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CONGRESS PROGRAM
Online (with Video Conference) Presentation
Join Zoom Meeting:
Meeting ID: 846 1538 6285
Passcode: 613628

OPENING
Libya Time 07:45
Ankara Time 08:45
OPENING CONFERENCE
Prof. Atiya Thabet ABUHARRIS – Head of Congress

To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of
“Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the session.
The Zoom application is free and no need to create an account.
The Zoom application can be used without registration.
The application works on tablets, phones and PCs.
Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
All congress participants can connect live and listen to all sessions.
During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section
of the session.

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent in pdf format at the end of the congress.
Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress
program.
Before you connect to Session:
Please write the hall number in front of your profile name.
For example: Hall-1 Kasım Karaman.
(Instructions given below)Thank you.
Önemli!!! Zoom programı ile giriş yaptığınızda KONGRE KAYIT ve BEKLEME salonuna girmiş
olacaksınız. Oturumlara bekleme odasından yönlendirileceksiniz.
Salonlara yönlendirebilmemiz için profil isminizin önüne örnekteki gibi salon numaranızı
yazmanızı rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Örnek: H-1 Kasım Karaman
Sunumunuzun olduğu oturum bitinceye kadar oturumu terk etmeyiniz. Oturum süresinin
en az %70’inde kameranız açık olmalıdır

SESSION-1, HALL-1
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion
and dynamics.

Please sign in at least 10 minutes before of your starting time, Lütfen en az 1o dk önce sisteme giriş yapınız

Meeting ID: 846 1538 6285
Passcode: 613628
4.08.2020
Turkey’s Time: 09:00 – 11:30/ Libya’s Time: 08:00 – 10:30
MODERATOR – 1. DR. FROILAN D. MOBO
Please sign in at least 15 minutes before of your starting time, Lütfen en az 15 dk önce sisteme giriş yapınız

Author
DR. FROILAN D. MOBO
DR. FROILAN D. MOBO

During session, your cameras should be kept turned on.
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Presentation title

Philippine Merchant Marine Academy (PMMA) Shipboard Monitoring System

A Study of the implementation of IoT Application in the Philippine Merchant Marine
Academy towards Education 4.0
Blending Strategies for Teaching English to Migrant Labours and Refugees in
India Promoting Inclusive and Democratic Education: Experiences from India
FACULTY PERCEPTIONS IN CONDUCTING A COURSE WITH TRADITIONAL,
BLENDED OR E-LEARNING METHODS
Health Ethics Perception of Midwives and Nurses in Covid-19 Process
The Concept of Professional Ethics in Covid-19 and New Public Order
Music in the life of children of preschool age

Work Life Balance and Mental Well-being of Asian Women Academicians in
Higher Education during the times of COVID-19 Pandemic: An Overview

Impact of Riverbank Erosion on Education: A Sociological Analysis in Riverine
Areas of Lakshmipur District in Bangladesh
Counter Movement Jump and Sport Specific Kick Speed Tests for The
Discriminant of Successful and Non-Successful Kickboxers
The Relationship Between General and Specific Speed Tests in Junior
Kickboxers

SESSION-1, HALL-2
Meeting ID: 846 1538 6285
Passcode: 613628
4.08.2020
Turkey’s Time: 09:00 – 11:30/ Libya’s Time: 08:00 – 10:30
MODERATOR – 1. Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL
Please sign in at least 15 minutes before of your starting time, Lütfen en az 15 dk önce sisteme giriş yapınız
Author

During session, your cameras should be kept turned on.
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Presentation title

Discussing a new syllabus of the English language of Azerbaijan State
University of Economics
CROWDFUNDING AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF FUNDS FOR
ENTREPRENEURS
A Historical Review of COVID-19 and Global Disease Outbreaks Economic Affects
AN ASSESSMENT OF THE ACTIVE LABOR MARKET POLICIES IN THE FIGHT
AGAINST THE YOUTH UNEMPLOYMENT IN TURKEY
LEGITIMACY, REPUTATION AND IDENTITY: TOWARDS A COMPREHENSIVE
FRAMEWORK
Economic Determinants of Foreign Direct Investments in Developing Countries
The relation between climatic variables and employment level in Turkey
The long run relation between gold and inflation: Turkish case
DEVELOPING OF TECHNOLOGY and CHANGING of ENERGY RESOURCES
DISCONCERTED FINANCIAL SECTOR’S SURVIVAL STRATEGIES: AN
INQUISITION
Həssas veb – dizayn
Financial Objectives

SESSION-1, HALL-3
Meeting ID: 846 1538 6285
Passcode: 613628
4.08.2020
Turkey’s Time: 09:00 – 11:30/ Libya’s Time: 08:00 – 10:30
MODERATOR 1– Dr. Gulshan MAHARRAMOVA/ Moderator 2 - Dr. Pratibha
Please sign in at least 15 minutes before of your starting time, Lütfen en az 15 dk önce sisteme giriş yapınız

Author
Dr. Pratibha

During session, your cameras should be kept turned on.
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Arş. Gör. Murat ZORKUN
Arş. Gör. Murat ZORKUN
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Presentation title
GOD MADE THE COUNTRY AND ‘MAN’ MADE THE TOWN: A
PAREMIOLOGICAL PERSPECTIVE INTO GENDER STEREOTYPES IN
ENGLISH
Women Problems dealt in Said Havraniyye Stories
İMADƏDDİN NƏSİMİNİN AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNİN İNKİŞAFINDA
ROLU
TECHNICAL ANALYSIS OF SAID HAVRANIYYE’S THEATRE CALLED
“CHICKEN SCREAM”
Dadabahai Naoroji and Indian Moderates Expectations From British Rulers
Before Bengal’s Partition (1833-1905)
Is There any Correlation Between India is a Member of the Non-Aligned
Movement and Indian Space Program?

Zaîme el-Bârûnî’s Story Called “Distant Fezzan” and Perception of Fezzan in
Turks
A “FIZAN” FOLK SONG WRITTEN FOR “BIN DALLI FISTAN”
POLITICAL AND MILITARY DEVELOPMENTS IN THE GREAT WAR (1 ST
WORLD WAR) AND AFTER THAT; İN THE COUNTRIES OF MAGHREB
(NORTE AFRİCA) (FROM THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE FOR A
COMPARATIVE VIEW)
FINANCIAL DISCRIMINATION AS A DISGRACEFUL BEHAVIOR
SHOULD ALIMONY INCOME BE TAXED?
WAYS OF FORMATION OF DIPLOMATIC TERMS IN THE AZERBAIJANIAN,
TURKISH AND ENGLISH LANGUAGES

SESSION-2, HALL-1
Meeting ID: 846 1538 6285
Passcode: 613628
4.08.2020
Turkey’s Time: 12:00 – 14:30/ Libya’s Time: 11:00 – 13:30
MODERATOR – Doç. Dr. Serdar ÜNAL
Please sign in at least 10 minutes before of your starting time, Lütfen en az 1o dk önce sisteme giriş yapınız
Author

Doç. Dr. Serdar ÜNAL
Doç. Dr. Serdar ÜNAL
Doç. Dr. Huriye TEKİN
ÖNÜR
Doç. Dr. Huriye TEKİN
ÖNÜR
Dr. Öğr. Üyesi Hıdır ÖNÜR
Dr. Öğr. Üyesi Hıdır ÖNÜR
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Dr. Günseli Gümüşel
Yasin Şahin
Yasin Şahin
Dr. Dipanwita Pal

