedir. Geçmiş bugünü
zenginleştirmekte, bireylere ve toplumlara bugünü yaşatmaktadır. Ayrıca geçmiş
bugünün eksikliklerini de gidermektedir9.
Günümüzde geçmişe ait değerlerin bu kadar ilgi çekmesi, birden fazla
faktörün etkisi altında gelişim göstermiştir. Bunlardan ilki, nostalji güdüsüdür.
Geçmişi koruma güdüsü, insanın kendisini koruması ile ilgili güdüsünün bir
parçasıdır. Geçmişi bilmeden gelecekte nereye ulaşabileceğimizi anlamak bu
açıdan güçlük taşımaktadır. Geçmiş, bireysel ve kolektif kimliğin zeminini
oluşturmakta, geçmişe ait nesneler de kültürel semboller olarak birer anlam kaynağı
olmaları açısından önem taşımaktadır. Geçmişten günümüze süregelen süreç,
rastlantılara bağlı bir karmaşanın içinden bir süreklilik duygusunun ortaya
çıkmasına yol açmaktadır. Bu sırada değişim kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza
çıkacaktır. Bu da istikrarlı bir anlam sisteminin hem yeniliklerin hem de
bozulmaların üstesinden gelmesini sağlamaktadır. Nostalji güdüsü, krizlere uyum
sağlamanın önemli bir aracı olarak dikkati çekmekte, toplumsal bir yumuşatıcı rolü
üstlenmekte ve güvenin zayıfladığı ya da tehdit altına girdiği bir durumda ulusal
kimliği güçlendirmektedir10.
Kültürel miras sahibi kentlerdeki sit alanlarının en önemli özellikleri
yeniden üretilememeleridir. Turizmin meydana getirdiği fiziksel baskıyla tüketimin
yapıldığı kültürel miras alanının kalitesinin düşmesi, ek tesislerin kalitesi ve sit
alanlarını gezerken ziyaretçilerin aldığı zevk azalmaktadır. Bu nedenle tipik kentsel
kurumsal bağlamda idari sınırların, ekonomik ve fonksiyonel sınırlar ile örtüşmesi,
kültürel mirası olan kentlerin gelişimi ayrıcalıklı kılması, bölgedeki mekânsal
ekonomik dinamiklerin genel durumunun belirlenmesi ve kentlerin en üst seviyede
korunmaları gerekmektedir11.
8

Poria Y., Reichel A., Biran A. (2006) “Heritage Site Management Motivations and Expectations”,
Annals of Tourism Research, Vol. 33, No. 1, 162–178, 164.
9
Chronis A. (2005) “Coconstructing Heritage at the Gettysburg Storyscape”, Annals of Tourism
Research, Vol. 32, No. 2, 386–406, s. 214.
10
Aliağaoğlu, A. (2004) “Sosyo-Kültürel Miras Turizmi ve Türkiye’den Örnekler”, Ankara
Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 50–64, s. 52.
11
Russo A. P.(2002) “The Vicious Circle of Tourism Development in Heritage Cities”, Annals of
Tourism Research, Vol. 29, No. 1, 165–182, s.168.
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Avrupa literatüründe, kentsel sit alanlarının korunmasının başlangıcı 17.
y.y.’a tarihlenmektedir. Koruma çalışmaları Rönesans döneminde, İtalya’da
bulunan antika ve anıtların korunmasıyla başlamıştır. Papalık zamanında, 1624–
1750 tarihleri arasında, İtalya Yarımadası’nın işgaliyle kültürel mirasın
korunmasıyla ilgili sekiz adet kanun hükmünde kararname çıkartılmıştır. Korumayı
yasallaştıran ikinci bölge ise İskandinavya’dır. İskandinavya’da ise koruma
çalışmaları krallığa ait antika, altın ve gümüşlerin koruma altına alınmasıyla
başlamıştır.17. y.y.’da İsveç ve Danimarka’da da koruma çalışmaları başlamıştır.
18. y.y. sonları ve 19. y.y. başlarında ise Avrupa’nın diğer bölgelerinde koruma
çalışmaları hızla ivme kazanmıştır. 19. y.y.’da ise kültürel mirasın korunması
çalışmaları müze koleksiyonculuğu, arkeolojik araştırmalar ve restorasyon
çalışmaları ile tüm Avrupa’yı kaplamıştır12.
2. Kültürel Miras Alanında Yapılmış Olan Tezlere Yönelik Araştırma
2.1.Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada öznel bir araştırma yöntemi olan nitel araştırma yönteminin
kullanılması uygun görülmüş olup13, çalışma bir sistematik derleme çalışmasıdır.
Sistematik derleme niteliği taşıyan çalışmalar belirli zaman aralıklarında, belirli bir
durumun tespitine yönelik olarak inceleme yapılarak o durumun yaşam seyrini ve
eğilimini göstermesi açısından önemli görülmektedir14.
Araştırmanın amacı dâhilinde uygunluk 15 durumu gözetildiği için
araştırmanın evrenini Türkiye'deki tezlerin arşivlendiği Yüksek Öğretim Kurumu
Tez Arşivi'ne ulaştırılmış ve kültürel miras konusunda yapılmış tezler
oluşturmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu Tez Arşivi kayıtları üzerinden Kültürel
miras anahtar kelimesi kullanılarak, başlık, konu, özet gibi teze ait bilgiler
taranmıştır. 23.07.2019 tarihinde yapılan tarama sonucunda 66 yüksek lisans, 13
doktora ve 1 sanatta yeterlilik tezi olmak üzere toplam 80 teze ulaşılmıştır.
Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeye dayalı bir
değerlendirme yapılmış olup araştırmanın evreni tamamıyla ulaşılabilir olduğu için
belirtilen 80 tez ilgili çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu noktada
12