During session, your cameras should be kept turned on.
Presentation title

Individual and Social Effects of Microaggressive Behaviors in Everyday Life
Too Much Alternative Information in the Age of Extremes and Its Effects on
the Individual Level
THE “INDIGENOUS AND NATIONAL” APPROACH TO WOMEN'S PROBLEMS:
WOMEN IN ZİYA GÖKALP POEMS
THE THINGS NOT INFERRED FROM THE CONCEPT OF GENDER

A SOCIOLOGICAL EVALUATION ON RELIGIOUS EDUCATION IN HIGH
SCHOOLS
TRANSFORMATION OF THE SCHOOL ORGANIZATION SYSTEM IN THE
TURKISH SOCIETY
EASTERN MALE IN ORIENTALISM: NOVEL OF “THE LUSTFUL TURK” (1828)
AND RECREATION OF TURKISH MALE IMAGE
THE APPEARANCE OF EASTERN WOMEN’S IMAGE IN ORIENTALISM ON
PERFORMING ARTS: EXAMPLE OF GOTHIC/DARK/TRIBAL FUSION
BELLYDANCE/WORLD DANCE NEW YORK
THE EFFECT OF GILLES DELEUZE ON THE NEW CULTURAL STUDIES
THE EFFECT OF RAYMOND WILLIAMS ON THE NEW CULTURAL STUDIES
The Santhals of the Santhal Parganas: Delving into the Reality after Hansda
Sowvendra Shekhar’s Stories

SESSION-2, HALL-2

Meeting ID: 846 1538 6285
Passcode: 613628

4.08.2020
Turkey’s Time: 12:00 – 14:30/ Libya’s Time: 11:00 – 13:30
MODERATOR – Dr. Salma Khan
Please sign in at least 10 minutes before of your starting time, Lütfen en az 1o dk önce sisteme giriş yapınız
Author

Seçil Duran
Serkan Künü
Volkan Duran
Volkan Duran
Dr. Anju Lis Kurian
Dr. C. Vinodan
Dr. Anju Lis Kurian
Dr. C. Vinodan
Menekşe Bekaroğlu
Ayşe F. Caman
Dr. Salma Khan
M. Furkan Cinisli
Deniz Ertuğ
Burcu Ertuğ
Ferhat Cagri ARAS
Aparna Srivastava
Ayşenur ERDİL
Ayşenur ERDİL

During session, your cameras should be kept turned on.
Presentation title

Understanding Coronavirus Pandemic in The Context Of Behavioural
Economics

Glass Ceiling Syndrome in “High Quality” Social Science Publications
CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL ACTIVISM: A PRIDE OR PLIGHT

ENERGY GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE SOUTH ASIA
SCENARIO
MISIR KRALİÇESİ ARSİNOE’NİN ÖLDÜRÜLMESİNİN ROMA’NIN SİYASİ
HAYATINA ETKİSİ
ENHANCING CITIZEN LEADERSHIP FOR DEMOCRATIZING DEVELOPMENT:
AN INDIAN PERSPECTIVE
WRITING A STORY IN A THEREAPEUTIC WAY: A CASE STUDY FOR
NARRATIVE THERAPY DOCUMENTATION
STRUCTURE OF AL-QAEDA ORGANIZATION: BETH ISRAEL and NEVE
SHALOM BOMBINGS
GLOBAL POLITICAL ECONOMY IN CHINA AND INDIA DURING THE COVID19
TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE ACCORDING TO KAIZEN,
BENCHMARKING AND 5S: AN IMPLEMENTATION FOR A BUSINESS IN THE
SERVİCE INDUSTRY
AN OVERVIEW ON TOTAL QUALITY MANAGEMENT: A CASE STUDY FOR
SERVICE INDUSTRY-HEALTH SECTOR

SESSION-2, HALL-3

Meeting ID: 846 1538 6285
Passcode: 613628

4.08.2020
Turkey’s Time: 12:00 – 14:30/ Libya’s Time: 11:00 – 13:30
MODERATOR – Dr. Öğr. Üyesi M. Sami SÜYGÜN
Please sign in at least 10 minutes before of your starting time, Lütfen en az 1o dk önce sisteme giriş yapınız
Author

Jestoni Dulva Maniago
Floreliz Viado Ngaya-an
Jestoni Dulva Maniago
Floreliz Viado Ngaya-an
Doç. Dr. Sezen BOZYİĞİT
Dr. Öğr. Üyesi M. Sami
SÜYGÜN
Dr. Öğr. Üyesi M. Sami
SÜYGÜN
Doç. Dr. Sezen BOZYİĞİT
Mohammed Muqtadir
Bhumika Sharma
Bhumika Sharma
Mohammed Muqtadir
Ender Büyüközkara
Ender Büyüközkara
Hatice PARLAKÇI DOĞAN
Mustafa Hakkı AYDOĞDU
Hatice PARLAKÇI DOĞAN
Mustafa Hakkı AYDOĞDU

During session, your cameras should be kept turned on.
Presentation title

“NAVIGATING PPC IN THE SEA”: AN INTEGRATIVE REVIEW ON IMPLEMENTATION
SCIENCE OF PEDIATRIC PALLIATIVE CARE IN LOWER-MIDDLE-INCOME COUNTRIES
IN SOUTHEAST ASIA

“RACHEL HOUSE’S ODYSSEY IN THE SEA”: A CASE STUDY ON HOME-BASED
PEDIATRIC PALLIATIVE CARE IMPLEMENTATION IN INDONESIA
THE EFFECT OF EXPLORATORY BUYING TENDENCY ON HEDONIC
CONSUMPTION

THE INVESTIGATION OF LOGISTICS-RELATED JOB POSTINGS: KARIYER.NET
CASE
ELECTRIC MOBILITY IN INDIA: PROSPECTS AND CHALLENGES

UNTANGLING THE SOCIO-LEGAL DIMENSIONS VIS-À-VIS MENSTRUATION IN
THE INDIAN SOCIETY
AN INVESTIGATION INTO FAITH WITHIN THE FRAME OF ETHICS IN SØREN
AABYE KIERKEGAARD
A READING OF SADIK RIFAT PASHA’S RISĀLE-I AKHLĀQ FROM THE
PERSPECTIVE OF KINALIZĀDE ALI EFENDI’S AKHLÂQ-I ALĀĪ
EVALUATION OF IRRIGATION ASSOCIATIONS IN TERMS OF FARMERS: GAPHARRAN PLAIN SAMPLING, ŞANLIURFA-TURKEY
AN EVALUATION ON FARMERS' PERCEPTIONS ON AGRICULTURAL POLICIES,
GAP-HARRAN PLAIN SAMPLING, ŞANLIURFA-TURKEY

SESSION-3, HALL-1
Meeting ID: 846 1538 6285
Passcode: 613628
4.08.2020
Turkey’s Time: 15:00 – 17:30/ Libya’s Time: 14:00 – 16:30
MODERATOR – 1. Dr. N.Johnson
Please sign in at least 10 minutes before of your starting time, Lütfen en az 1o dk önce sisteme giriş yapınız
Author

During session, your cameras should be kept turned on.

Mark Joshua D. Roxas, LPT
Asif Farooq Zai
Mir Rahul Ahmad
Mir Rahul Ahmad
Asif Farooq Zai
Dr. Mohammad Zahid
Seema Sadiq
Dr.N.Johnson
P.Nagajothi
Dr.N.Johnson
Rayees Ahmed
Syed Towseef Ahmed
Pervez Ahmed
Ananda Majumdar
Assist. Prof. Pranabesh
Talukdar

Presentation title

MOVE ANALYSIS OF RESEARCH ABSTRACTS: THE CASE OF SENIOR HIGH
SCHOOL STUDENTS IN A PHILIPPINE UNIVERSITY
Innovative and Technological Approaches in Teaching and Learning
Pedagogical Approaches and Strategies of Peace and conflict Resolution

Challenges of Mobile Learning During Pandemic in Indian Context
Role of ICT in Teaching and Learning
EFFECT OF SELF REGULATORY TRAINING MODULE TO ENHANCE THE
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING ABILITY OF PRE-SERVICE TEACHERS
Strengthening of Skilled Workforce through Vocational Education
Spatio Temporal Analysis of Glacial Lakes in the Jhelum basin, Kashmir
Himalayas, India
European History of War The Social-Economic-Global Impact of Trianon in
Hungarian Diaspora and the War of White Mountain
Satyagraha Movement of United Central Refugee Council for the
rehabilitation of the East Pakistani Refugees in West Bengal in the 1950s.

SESSION-3, HALL-2

Meeting ID: 846 1538 6285
Passcode: 613628

4.08.2020
Turkey’s Time: 15:00 – 17:30/ Libya’s Time: 14:00 – 16:30
MODERATOR – Dr. Asma Seemi Malik
Please sign in at least 10 minutes before of your starting time, Lütfen en az 1o dk önce sisteme giriş yapınız
Author

HAYAT AHAMAD
HAYAT AHAMAD
Sahed Hossen Sajib
Syed Ashik - E - Elahi
Prof. Dr. Asad Raza Abidi
Mr. Sarmad Rahat
Norvy Paul
Sheena Rajan Philip
Muniza Javed
Dr. Asma Seemi Malik
Prof. Dr. Talat Sohail
Sarika Moon
Vineet Tandiya
Aneela shaheen
Dr. Saira akthar
Tehrim iqbal
Dr. Preeti Tewary

During session, your cameras should be kept turned on.
Presentation title

Muslim Women Health in India
Social Dynamics Status of Women in Islam
EFFECTS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION ON LIVELIHOOD IN THE
RIVERBANK REGIONS OF BARISHAL CITY CORPORATION
SOLIDARITY IN-ASSORTED VARIETY? BUILDING REGIONAL IDENTITY IN
SOUTHEAST ASIA
Understanding the Learning and Practice of Social Work in India during and
post-pandemic Era
The aftermath of Indus Water Treaty 1960 on Kashmir Turmoil
Employment in Information and Communication Technology (ICT) sector of
India :Impact on Opportunities,Challenges,and Performance during the
Covid-19 Pandemic situation
ONLINE EDUCATION- VAST OPPORTUNITY TO PARTICIPATE AND LEARN
GLOBALLY
Gender inequality in rural areas of district Faisalabad
CHANGING TREND OF EDUCATION IN CONTEMPORARY TIME

SESSION-3, HALL-3
Meeting ID: 846 1538 6285
Passcode: 613628
4.08.2020
Turkey’s Time: 15:00 – 17:30/ Libya’s Time: 14:00 – 16:30
MODERATOR – Dr. Bhakta Bandhu Dash
Please sign in at least 10 minutes before of your starting time, Lütfen en az 1o dk önce sisteme giriş yapınız
Author

Abdulgaffar Muhammad
Stephen T. Homer
Abdulgaffar Muhammad
Dr. Bhakta Bandhu Dash
Sonali Priyadarshini
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Prof. Dr. Asad Raza Abidi
Muhammad Shoaib Khan
Pathan
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Saleem Rahpoto

During session, your cameras should be kept turned on.
Presentation title

IMPACT OF CREDIT RISK MANAGEMENT ON FINANCIAL PERFORMANCE: A
STUDY OF DEPOSIT MONEY BANKS IN NIGERIA (2008-2017)
A CONCEPTUALISATION OF THE PERCEPTIONS OF SUSTIANABLE FISHERIES
IMPACT OF LEADERSHIP STYLES ON THE PERFORMANCE OF KADUNA
STATE CIVIL SERVICE
An Empirical Study on Job Satisfaction among Bank Employees: An Analysis
of the Contributing Variables towards Job Satisfaction
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THE SEARCH FOR INTERNATIONAL ECONOMIC METHOD ORGANIZATION
MONEY RELATED RECITALS OF PAKISTAN INSURANCE BUSINESS IN
GLOBAL SET-UP
Schools, skills, services, and technical & non-technical learning: The impact of
COVID-19 on education

SESSION-4, HALL-1
Meeting ID: 846 1538 6285
Passcode: 613628
4.08.2020
Turkey’s Time: 18:00 – 20:00/ Libya’s Time: 17:00 – 19:00
MODERATOR – Prof. Dr. Fayaz Raza Chandio
Please sign in at least 10 minutes before of your starting time, Lütfen en az 1o dk önce sisteme giriş yapınız
Author

During session, your cameras should be kept turned on.

Prof. Dr. Muhammad Saleem
Rahpoto
Prof. Dr. Saleem Rahpoto
Prof. Dr. Fayaz Raza
Chandio
Mr. Sarmad Rahat
Sudhaishna Khastoori
Dr. Faiz Muhammad Shaikh
Sikandar Huusin Soomro
Dr. Faiz Muhammad Shaikh
Dr. Anwar Ali Shah Syed
Ali Raza Memon
Dr.Abdullah Sethar
Dr. H. R. Laskar
M.K.GANESHAN
Dr. C.VETHIRAJAN
Ali Umar Ahmad
Suraya Ismail
Aminu Hassan Jakada
Kabiru Kamalu
Ahmad Tijjani Abdullahi
Inuwa Mukhtar Ahmad
Aminu Muhammad Fagge
Abubakar Atiku Muhammad
Umar Muhammad Dabachi

Presentation title

Digital Education Response to Covid-19 in Pakistan: A Case Study of Pak-Turk
Maarif International Schools & Colleges Lumhs Branch Jamshoro
IN THE POLITICAL ECONOMY OF CHINA MAHATHIR OF ARRANGEMENT:
MONETARY COLLABORATION, POLITICAL AND VITAL INCLINE RIME
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Philippine Merchant Marine Academy (PMMA) Shipboard Monitoring System
Dr. Froilan D. Mobo
Philippine Merchant Marine Academy
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Abstract
The primary goal of the study is to lookup is to measure, define and make a report on the
correlation of sure elements. Quantitative research is generally carried out the usage of
amassing statistical statistics in the form of surveys, questionnaires, interviews, and
experiments, which are designed to decided opinion of the people or positive tendencies in the
society.
Specifically, the find out about seeks to find solutions to the following questions: (1) What is
the profile of the respondents in phrases of: 1.1. Position; 1.2 Age; and 1.3 Course? (2) How
do administrator-respondents discover the effectiveness of the customized PMMA Shipboard
Training Monitoring System in terms of: 2.1. Accuracy; 2.2. Security; and 2.3 Functionality?
(3) How do the trainee-respondents identify the effectiveness of the customized PMMA
shipboard Training Monitoring System in terms of: 3.1.User-friendliness; and 3.2. Speed of
processing? (4) Is there a massive difference on the respondents’ appreciation on the
effectiveness of the customized PMMA Shipboard Training Monitoring System when
grouped according to profile variable? The researcher assumed that the customized PMMA
Shipboard Training Monitoring System is very superb in phrases of accuracy, security,
functionality, user-friendliness and speed of processing as perceived through the
administrators and trainees.
Sixty (60) or ninety percentage of the respondents are trainees whilst seven (7) or 10 percent
are administrators. The administrator-respondents have been composed of four (4) personnel
of DST and three (3) educational officials.
It was observed and concluded that: (1) A common trainee-respondent is 23.74 12 months
historic BSMarE cadet, (2) The administrator-respondents perceived the customized PMMA
Shipboard Training Monitoring System in phrases of accuracy, security, and performance as
very effective, (3) The trainee-respondents discover the personalized PMMA shipboard
Training Monitoring System in terms user-friendliness and pace of processing as very
effective, (4) Respondents’ position and course influences their grasp on the effectiveness of
the custom-made PMMA Shipboard training Monitoring System in terms of velocity of
processing.
Based on the following recommendations: (1) The approval of the use of the personalized
PMMA Shipboard Training Monitoring System for the trainees of the Philippine Merchant
Marine Academy on board, (2) The instantaneous full implementation of the PMMA
Shipboard Training Monitoring System. (3) Further study need to be executed to enhance its
points and skills like locking of grading sheet, notification code generated, and summation of
complete months of embarkation, (4) Further monitoring of the gadget in its implementation.
Keywords: Shipboard Monitoring, Shipboard Training, System
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A Study of the implementation of IoT Application in the Philippine Merchant Marine
Academy towards Education 4.0
DR. FROILAN D. MOBO
Philippine Merchant Marine Academy, Philippines
https://orcid.org/0000-0002-4531-8106