Saraç D. (2003) History of Archaeological and Cultural Heritage Management in Turkey and
Europa: A Look From The Past to Present, Bilkent University, The Institute of Economics and
Social Sciences, Ankara, s. 6.
13
Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research. Sage Publications, London.
14
Üsdiken B. ve Pasadeos, Y. (1993). "Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Yazını", Amme İdaresi
Dergisi, 26 (2), s. 73-98.
15
Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five
Approaches, Thousand Oaks, Sage Publications, California.
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araştırmanın örneklemi dâhilindeki tezler yıl bazında incelenmiş ve kayıtlı olan ilk
tezin 2001 yılına ve son tezin de 2019 yılında yayımlanmış olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada niteliksel olarak toplanan veriler değerlendirme ölçütleri
bağlamında sayısal kodlar aracılığı ile niceliksel forma dönüştürülerek elde edilen
sonuçların niceliksel olarak sunulması ve ortaya çıkan örüntüler çerçevesinde elde
edilen bulguların araştırma hedefleri doğrultusunda sınıflandırılarak açıklanmış ve
yorumlanmıştır. Bu noktada tanımlayıcı istatistik kullanmaktan ve grafiklerle sunuş
yapmaktan öteye gidilmemiştir. Veri analizi, yaşantıları ve anlamları ortaya
çıkarmaya yönelik olduğu için, bu amaçla yapılan içerik analizinde verinin
kavramsallaştırılması ve olguyu tanımlayabilecek temaların ortaya çıkarılması
çabası bulunmaktadır16.
Çalışmanın sorunsalını yanıtlayabilmek adına veriler işlenerek aralarındaki
örüntüleri sunmak amacıyla içerik analizine tabi tutulmuş ve elde edilen bulguların
araştırma hedefleri doğrultusunda sınıflandırılarak açıklanması ve yorumlanması
yoluna gidilmiştir. Araştırmanın uygunluk ölçütlerinin sağlanması konusunda,
inandırıcılık (iç geçerlilik), aktarılabilirlik (dış geçerlilik) ve tutarlılık (iç
güvenilirlik) ve teyit edilebilirlik (dış güvenirlik) ölçütlerinin kullanılması uygun
görülmektedir. Bu bağlamda inandırıcılık için araştırma kapsamındaki tezler,
belirlenen ölçütler doğrultusunda tek tek incelenmiş ve kodlanmıştır.
Aktarılabilirlik için istatistiksel bir genelleme yapılmamış ulaşılan sonuçlar analitik
genelleme temelinde tartışılmıştır. Tutarlılık için elde edilen veriler bir uzman
görüşüne başvurularak sağlanmaya çalışılmıştır. Uzmandan aynı değerlendirmeyi
yapması istenmiş ve bağımsız kodlamalar karşılaştırılmıştır. Böylece
değerlendiriciler arasında kabul edilebilir bir uyumun olduğuna kanaat getirilmiştir.
Teyit edilebilirlik için veri toplama süreci, tüm veriler, analiz aşamasında yapılan
kodlamalar, çalışmaya ait çıkarımlar uzman görüşe sunularak teyit incelemesi
yaptırılmıştır. Sonrasında uzman görüş ile bir araya gelinerek teyit edilebilirliğe
ilişkin değerlendirmelerde ve geri bildirimlerde bulunulmuştur.
2.2.Araştırmanın Bulguları
Bu başlık altında araştırmanın temel ve tamamlayıcı sorunsallarına
yanıtlamaya yönelik analiz sonuçları yorumlanmıştır.
Tablo 1: Kültürel Miras Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Yıl Bazında Dağılımları