Abstract
The researcher came up with an idea of studying the possibility of implementing IoT
Application in the Philippine Merchant Marine Academy towards Education 4.0. (Gartner,
2017) mentioned that “The Internet of Things (IoT) is the network of physical objects that
contains embedded technology to communicate and sense or interact with their internal states
or the external environment.”
IoT had existed a long time before the concept became famous, to the global maritime
industry in the so-called “hyperconnected world”. Another IoT characteristic refers to the
communications models described by the Internet Architecture Board: (1) The Device-toDevice communication model represents two or more devices that directly connect and
communicate between one another, or through an intermediary application server, over many
types of networks, including IP networks or the Internet; (2)The Device-to-Cloud
communication model starts from the idea that the devices connect directly to an Internet
Cloud service; (3) The Device-to-Gateway model means that an intermediary between the
Internet device and the Cloud Computing services, consisting of a software application
operating on a local gateway device and providing several functionalities (such as data and
protocol translation) and security and (4) The Back-end-Data-sharing model presents a
communication architecture that enables users to analyze and export data objects from a
Cloud service in combination with data from other sources.
The study will demonstrate the new way of interaction among cadets and professors and the
movements produced in an academic environment using the said application.
According to Bagheri (Bagheri & Movahed, 2016), the applications of IoT in the education
sector can be categorized into three groups: “energy management and real-time ecosystem
monitoring, classroom access control and improving teaching and learning”.

Keywords: IoT, Education 4.0, Implementation
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Blending Strategies for Teaching English to Migrant Labours and Refugees in India
Promoting Inclusive and Democratic Education: Experiences from India
Assist. Prof. Sanjayan Thottapattunjalil Suseelan
Dada Vaidya College of Education, Goa University
Abstract
It’s a pilot project has been undertaken in India in different states, for teaching Migrant
labours and refugees from different parts of our country. We started the project in last
December 2017 in Perumbavoor Municipality as Pilot project and now disseminated to all
parts in our state and entire India. Our state receiving many Migrants labours from other
northern states .Through survey method identified 200000 migrants.4357 migrants are joined
for studies. Mixed research method was adopted for this study. At the outset, the main aim of
our project is to teach Mother tongue of our state to Migrant Labours precisely, Malayalam to
them. The project named as Changathy (friend) started to teach Malayalam language to
Bengalis, Oriyas, Assamese, and Hindi speaking people through a Book by 45 students from
my college under my guidance in every weekend. We set up Learning centers in Libraries,
Madras’s and even inside the working factories of Migrant Labours .This is the first project in
the world where due emphasis is given for teaching Migrants Labours for their Working
States Language ,Malayalam. The project is supported by Kerala Literacy Mission,
Perumbavoor Municipality and Our College. We conducted a survey using structured
questionnaire first for identifying Migrant labours in different premises and later they
registered for course. Learning is flexible and not time bound .Finally after one year we are
able to teach them well and got good result in Examination. Later the project extended to
other states especially focussing on teaching Basic English. Most of the Migrant labours
uncultured using drugs and criminals, which drastically changes due to literacy. It is also a
part of Cultural Revolution maintain social inclusion and gender equality in the history of
Kerala, India.
Key words: Migrant Labours, Changathy, Cultural Revolution
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FACULTY PERCEPTIONS IN CONDUCTING A COURSE WITH TRADITIONAL,
BLENDED OR E-LEARNING METHODS
Hale H. Turhangil Erenler
Baskent University
ORCID 0000-0001-6292-109X
Abstract
This study investigated faculty members’ perceptions and their opinions related to the
implementation of a computer literacy course in a private university in Turkey. For many
faculty members, the integration of technology and tools into a course program is a
challenging process. In this context, the problems faced by faculty members in teaching
before and with the technology use via the learning and content management platform Moodle
were analyzed. The opinions and experiences of eight instructors who conducted the course
either in traditional or blended methods in 2014 were compared with eighteen instructors’
perceptions who delivered the lessons via e-learning methods. Qualitative analysis was
conducted. The data were collected via email and online forms, and open-ended questions
were used. Although there were many similar findings in both of the methods, the findings
showed that technological barriers and students’ interest and participation were the most
highly identified barriers explored in this study. Moreover, it was obvious that a lot of
progress has been made at the end of this transition process from traditional to blended and
online. The results were important for academia in terms of expanding the perspectives and
providing students with a better quality course.
Keywords: Faculty Perceptions, Blended Learning, E-Learning, Moodle
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Covid-19 Sürecinde Ebe ve Hemşirelerin Sağlık Etiği Algısı

Doç. Dr. Aykut EKİYOR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Serdar RAVİŞ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Özet
Covid-19 pandemisini yaşadığımız bu zor süreçte sağlık çalışanlarının toplum için ne kadar
önemli oldukları bir kez daha anlaşıldı. Sağlık çalışanlarının evlerine bile gidemeyerek,
ailelerinden çok hastalara vakit ayırmak zorunda kaldıkları görüldü. Onların görevlerini icra
ederken ne gibi zorluklarla karşılaştıkları ve nasıl tehlikeli bir ortamda mesleklerini icra
ettikleri tüm vatandaşlar tarafından gözlemlendi. En önemlisi ise hasta ve hasta yakınları bazı
durumlarda sağlık etik ilkelerinin bile esnetilmesi gerektiği kanısına vardı. Bu çalışmanın
amacı sağlık çalışanları arasında en yoğun şartlarda görev yapan ebe ve hemşirelerin sağlık
etiği algısını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Van ilinde 51 ebe ve hemşireye beşli
Likert ölçeğine uygun şekilde 16 soruluk anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS
programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada ölçeğin geçerlilik ve güvenirliği için uygulanan
Cronbach’s Alfa testinin sonucu 0,808 çıkmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların
demografik özelliklerinden yaş, meslekte bulunma süresi ve mesleği kendi isteğiyle seçip
seçmeme ile sağlık etiği algısında fark olmadığı, ancak öğrenim durumu ile sağlık etiği algısı
arasında fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Etik, Sağlık Etiği, Ebe, Hemşire, Hasta
Health Ethics Perception of Midwives and Nurses in Covid-19 Process
Abstract
It was once again understood how important the healthcare professionals are to the society in
this difficult process in which we experienced the Covid-19 pandemic. It was seen that
healthcare workers could not go to their homes to spend time on patients rather than their
families. It was observed by all citizens what difficulties the data faced while performing their
duties and how they performed their professions for a dangerous reason. Even his pure
principles must have been stretched. The purpose of this study is to determine the perception
of health ethics of midwives and nurses working in the most intense conditions among
healthcare services. A questionnaire with 51 questions was applied in the province of Van. On
the obtained side, it is analyzed with the SPSS program. The result of Cronbach's Alpha test
was 0.808. Age, duration and occupation of the demographic characteristics of the
participants for the research.
Key Words: Covid-19, Ethic, Health Ethics, Midwife, Nurse, Patient
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GİRİŞ
Kamu hizmeti gören mesleklerin belki de en başında sağlık çalışanları gelmektedir. Kıymetini
ancak sağlığımızı kaybettiğimiz zaman anladığımız sağlık çalışanları, özellikle Covid-19
salgınının devam ettiği günümüzde fedakârca görev yapmaktadırlar. Sağlığa yönelik
çalışmaların, hem tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında hastalanınca, hem de koruyucu
sağlık hizmetleri kapsamında hasta olunmadan yürütüldüğü göz önünde bulundurulduğu
zaman, aslında ülkede yaşayan herkesin bu hizmetin alıcısı konumunda olduğu görülür.
Böylesine geniş kapsamlı bir hizmetin yerine getirilmesinde aksaklık olmaması için
sistematik bir düzene ve etik kuralları belirlenmiş mesleki bir çerçeveye ihtiyaç vardır. Bu
nedenle sağlık çalışanlarının şeffaf, dürüst, tarafsız şekilde görev yapması ve hesap verebilme
sorumluluğuna sahip olması gereklidir. Bu gereklilik sağlık etiğinin oluşturulması ve
çalışanların etik ilkelere uygun davranması ihtiyacını doğurur.
Sağlık hizmetlerinde hastaların en fazla muhatap oldukları sağlık çalışanları ebe ve
hemşirelerdir. Sağlık çalışanlarına ve sağlık kuruluşlarına güven duyulabilmesinin en önemli
dayanağı ebe ve hemşirelerin hastalarla olan ilişkilerinin iyi olması ve hasta haklarına saygı
göstermeleridir. Bu durum ebe ve hemşirelerin sağlık etiğine uygun davranmasıyla
gerçekleşebilir. Ancak ülkemizin şartları değerlendirildiğinde; sağlık çalışanı başına düşen
hasta sayısının çok fazla olması, sağlık çalışanlarının nöbetli sistemde yoğun bir şekilde
çalışmaları, özellikle hasta ve hasta yakınlarının en acil durumda kendilerinin olduğunu
düşünerek, gerekli prosedürleri uygularken zamana ihtiyaç duyan sağlık çalışanlarına karşı
gösterdikleri olumsuz tavırları nedeniyle sağlık etiğine uymayan davranışlarla
karşılaşılmaktadır. Hele birde vatandaşların zaman zaman sağlık çalışanlarına karşı şiddet
içeren hareketler sergilediği de göz önünde bulundurulduğunda, sağlık etiği anlamında
olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu nedenlerle sağlık çalışanlarından etik
kurallara uygun şekilde hareket etmelerini beklerken, bizlerde onlara görevlerini rahat bir
şekilde icra etmelerini sağlayacak uygun bir ortam oluşturmalıyız. Aksi halde sağlık
çalışanlarına ne kadar etik değerler eğitimi verilirse verilsin sağlık hizmetlerinin kalitesi
arttırılamayacaktır. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sağlık
çalışanlarının günlerce aralıksız ve fedakârca çalışmalarına sebep olmaktadır. Bu süreçte
sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanmaları, hastalığı aile bireylerine bulaştırmaları gibi
ihtimaller sebebiyle mesleki anlamda etik ikilemler yaşadıkları görülmektedir. Covid-19
hastalarını iyileştirmeye çalışmak ve hastalığa yakalanmamak için çaba göstermek zor bir etik
ikilem durumudur. Aynı zamanda Covid-19’un varlığı diğer hastalıkların durması anlamı
taşımamaktadır. Özellikle hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin büyük bir kısmının Covid19 hastalarına ayrılması ve tedavi önceliklerinin salgın hastalarına verilmesi diğer hastaların
tedavilerinin aksatılmasına sebep olmaktadır. Bu durum sağlık etiği açısından olumsuzlukları
da beraberinde getirmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı etik ve sağlık etiği konularının kuramsal çerçevesinin çizilmesi ve
bu kapsamda gerçekleştirilen bir saha çalışması ile ebe ve hemşirelerin sağlık etiği algısının
ölçülmesidir. Aynı zamanda Covid-19 salgınının sağlık çalışanlarının etik algısını nasıl
etkilediği de incelenecektir. Öncelikle kuramsal çerçevede etik ve sağlık etiği konuları
irdelenecek, Covid-19 hakkında genel bilgi verilecek, ardından üzerinde araştırma yapılan
ilde görev yapanlardan hareketle ebe ve hemşirelerin sağlık etiği algısı ortaya konularak
sonuçların genel bir değerlendirmesi yapılacaktır.
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KURAMSAL ÇERÇEVE
Etik kelimesi Yunanca; töre, görenek alışkanlık anlamına gelen “ethos” kelimesinden
türetilmiştir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü (2020) etik kavramını “çeşitli meslek kolları arasında
tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü” şeklinde açıklamaktadır.
Evrensel bir kavram olan etiğin kapsamı düşünüldüğünde sözlük anlamının dar kaldığı
görülmektedir. Etik, kişilerin, doğru ile yanlışı ayırt etmek amacıyla kullandıkları kriterler
olarak tanımlanabilir (Gökçe ve Örselli, 2011). Etik, davranışları yönlendiren davranış
standartlarını veya sosyal normları belirleyen bir kurallar çerçevesidir (Karakoç, 2012).
Etik, kurallara dayalı insan davranışları ile ahlâk ve normlara uyma yükümlülüğünü bilimsel
olarak inceleyen ve sistematik ahlâki değerlere hizmet eden bir felsefe dalıdır (Kaya, 2015).
Bu nedenle etiğin ana merkezini diğer felsefe dallarında olduğu gibi insan davranışları
oluşturmaktadır. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde toplum tarafından benimsenmiş, olması
gereken kuralları ve bu kurallara uymak suretiyle gerçekleşen davranışlar etik değerler
şeklinde tanımlanabilir (İşgüden ve Çabuk, 2006). Başlıca temel etik değerler dürüstlük,
sözünde durmak, sadakat, adalet, başkalarına saygı göstermek, sorumluluklarını yerine
getirmektir. Etik, bireysel ve toplumsal davranışları etkilediği kadar çalışma hayatında
uyulması gereken genel geçer kuralları da belirler. Bu nedenle evrensel etik değerlerin
yanında özellikle kamu hizmeti gören mesleklerin kural ve kaidelerini düzenleyen meslek
etiği değerleri bulunmaktadır.
Meslek etiği ise belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup, koruduğu;
meslek üyelerine uymaları gereken ilkeleri gösteren, onları belli bir şekilde davranmaya
zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, meslek
içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür
(Aydın, 2010). Meslek etiği, içinde bulunulan toplumun ve görevi icra eden bireyin etik