16

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin
Yayıncılık, Ankara.
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Yıllar

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Toplam

Tez Sayısı
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1

1

1

1

3

2

1

1

4

2

6

3

6

10

9

7

13

9

80

Tablo 1 incelendiğinde kültürel miras konusunda en fazla tezin sırasıyla 2018,
2015, 2016 ve 2019 yılları arasında yapıldığı görülmektedir. Yıllar itibariyle
bakıldığında genel olarak 2010 yılından sonra artış gözlenmektedir. Kültürel miras
konusu Türkiye’de tez literatürüne 2001 yılında girmiştir. 2001-2005 yılları
arasında birer tez yazıldığı görülmektedir. YÖK tez arşivinden alınan bilgilere göre
ilk doktora tezi 2011 yılında yazılmıştır.
Tablo 2: Kültürel Miras Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Üniversite Bazında
Dağılımları
Üniversite
Abant İzzet Baysal
Adıyaman
Akdeniz
Anadolu
Ankara
Ankara Yıldırım Beyazıt
Bartın
Boğaziçi
Çanakkale 18 Mart
Çukurova
Dokuz Eylül
Ege
Erciyes
Gazi
Hacettepe
İhsan Doğramacı Bilkent
İstanbul
İstanbul Bilgi

Tez Sayısı
1
1
3
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
10
5
1
2
1

Üniversite
İstanbul Kültür
İstanbul Teknik
İzmir Katip Çelebi
Kadir Has
Karadeniz Teknik
Koç
Konya Teknik
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Muğla Sıtkı Koçman
Necmettin Erbakan
Niğde Ömer Halisdemir
ODTÜ
Osman Gazi
Sabancı
Selçuk
Süleyman Demirel
Uludağ
Yıldız Teknik

Toplam

Tez Sayısı
1
4
1
2
1
3
1
4
1
2
1
11
1
1
3
1
2
2
80

Tablo 2’de Kültürel Miras konusunda yapılmış olan tezlerin üniversite bazında
dağılımlarına yer verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere en fazla doktora tezinin
yapıldığı üniversite ODTÜ (11 adet) ve Gazi (10 adet)’dir. Sıralamayı Hacettepe,
Anadolu, İstanbul Teknik, Koç, Selçuk, Akdeniz, Dokuz Eylül, İstanbul, kadir Has,
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Necmettin Erbakan, Uludağ ve Yıldız Teknik Üniversitesi izlemektedir. Diğer
üniversitelerde birer tez yazılmıştır.
Tablo 3: Kültürel Miras Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Enstitü Bazında
Dağılımları
Enstitü
Fen Bilimleri
Sosyal Bilimler
Mühendislik ve Fen Bilimleri
Güzel Sanatlar
Eğitim Bilimleri
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma
Türkiyat
Lisansüstü Eğitim
Toplam

Tez Sayısı
30
38
1
1
7
1
1
1
80

Kültürel Miras alanında yapılmış olan tezlerin enstitü bazında dağılımları Tablo
3’de verilmiştir. En fazla tezin Sosyal Bilimler Enstitüsünce (38 adet) yapıldığı
görülmektedir. Bu rakamı sırası ile Fen Bilimleri (30 adet), Eğitim (7 Adet),
Mühendislik ve Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma,
Türkiyat ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (1’er adet) takip etmektedir.
Tablo 4: Kültürel Miras Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Anabilim Dalı Bazında
Dağılımları
Anabilim Dalı
Tez
Anabilim Dalı
Tez
Sayısı
Sayısı
Akdeniz Eskiçağ
1
Mimarlık
10
Araştırmaları
Anadolu medeniyetleri ve
3
Müzecilik
1
Kültürel Miras Yönetimi
Arkeoloji
3
Resim
1
Bilgi ve Belge Yönetimi
1
Restorasyon
3
Bilgisayar Mühendisliği
2
Seyahat İşletmeciliği
1
Bilişim
1
Sosyoloji
1
Coğrafya
2
Sosyal Bilgiler ve Türkçe
2
Eğitimi
Harita Mühendisliği
1
Şehircilik ve Bölge
10
Planlama
İç Mimarlık
2
Turizm işletmeciliği
7
İlköğretim
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği
3
İlköğretim Sosyal Bilgiler
1
Türkçe ve Sosyal Bilgiler
2
Öğretmenliği
Eğitimi
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Kentsel Tasarım
Kentsel Politika Planlaması
ve Yerel Yönetimler
Kültür Yönetimi
Kültür Varlıklarını Koruma

1
2

Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Bilimi

1
4

1
1

1
1

Kültürel Çalışmalar

1

Kültürel Miras Yönetimi
Kültürel Mirası Koruma
Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi
Toplam

1
1
1

Türk Halk Edebiyatı
Uzaktan Algılama ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi
Yeni Medya
Yerleşim Arkeolojisi

1
1
1

80

Tablo 4’te Kültürel Miras alanında yapılmış olan tezlerinin anabilim dalına göre
dağılımlarına yönelik bulgular verilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde en fazla tezin
Mimarlık ve Şehircilik ve Bölge Planlama Anabilim Dalında (10 Adet) ayrıca
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında da 7 Adet tez yazıldığı görülmektedir.
Tablo 5: Kültürel Miras Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Özgün Dilleri Bazında
Dağılımları
Dil
Türkçe
İngilizce

Tez Sayısı
61
19

Toplam

80

Çalışma kapsamındaki tezlerin çoğunluğunun Türkçe (61 adet), kalan tezlerin
İngilizce (19 adet) olarak yazılmış olduğu Tablo 5’de görülmektedir.
Tablo 6: Kültürel Miras Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Danışman Unvanları
Bazında Dağılımları
Danışman Ünvanı
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Dr.
Toplam

Tez Sayısı
28
31
19
2
80

Tablo 6’da Kültürel Miras alanında yapılmış olan tezlerin danışman unvanları
verilmiştir. En fazla tez danışmanlığını profesör doktor (28 Adet) unvanına sahip
öğretim üyeleri yaparken onları sırasıyla doçent doktor (31 Adet), doktor öğretim
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üyesi (19 adet) ve Doktor (2 Adet) unvanına sahip öğretim elemanlarının takip
ettiği görülmektedir.
Tablo 7: Kültürel Miras Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Yöntem Bakımından
Dağılımları
Yöntem
Nitel
Nicel
Nitel + Nicel

Tez Sayısı
53
19
8

Toplam

80

Kültürel Miras alanında yapılmış olan tezlerin yöntem bakımından dağılımlarına
yönelik bulgular Tablo 7’de verilmiştir. Yapılan araştırma göstermektedir ki,
araştırma kapsamındaki tezlerin büyük bir çoğunluğunda nitel araştırma yöntemi
(53 Adet) kullanılmıştır. İlgili çalışmalarda nicel yöntemin (19 Adet) ve hem nitel
hem de nicel yöntemin birlikte kullanıldığı tez sayısı ise 8 adettir.

Tablo 8: Kültürel Miras Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Tür Bakımından
Dağılımları
Türü
Yüksek Lisans
Doktora
Sanatta Yeterlilik
Toplam

Tez Sayısı
66
13
1
80

Tablo 8 incelendiğinde, Kültürel Miras alanında yazılan tezlerin çoğunluğunun
yüksek lisans olduğu görülmektedir. 13 doktora ve 1 de sanatta yeterlilik tezi
yazılmıştır.
3. Değerlendirme ve Sonuç
Çalışma Türkiye’de kültürel miras konusunda Yüksek Öğretim Kurumu Tez
Arşivi'nde yer alan 80 tez üzerinden yürütülmüştür. Araştırma yıl, üniversite,
enstitü, anabilim dalı, özgün dil, danışmanın unvanı, yöntem ölçütleri ve tez türü
temel alınarak doküman analizine ve sistematik delemeye dayalı, betimsel amaçlı
nitel bir araştırma özelliğini taşımaktadır.
Türkiye’de Kültürel miras konusunda çalışmalar 2001 yılında başlamış olup
ilk doktora tezi 2011 yılında yazılmıştır. Konuyla ilgili ilk on yıl sadece yüksek
lisans tezi yazılmıştır. En fazla tez 2018 yılında yazılmıştır. 2019 yılı henüz
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bitmediği için yorum dışı bırakılmıştır. Üniversite bazında incelendiğinde en fazla
tez ODTÜ (11 adet) ve Gazi (10 adet) Üniversitesinde yazılmıştır. Aslında
enstitüler arasında çok büyük sayısal fark görünmemektedir. Sosyal Bilimler
Enstitüsünde 38 iken Fen Bilimlerinde 30 adet tez yazılmıştır ki sayısal olarak çok
büyük bir fark sayılmamaktadır. Anabilim dalları dikkate alındığında Mimarlık ve
Şehircilik ve Bölge Planlama Anabilim Dalında (10 Adet) ayrıca Turizm
İşletmeciliği Anabilim Dalında da 7 Adet tez yazıldığı görülmektedir. Çok çeşitli
anabilim dalında kültürel miras konusunun çalışılmış olması konunun
disiplinlerarası bir nitelik taşıdığını da göstermektedir. Tezlerin çoğunluğunun
profesör ve doçent unvanlı öğretim üyeleri tarafından yönetildiği görülmüştür.
Çalışmalarda çoğunlukla nitel yöntemin kullanılmış olduğundan dolayı alanın nitel
araştırmalara daha yatkın olduğunu söyleyebiliriz. Sayısal olarak yüksek lisans
tezleri fazladır.
Sonuç olarak söz konusu çalışmada kültürel miras konusunda yapılmış tezlere
ilişkin bir sistematik derleme yapılarak ilgili alana dair yaklaşık 20 yıllık dönemin
genel bir analizi yapılmaya çalışılmıştır. Çalışma bir başlangıç niteliğinde olup
daha sonraki çalışmalara alt yapı oluşturacak niteliktedir.
229
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YAPAY ZEKA: TRABZON – UZUNGÖL ÖRNEĞİ