değerlerinden etkilenir ve bu etki vasıtasıyla şekillenir (İşgüden ve Çabuk, 2006). Bu nedenle
meslek etiğini bireyin ve toplumun etik değerlerinden bağımsız düşünmek mümkün değildir.
Kamuya hizmet eden ve toplumla en fazla iç içe olan görevlilerin başında gelen sağlık
çalışanlarının meslek etiğine bağlılık düzeyleri hizmet alan herkes için çok önemlidir. Çünkü
sağlık etiğinin en önemli konusu hastanın iyileşmesi ve hasta mahremiyetidir. Bu nedenle
sağlık çalışanlarının görevlerini icra ederken uymaları gereken sağlık etik ilkeleri
oluşturulmuştur.
Sağlık etiği, geniş bir çerçeveden bakıldığında, hastanın haklarını koruma, hastaya zarar
vermeden yarar sağlama, hasta için ve hasta ile birlikte iyi ve doğru karar verme olarak
tanımlanabilir (Tazegün ve Çelebioğlu, 2016). Sağlık uygulamaları, hastaların tedavi ve
bakımlarının iyi olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğinde otomatik olarak etik
değerlere de uygun olmaktadır (Şahiner ve diğerleri, 2019). Sağlık etiği konusundan ilk olarak
1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da
bahsedilmiştir (Resmi Gazete, 1928). Sağlık etik ilkeleri Milli Eğitim Bakanlığının (2015)
yayımladığı Sağlık Hizmetleri Meslek Etiği kitabında şu başlıklar altında toplanmıştır. (1)
Özerkliğe saygı ilkesi: Hastaların haklarına saygı göstermek ve tıbbi bakım ile ilgili kararlara
onların katılımını sağlamaktır. (2) Yararlılık ilkesi: Sağlık çalışanının hasta yaşamına destek
vermesi, onu tedavi ederek ağrı ve acısını dindirmesi ve hastaya yararlı olmasıdır. (3)
Aydınlatılmış Onam ilkesi: Hastanın sağlık durumu, konulan teşhis, uygulanacak tedavi
yöntemi, önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda yaratacağı sonuçlar ve riskler
konularında aydınlatılması ve konulara ilişkin onayının alınmasıdır. (4) Adalet ilkesi: Tıbbi
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kaynakların ihtiyaca göre dürüstçe ve hakça paylaştırılması, tedavi ve bakımda kullanılan
araç, gereç ve teknik donanımların, hastanın bireysel gereksinimlerine göre eşitlik ilkesine
uygun olarak dağılımının sağlanmasıdır. (5) Dürüstlük ilkesi: Hasta ve ailesine gerçeği
söyleme ve dürüst olma zorunluluğudur. (6) Sözünde durma ilkesi: Sağlık personeli
tarafından hastaya verilen sözlerin tutulması, tutulamayacak sözlerin verilmemesidir. (7) Sır
saklama ilkesi: Sağlık personelinin, sağlık kurumunda hastalar hakkında öğrendiği tüm
bilgileri gizli tutmasıdır. (8) Gerçeğe uyma ilkesi: Sağlık personelinin akılcı, gerçeği araştıran
ve hizmeti belgeleyen davranışlarla doğruya yönelmesidir. (9) Sözcülük: Hasta, kendi adına
konuşup karar veremiyorsa ve hasta adına konuşabilecek kimse yok ise; hastaların bu
becerileri geri gelene kadar hastanın çıkarlarını korumak amacıyla sözcülüğünü yapmaktır.
Bu bağlamda ebe ve hemşirelerin etik sorunları tanıması, yukarıda bahsedilen etik ilkelere
uygun davranması, doğru kararlar verebilmesi ve sorunlara çözüm getirebilmesi için etik
duyarlılıklarının gelişmiş olması gerekmektedir ( Turan ve Atasoy, 2019).
Literatürde sağlık çalışanlarının meslek etik anlayışı ile ilgiler çalışmalar (Dinç, 2009; Gezer,
2010; Tel, 2012; Utkualp, 2015; Utlu, 2016; İştar Işıklı, 2018; Şahiner ve diğerleri, 2019).
Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini
gösteren salgın hastalıklara denmektedir. (Palandöken, 2020). Covid-19, Çin Halk
Cumhuriyeti’nin, Hubei Eyaleti Wuhan şehrinde ilk olarak 31 Aralık 2019 tarihinde ortaya
çıkmış ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Şubat 2020 tarihinde pandemi olarak
ilan edilmiştir. (Palandöken, 2020).
Bu tarihten sonra tüm ülkeler hastalığı vatandaşlarından uzak tutmak ve yayılımını
engellemek adına tedbirlere başvurmuştur. Bunlardan en önemlileri izolasyon ve karantinadır.
Bu iki kavram benzer görünse de aslında farklı anlamlara gelmektedir. İzolasyon hasta
bireyin, bulaşı önlemek için sağlıklı kişilerden ayrılması iken; karantina, hasta olma olasılığı
bulunan bireylerin belli bir süre, genellikle de hastalığın kuluçka süresi kadar toplumdan
ayrılmasıdır (Yalçınkaya, 2019).
Sağlık çalışanları Covid-19 benzeri salgınlarda hem enfekte olma açısından risk altındadır,
hem de enfekte etme açısından önemli bir risk faktörüdür ( Yalçınkaya, 2019). Bu nedenle
hastalıkla mücadelenin devam edebilmesi için sağlık çalışanlarının Covid-19’dan korunmaları
çok önemlidir. İşte bu noktada etik ikilemler söz konusu olmaktadır. Konuya ilişkin en önemli
etik ikilem yaratan husus tedavi edilen ya da üzerinde araştırma yapılan hastanın aynı
zamanda taşıyıcı olmasıdır (Çobanoğlu, 2020). Örneğin ailesi risk altında olan bir doktor
hastaları tedavi etmek ve hastalığı ailesine taşımamak arasında ikilem yaşayabilir. Ayrıca
Covid-19’a karşı geliştirilecek aşıya öncelikle kimlerin ulaşacağı, yoğun bakım ünitelerinin
kullanım önceliği, karantina ve sosyal izolasyon sınırlarının belirlenmesi gibi konular diğer
etik ikilemleri oluşturacaktır (Büken, 2020).
Dünya sağlık örgütüne göre en büyük sağlık işgücünü oluşturan ebe ve hemşireleri
değerlendirdiğimizde ise, kendilerinin, hastaların, meslektaşlarının ve ailelerin güvenliği,
kısıtlı kaynakların dağıtımı, hastalar ve aileleri ile olan ilişkilerinin değişen doğası gibi
konularda etik ikilemlerle karşılaşacakları değerlendirilmektedir (Palandöken, 2020). Hastaya
yakın olmak ve güvenini kazanmak tedavi için önemli bir olgu iken, artık hastalardan
mümkün olduğunca uzak durmak ve onlara yaklaşmak istememek Covid-19’un etik değerlere
verdiği en belirgin zararlardandır.
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ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
Araştırma metodolojisi kısmında araştırmanın amacı, araştırmanın evren ve örneklemi ile
araştırmanın yöntemine yer verilmiştir.
Araştırmanın Amacı
En önemli kamu hizmetlerinden olan sağlık hizmetlerini yerine getiren ebe ve hemşirelerin,
görevlerini icra ederken etik ilkelere bağlılık göstermesi hem hastalar için hem de toplum için
önem arz etmektedir. İnsanlar canlarını emanet ettikleri sağlık çalışanlarından etik ve ahlaki
değerlere bağlı kalmalarını beklerler.
Bu araştırmada ebe ve hemşirelerin sağlık etiği bilgisi ve buna yönelik algısının tespit
edilmesi, Covid-19’un etik değerlere etkisi, demografik özelliklerin sağlık etiği algısı
üzerinde rol oynadığı farklılıkların ortaya konulması, oluşturulan önerilerle sağlık
çalışanlarına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırma evrenini bir ilimizde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik birimlerinde
görev yapan 135 ebe ve hemşire oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, ana kütlenin
tamamını incelemek, zaman ve maliyet bakımından mümkün olmadığından örnekleme yoluna
gidilmiştir. Örnekleme yöntemlerinden en kısa zamanda ve en az maliyetle bilgi üretilmesini
mümkün kılan kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir.
Araştırmanın Yöntemi
Öncelikle etik, sağlık etiği ve Covid-19 salgınının etik değerlere etkisi konularıyla ilgili
literatür taraması yapılarak araştırmanın kuramsal çerçevesi çizilmiştir. Daha sonra İbrahim
Kaya tarafından geliştirilen “Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği”nden faydalanılarak 16 soruluk
anket oluşturulmuştur. Ölçek maddeleri 1 ile 5 arası en düşükten en yükseğe göre
puanlandırılmıştır (1 tamamen katılmıyorum, 5 tamamen katılıyorum). Anketin konu ile ilgili
boyutları 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır. Demografik sorularda ise; yaş, öğrenim durumu,
meslekte bulunma süresi ve mesleği isteyerek tercih edip etmeme değişkenlerine yer
verilmiştir.
Anketler elektronik ortamda yapılmıştır. Elektronik ortamda 78 sağlık çalışanına ulaştırılmış
fakat 51 sağlık çalışanı geri dönüş yapmıştır. Anket verileri SPSS Paket Programı ile analiz
edilmiştir. Uygulanan anket formunun Cronbach’s Alpha Değeri 0,808 olarak bulunmuştur.
Verilere frekans analizi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır.
Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezler şu şekildedir:
H1: Ebe ve hemşirelerin sağlık etiği algısı ile yaş arasında anlamlı bir fark vardır.
H2: Ebe ve hemşirelerin sağlık etiği algısı ile öğrenim durumu arasında anlamlı bir fark
vardır.
H3: Ebe ve hemşirelerin sağlık etiği algısı ile meslekte bulunma süresi arasında anlamlı bir
fark vardır.
H4: Ebe ve hemşirelerin sağlık etiği algısı ile mesleğini isteyerek seçme arasında anlamlı bir
fark vardır.
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ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Ebe ve Hemşirelerin Demografik Özellikleri
Demografik Özellikler