Sevcan YILDIZ
Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi
Kübra GÖYMEN
Akdeniz Üniversitesi
Özet
Trabzon ünlü ipek yolunun Karadeniz’deki en önemli liman idi. Bu konumu ile
Orta Asya, Kafkasya ve Doğu Anadolu’nun İstanbul ve Avrupa ile ilişkisinde
önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur.
Çalışmanın amacı diğer turizm bölgelerinin de tanıtımı için insan-robot ve yapay
zeka etkileşimleriyle dikkat çekmektedir. Çalışmada turizm sektörünün tanıtımı için
insan-robot yapay zeka etkileşimi ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca turizm
endüstrisinde yapay zeka ve robotik teknolojilerindeki gelişmeler hakkında bir
inceleme yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda dijitalleşen hizmet sektörü ile
beraber, kemence çalan yapay zeka robotu ele alınmıştır.
231
Anahtar Kelimeler: Turizm, Yapay Zeka, Robotik Teknoloji.

Abstract
Trabzon's famous silk road was the most important harbor in the Black Sea. With
this position, it has become an important trade and cultural center in the relations
of Central Asia, Caucasus and Eastern Anatolia with Istanbul and Europe.
The aim of the study is to draw attention with human-robot and artificial
intelligence interactions for the promotion of other tourism regions. In this study,
human-robot artificial intelligence interaction is discussed for the promotion of
tourism sector. In this study, an investigation is made about the developments in
artificial intelligence and robotic technologies in tourism industry. As a result of
this study, the artificial intelligence robot that plays on the violin with the
digitized service sector is discussed.
Keywords: Tourism, Artificial Intelligence, Robotic Technology Page.
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GİRİŞ
Karadeniz kıyılarının zümrüt kenti Trabzon, doğal, tarihsel, arkeolojik ve
sosyo-kültürel değerleri yönünden çok zengindir. Birçok akına uğrayan Trabzon bir
süre de Bizanslıların yönetiminde kalmıştır. 1204 yılında Latinlerin İstanbul’u ele
geçirmeleri üzerine kentten kaçan Alexis Komnen Trabzon’a gelerek 250 yıllık bir
süre egemenliğini sürdüren Trabzon-Komnen imparatorluğunu kurmuştur. Bu
imparatorluk 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u ele geçirmesi ile
yıkılmıştır. Yavuz Sultan Selim’in şehzadeliği sırasında Valilik yaptığı, Kanuni
Sultan Süleyman’ın doğduğu bu kentte; günümüze kadar sağlam kalabilen pek çok
tarihsel anıt vardır. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalan anıtların en eski
ve en önemlisi Trabzon Kaleleridir (Anonim, 1985: 7). Kale yapımı çok eski
tarihlere gitmekle beraber, Bizanslılarca VI. yüzyılda genişletilerek yeniden inşa
edilmiştir. Osmanlılar döneminde çeşitli onarımlar gören kaleye ayrıca yeni
bölümler eklenmiştir. Güneyden kuzeye doğru uzanan surlar ve burçlardan oluşan
kalenin bölümleri, yukarı hisar ya da iç kale, orta hisar ve aşağı hisar diye
anılmaktadır (Dilaver, 1997: 88).
1. Uzungöl
Yükseltisi 1250 metre olan Uzungöl ilin güneydoğusunda Çaykara’ya bağlı
Uzungöl bucağındadır. Bu göl Holdizen deresi boyunca bazı yamaçlardan kopan
taşların vadiyi kapatmasıyla oluşmuş bir kayaç gölüdür. Elips biçiminde olan gölün
uzunluğu 1 km’dir. Eni 500 metre, derinliği 15 metre dolayındadır. Gölde sazan ve
alabalık yaşar (Anonim, 1990: 13).
“Trabzon’un en önemli turizm potansiyeline sahip yörelerden biri olan
Uzungöl gölü Trabzon’a 96 km, Çaykara’ya 20 km uzaklıkta bulunan uzun göl
bucak merkezindedir.
Haldizen deresi vadisinde, heyelan sonucu dere yatağının tabii baraj şekline
gelmesi sonucu oluşan göl, çevresindeki ladin ormanları ile çekici bir peyzaj
sergiler. Göl kıyısında yer alan uzun göl yerleşmesi belediye teşkilatına sahip olup,
alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Trabzon’dan ulaşım, Çaykara’ya kadar 76
km asfalt, 19 km stabilize yol ile sağlanmaktadır.
Gölün su sathı, mevsiminde gelen su miktarı ile cüzi farklılıklar gösterirse de
genelde boyu 1000 metre, eni 500 metre derinliği ise 15 metre civarındadır. Gölde
alabalık yaşamaktadır” (Anonim, 1984: 7207).
Trabzon’a 99 km. ve Çaykara ilçesine 19 km. uzaklıkta deniz seviyesinden
1090 m yükseklikte bulunan Uzungöl dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsü ile
Alplerin güzelliğini geride bırakmaktadır.
Vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen
deresinin önünü kapatmasıyla oluşmuş göl “Uzungöl” olarak bilinir ve çevreye aynı
ad verilmiştir. Özellikle yakınındaki Şerah köyünün yöreye uygun tarda yapılmış
eski ahşap evler doğanın güzelliğini tamamlar özelliktedir" (Ata vd, 1999: 35).
"Uzungöl’ün çevresinde bulunan köy ve mahalleler heyelan bölgesidir.
Uzungöl’den, 1967 yılında yaklaşık 100 aile, Van’ın, Özalp ilçesinin iki köyüne
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nakledildi. Emek ve Döner dere köyleri bunlar. Bu göç, Uzungöl’e bir ferahlık
sağlamıştır (Güner, 1994: 184).
"Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Uzungöl, sahip olduğu
turistik potansiyeli bakımından çok zengindir. Çevrede treking, kuş gözlem, botanik
amaçlı turların yanı sıra daha yükseklerdeki dağların arasındaki göllere veya
yakınlarındaki Şekersu, Demirkapı, Yayla önü gibi diğer yaylalara geziler
düzenleme olanağı vardır.
Yaban hayatı bakımından Uzungöl çevresindeki dağlarda ayı, kurt, yaban
keçisi, tilki, Kafkas dağ horozu gibi çeşitli hayvan türleri barınmaktadır (Ata vd,
1999: 35).
-Çaykara İlçesinde Kültür.
“Çaykara İlçesinde kutlanan belirli günler
a- Sultan Murat Şehitleri Anma Günü; 23 Haziran
b- Çaykara’nın Kurtuluşu; 27 Şubat (Çoban, 1994: 595).
İlçenin 2000 yılı itibariyle nüfusu 7000, denizden yüksekliği ise 315 metredir.
Bu rakam sahilden uzaklaştıkça 3000 metreyi bulur.
Kuzeyden Of, güneyden Bayburt, doğudan tekrar Of ve kısmen Rize, batıdan
Sürmene ile çevreli bulunan Çaykara adını Solaklı ve Eğri derelerinin birleştiği
yerin hemen yanında Solaklı Deresi kenarında bulunan Çaykara memba suyundan
alır.
Çaykara ve yöresi Rize’ye yakınlığından Türkiye’nin en yağışlı
yerlerindendir. Kışları ılık ve karla karışık yağmurlu, yazları sıcak ve yağışlıdır.
879 km2 ilçe topraklarının büyük bölümü devlet ormanıdır. Devlet ormanları içinde
kalan açıklık saha ile kültür arazisi karakterinde tapulu ağaçlıklarda bu miktarın
içindedir.
Yayla ilçe halkının yaşantısının en önemli bir parçasıdır. Çaykaralı yaylasız
yapamaz. Halk her yıl muntazam olarak muayyen zamanlarda, aile efradı ile
birlikte hayvanlarını da alarak yaylalara göç eder. Her köylünün kendi yaylası
vardır. Bazı köylerin yaylaları müşterektir. İlçenin verim bakımından en önemli
yaylaları Kuşmer, Sakarsu sonradan Şekersu adıyla köy haline getirilmiştir.
Yaylaların başında en önemli yayla Sultan Murat yaylasıdır. Bu yaylaya çok yakın
olan Cerrah ve Vartan’dır. Halkın ilçe hudutları dışında da yaylaları vardır. Bu
yaylalar Bayburt ve Gümüşhane arazisi içindedir.
Yazın köylerde bir tek hayvan dahi bakılmasına imkan yoktur. Arazi çok kıt,