Frekans
1
17
23
6
4

%
2,0
33,3
45,1
11,8
7,8

3

5,9

Ön lisans

9

17,6

Lisans

32

62,8

7

13,7

1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl

8
19
17
2

15,7
37,3
33,3
3,9

21 yıl ve üzeri

5

9,8

Evet

38

74,5

Hayır

13

25,5

20-25
26-30
31-35
36-40
41 ve üzeri
Lise

Yaş

Öğrenim Durumu

Lisansüstü

Meslekte Bulunma
Süresi

Mesleği İsteyerek Seçme

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan ebe ve hemşirelerin; %45,1'inin 31-35 yaş; %33,3'ünün 2630 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %62,7’sinin lisans, %13,7’sinin
lisansüstü eğitimi aldığı; %37,3’ünün 6-10 yıl, %33,3’ünün 11-15 yıl arasında meslekte
bulunma süresinin olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %74,5’inin icra ettiği mesleği
isteyerek seçtiği görülmektedir.
Tablo 2: Araştırmaya Katılan Ebe ve Hemşirelerin Sağlık Etiği Algısı Ölçek
Ortalamaları
Değişkenler
Sevgi ve Saygı

Ortalama

Her yaştaki hastaya saygı duyarım.

4,647

Her yaştaki hastaya sevgi beslerim.

4,000

Sağlık çalışanı olmamın gereklerini yerine getirmeye gayret ederim.

4,725

Hastaların bana güven duymasını isterim.

4,666

Devlet malına zarar vermekten kaçınırım.

4,902

Yaptığım işlerde şeffaf olmaya çalışırım.

4,725

Genel olarak kendimi sabırlı olarak tanımlarım.

3,980

Hastaların bana olan güvenlerini kötüye kullanmam.

4,745

Adalet ve Dürüstlük
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Hastalar arasında ayrımcılık yapmam.

4,529

Hastalara karşı tarafsız davranırım.

4,490

Hastalara karşı adaletli davranırım.

4,705

Hastalara karşı eşit davranırım.

4,647

Hastalara karşı dürüst davranırım.

4,470

İşbirliği
Yeni şeyler yapma konusunda girişimciyimdir.

4,019

İş arkadaşlarıma rol model olmaya çalışırım.

4,156

İş arkadaşlarımla işbirliği içerisinde çalışmaktan hoşlanırım.

4,549

Ebe ve hemşirelerin sağlık etiği algısı ölçek ortalamalarına göre; ankete katılanların sevgi ve
saygı başlığı boyutunda; devlet malına zarar verecek davranışlardan kesinlikle kaçındıkları
görülmektedir (4,902). Bu boyutta en düşük ortalamaya sahip değişken ise; katılımcıların
kendilerini sabırlı görmeleridir (3,980). Bu bölümdeki bir diğer düşük ortalamaya sahip
değişken ise her yaştaki hastaya sevgi beslemedir (4,000).
Ankete katılanların adalet ve dürüstlüğe ilişkin boyutun değerlendirdiği bölümde, ebe ve
hemşirelerin hastalara karşı adaletli davrandıkları görülmektedir (4,705). Hastalara karşı eşit
davranma (4,647) ve hastalara arasında ayrımcılık yapmama (4,529) davranışları da yüksek
ortalamaya sahip değişkenlerdir. Bu bölümde değeri yüksek olmasına rağmen hastalara karşı
dürüst davranmadır (4,470).
Ankete katılanların işbirliği konusunun değerlendirdiği boyutta ebe ve hemşirelerin diğer
arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışmayı sevdikleri görülmektedir (4,549). Ancak ankete
katılanların yeni şeyler yapma konusundaki girişimcilik düşünceleri aşırı olmamakla birlikte
düşüktür (4,019).
Genel olarak ebe ve hemşirelerin hastalara saygı duydukları, onların güvenlerini kırmak
istemedikleri, hastalara eşit ve adil davrandıkları, işbirliğine açık oldukları görülmektedir. İş
yoğunluğu, hasta ve hasta yakınlarının baskısı, ebe ve hemşirelerin zaman zaman sabır
gösterme konusunda zorlandıklarını ortaya koymuştur.
Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi
Araştırmanın anket uygulamasından elde edilen verilerle hipotezlerin test edilmesinde tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Tablo 3: Ebe ve Hemşirelerin Yaş Gruplarına Göre Tek Yönlü Varyans Analizi
Tanımlayıcı İstatistikler
Sağlık Etiği
Algısı- Yaş
20-25
26-30
31-35
36-40
41 ve üzeri

N
1
17
23
6
4

Ortalama
3,8750
4,4890
4,5516
4,3125
4,6563

Standart
Sapma
.
,32718
,29835
,32355
,32874

Standart
Hata
.
,07935
,06221
,13209
,16437

Farkın 95% Güven
Aralığı
Alt Sınır
Üst Sınır
.
.
4,3207
4,6572
4,4226
4,6806
3,9730
4,6520
4,1331
5,1794