işlenebilen yerler tamamen tarla veya çayırdır. Bir evin kapısının önü, yani eşiğine
kadar tarlaya dayanır. Bir tarlanın tek toprak tanesi dahi hesap edilir. Öyle ki,
kayalar arasındaki çukurluklara toprak doldurmak suretiyle arası 3-5 mısır tanesinin
ekilebileceği tarla haline getirilir. İlçemizin dağ köylerinde nispeten arazi daha
geniştir. Esasen bu köylerin yaylaları da hemen yanı başlarındadır. Sakarsu
(Şekersu), Arpaözü, Çayıroba, Deridere, Demirkapı bu köylerdendir. Diğer yaylalar
3, 5, 8 ve hatta 12 sat köylerden uzak mesafededirler.
Törenler- Şenlikler:
Yörede turistik değerler fazla olmakla beraber en çok ilgi çekenlerin başında;
1.
Sultan Murat Yaylası Şehitler Töreni: Her yıl 23 Haziran2da Sultan
Murat Yaylası’ndan 1 km yukarısında Şüheda Tepesi’nde şehit düşen askerlerimiz
için tören düzenlenir.
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2.
Yayla Ortası: her yıl 20 Temmuz’da yapılan ve bazı hallerde 10 güne
kadar devam eden güzel bir şenliktir. Bunu hemen takip eden “Ağustos 7’si”
şenlikleridir.
3.
Kuşmer Yaylası Şenlikleri: bu şenlikte tıpkı yayla ortası gibi, çok
sayıda halkın katkılarıyla gerçekleştirilen bir şenliktir.
4.
Uzungöl: Uzungöl, turizm bakımından dünya ülkeleri insanlarının
her gün ziyaret edip, konakladıkları bir yer haline gelmiştir. Doğa güzellikleri
yanında ismini gölünden alan ve her türlü konaklama tesislerine sahip güzel bir
beldedir" (Güner, 2000: 536).
2. Yapay Zeka
Yapay zeka teknolojinin gelişmesi ile elde edilen bilgi birikiminden meydana
gelen teknolojik bir daldır (Beşli, 2007: 16). Yapay zeka, insanlarda zeka ile ilgili
zihinsel fonksiyonları bilgisayar modelleri yardımıyla inceleyerek formül haline
getirmeyi ve bunları yapay sistemlere uygulamayı amaçlayan araştırma alanı olarak
tanımlanmaktadır. Yapay zeka, insanın düşünme yapısını algılayarak benzerini
bilgisayar işlemlerinin yardımıyla geliştirmeye çalışmaktır. Yapay zeka; bilgi
edinme, algılama, görme, düşünme ve karar verme gibi insan zekasına özgü
kapasitelerle donatılmış bilgisayarlardır.
Yapay zeka literatürde "Artificial Intelligence" olarak adlandırılmaktadır.
Günümüzde yapay zeka (YZ) alanında önemli gelişmeler gerçekleşmektedir. Her
geçen gün, yapay zeka araştırmacıları yapay zekanın yeniden tanımlanmasına
yardımcı olacak yeni icat ve yenilikler ortaya koymaktadır. Hatta bazıları bu
gelişmelere bakarak Yapay Zekanın tanımlanması imkansız mutlak bir kavram
olduğunu bile söylemektedir. Yapay Zeka konusunda yapılan çalışmaların her
birisinin cevaptan daha çok yeni sorular ortaya koyduğu bile söylenebilmektedir.
Bununla ilgili olarak, MIT (Massachusette Technical University} araştırma
grubunda Yapay Zeka ile ilgili çalışmaların öncüsü olan Manvin Minsky Yapay
Zekanın " hareket eden bir ufuk " gibi olduğunu ifade etmektedir.
1900’lı yıllar ile birlikte teknik buluşlar artmıştır. Elektrik, ışık, telgraf,
telefon gibi teknik araçların insan hayatına girmesi ile birlikte yazılı dönem yerini
elektrikli ya da elektronik döneme bırakmıştır. Teknik konuların araştırmaları
özellikle elektriğin bulunuşuyla çoğalmıştır (Yengin, 2014: 78).
Normal iletişim biçimlerine dahil olan insanlar yeni teknikler ve yeni icatlar
ile ilgili bilgileri birbirlerine iletmekle sorumlu oldukları için, genel kültürel
temaslar, teknoloji ile teknik bilgilerin bir kültürden diğerine iletilmesini sağlayan
en eski araçlardır (Basalla, 1988: 124). Yapay zeka konusundaki çalışmalar
1960'lardan beri gündemde olmasına rağmen yapay zeka uygulamalarının
bilgisayar gücüne ihtiyaç duymasından dolayı araştırmacılar bu alanda yeni
uygulamalar ortaya çıkaramamışlardır. Ancak günümüzde
bilgisayar
teknolojilerinin gelişimi ile beraber yapay zeka alanında büyük ölçekli araştırma
yapabilmek
ekonomik
açıdan
mümkün
hale
gelmiştir
(http://members.tripod.com/~Bagem/bagem/index.html, 2019).
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3. Kemençe Çalan Android
Son yıllarda dünya yapay zeka, robot teknolojileri oldukça hızlı ve önemli
gelişmelerle hayatımıza girmiştir. Yapay zeka ve gelişmiş robot teknolojileri,
turizm, seyahat ve konaklama endüstrisinde de yapay zeka ve robot teknolojileri
de kullanılmaya başlanmıştır (www.hürriyet.com, 2019).
Türkiye’de turizm sektöründe yaşanan en büyük gelişmelerden biri de
teknolojik gelişmeler ve değişikliklerdir (Middleton ve Clarke, 2001: 155).
Yapay zeka teknolojileri birçok kolaylık sağladığı için hem üreticiler hem de
tüketicilere yönelik algıda çekicilik oluşturmaktadır. Tasarlanan android heykel;
çeşitli işletmeler, müzeler ve farklı destinasyonlarda birçok fayda sağlayarak
ülkemize gelen yerli yabancı turistlerde ilgi ve merak uyandırmaktadır.
Fransa'da 2004 yılında "yılın en iyi heykeltıraşı" seçilen Adil Çelik, talep
doğrultusunda kemençe çalarak türkü söyleyen silikondan android heykeli
tasarlanmıştır. Heykel, Uzungöl'deki bir işletmede sergilenerek turistlerin
beğenisine sunulacaktır. Çelik, 28 yıldandır silikon ve android heykeller üzerine
çalışmalar yapmıştır. Özellikle son 15 yıldır insansı makine olan android heykeller
üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Daha öncede ‘bozkırın tezenesi’ olarak
bilinen Neşet Ertaş’ın saz çalıp türkü söyleyen android heykelini yaptığını belirten
Çelik, ‘Atatürk ve silah arkadaşlarının da android heykelini yaptığını belirtmiştir.
Bu alanda Türkiye’de ve Avrupa’da önemli başarılar sağladığını ve en büyük
hedefinin dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles’ın insansı android robotlarını
yaparak Avrupa’da sergilemek istediklerini ifade etti.
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Gerçek bir insan boyutunda ve kemençe çalarak hareket edebilen heykel
alanında birçok ilki barındırmaktadır. ‘Karadeniz Bölgesi’nin kültürünü ve
kemençeyi tanıtmak amacıyla dünyada ilk kez kemençe çalarak türkü söyleyen ve
bilgisayarla kumanda edilen bir heykel tasarlanmıştır. Müziğin ritmine uyum
sağlayarak kemençe çalarak türkü söylemektedir. Ayrıca geleneksel kıyafetlerle
Karadeniz Bölgesinin insanını da temsil etmektedir. Android heykelin bölgenin
somut ve soyut kültürünü tanıtarak turistlerin ilgilisini çekmesi hedeflenmiştir.
SONUÇ
Karadeniz kıyılarının zümrüt kenti Trabzon, doğal, tarihsel, arkeolojik ve
sosyo-kültürel değerleri yönünden çok zengindir. Bu zenginliklerin gelecek
nesillere aktarılmasında ve yerli ve yabancı turistlerin Karadeniz kültürünü
PROCEEDINGS BOOK

October 03 –06, 2019 Tunusia

https://www.elruha.org/

EL RUHA
5. INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
öğrenmeleri, yaşamaları gerekmektedir. Trabzon'un doğa harikası güzelliklerinden
Uzungöl'de bulunan bir turizm işletmecisi tarafından tasarlanan bilgisayarla
kumanda edilen ve kemençe çalıp türkü söyleyen Android heykelin bölgenin
kültürünü tanıtarak turistlerin ilgilisini çekmesi hedeflenmiştir.
Kısa sürede turist sayısını arttıracağı kaçınılmazdır. İleriki çalışmalarda
yapılacak turist sayısı karşılaştırmalarıyla katkıları daha net bir şekilde görülecektir.
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