F

P

1,940

,120

p >0,05
Ebe ve hemşirelerin yaş grupları ile sağlık etiği algısı arasındaki farklılığı belirlemek için tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Tablo 3’te gösterilen analiz sonuçlarına göre,
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yaş grupları ile katılımcıların sağlık etiği algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmadığı (p= 0,120 > 0,05) için H1 hipotezi reddedilmiştir. Elde edilen bu sonuç grup
ortalamalarının birbirine yakın olduğunu göstermektedir.
Tablo 4: Ebe ve Hemşirelerin Öğrenim Durumuna Göre Tek Yönlü Varyans Analizi
Tanımlayıcı İstatistikler
Sağlık Etiği
Algısı-Öğrenim
Durumu

Ortalama
N
3
9
32
7

Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü

4,8125
4,2708
4,5137
4,5804

Standart
Sapma
,21651
,28125
,30110
,39316

Standart
Hata
,12500
,09375
,05323
,14860

Farkın 95% Güven
Aralığı
Alt Sınır
Üst Sınır
4,2747
5,3503
4,0546
4,4870
4,4051
4,6222
4,2167
4,9440

F

P

2,865

,047

p <0,05
Ebe ve hemşirelerin öğrenim durumu ile sağlık etiği algısı arasındaki farklılığı belirlemek için
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Tablo 4’te gösterilen analiz sonuçlarına göre,
öğrenim durumu ile katılımcıların sağlık etiği algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunduğu (p= 0,047 < 0,05) için H2 hipotezi kabul edilmiştir. Analiz sonucu eğitim
durumu ile sağlık etiği algısının farklılaştığını göstermektedir.
Tablo 5: Ebe ve Hemşirelerin Meslekte Bulunma Süresine Göre Tek Yönlü Varyans
Analizi
Tanımlayıcı İstatistikler

Sağlık Etiği
AlgısıMeslekte
Bulunma
Süresi
1-5

N
8

6-10
11-15
16-20
21 ve üzeri

19
17
2
5

Ortalama
4,4766

Standart
Sapma
,38228

Standart
Hata
,13516

4,5296
4,5000
4,2813
4,4875

,31345
,30378
,04419
,47269

,07191
,07368
,03125
,21139

Farkın 95% Güven
Aralığı
Alt Sınır
Üst Sınır
4,1570
4,7962
4,3785
4,3438
3,8842
3,9006

4,6807
4,6562
4,6783
5,0744

F

P

,261

,901

p >0,05
Ebe ve hemşirelerin meslekte bulunma süresi ile sağlık etiği algısı arasındaki farklılığı
belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Tablo 5’te gösterilen analiz
sonuçlarına göre, meslekte bulunma süresi ile katılımcıların sağlık etiği algısı arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı (p= 0,901 > 0,05) için H3 hipotezi
reddedilmiştir. Elde edilen sonuç, grup ortalamalarının birbirine yakın olduğunu
göstermektedir.
Tablo 6: Ebe ve Hemşirelerin Mesleğini Kendi İsteğiyle Seçip Seçmediklerine Göre Tek
Yönlü Varyans Analizi
Sağlık Etiği
AlgısıMesleği
Kendi
İsteğiyle
Seçme
Evet

Tanımlayıcı İstatistikler

N

Hayır

Farkın 95% Güven
Aralığı
Ortalama

Standart
Sapma

Standart
Hata

Alt Sınır

Üst Sınır

38

4,5148

,29439

,04776

4,4180

4,6116

13

4,4471

,41130

,11408

4,1986

4,6957

F

P

,415

,522

p >0,05
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Ebe ve hemşirelerin mesleklerini kendi istekleriyle seçip seçmemeleri ile sağlık etiği algısı
arasındaki farklılığı belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Tablo
6’da gösterilen analiz sonuçlarına göre, mesleğini istekle seçme ile katılımcıların sağlık etiği
algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı (p= 0,522 > 0,05) için H4
hipotezi reddedilmiştir. Elde edilen bu sonuç, grup ortalamalarının birbirine yakın olduğunu
göstermektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ebe ve hemşirelerin sağlık etiği algısını ortaya koymak üzere yapılan bu çalışma seçilen ildeki
Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik birimlerinde görev yapan ebe ve hemşirelerin
katılımıyla yapılmıştır. Ebe ve hemşirelerin sağlık etiği algısının değerlendirilmesinin amacı,
sağlık hizmeti alan vatandaşların etik değerler anlamında sağlık çalışanlarından neler
beklediğini ve bu konuda nelere dikkat ettiğini ortaya koymaktır. Ayrıca küresel pandemi
haline gelen Covid-19’un sağlık etiğine yaptığı etkinin boyutu ortaya konulmak istenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre; ebe ve hemşirelerin sağlık etiği algıları değerlendirildiğinde;
saygı ve sevgi/ adalet ve dürüstlük/ işbirliği başlıkları altındaki etik değerlere ilişkin
ifadelerde yüksek bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Bu durum ebe ve
hemşirelerin sağlık etiği algısının iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.
Araştırmaya katılanların sevgi ve saygıya ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde; devlet malına
zarar vermekten kaçınılması (4,902), hastalara saygı (4,647) ve sevgi (4,000) duyulması,
hastalara karşı şeffaf olunması (4,725) ve onların güveninin zedelenmemeye çalışılması
(4,745) ebe ve hemşirelerin bu konularda etik değerlere bağlılıklarının yüksek olduğunu
göstermektedir. Bu bölümde diğer değişkenlere göre en düşük olan ebe ve hemşirelerin
kendilerini çok fazla sabırlı addetmemeleridir (3,980).
Araştırmaya katılanların adalet ve dürüstlüğe ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde; ebe ve
hemşirelerin hastalara karşı dürüst (4,470), adaletli (4,705), eşit (4,647) ve tarafsız (4,490)
davrandıkları, hastalar arasında ayrımcılık yapmadıkları (4,529) tespit edilmiştir. Bu
bölümdeki tüm konularda ebe ve hemşirelerin etik ilkelere bağlılık düzeyleri yüksektir.
Araştırmaya katılanların işbirliğine ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde; ebe ve hemşirelerin
diğer arkadaşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmayı sevdikleri (4,549) ve arkadaşlarına iş
konusunda rol model olmaya çalıştıkları (4,156) görülmüştür. Ortalaması çok düşük
olmamakla birlikte ebe ve hemşirelerin yeni şeyler yapma konusunda çok fazla girişken
olmadıkları tespit edilmiştir (4,019).
Araştırma kapsamında belirlenen hipotezlerin istatistiki analizlerle test edilmesiyle ebe ve
hemşirelerin demografik özelliklerinden yaş, meslekte bulunma süresi ve mesleği isteyerek
seçip seçmeme ile sağlık etiği algısı arasında anlamlı bir fark olmadığı ancak öğrenim durumu
ile sağlık etiği arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Şahiner ve diğerleri (2019) tarafından yapılan “Ebe ve Hemşirelik Öğrencilerinin Ahlaki
Duyarlılığı” adlı çalışmada öğrencilerin etik açıdan orta düzeyde (4,75) oldukları
görülmüştür. Han (2018) tarafından yapılan “Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin
Yaşadığı Etik Sorunlara Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma” adlı çalışmada;
hemşirelerin iş kazası (%71,42), mobbing (%60,00), şiddet (%57,14), ayrımcılık (%51,42),
fazla iş yükü (%42,85), el hijyeni (%20,00), hasta ve yakınlarıyla iletişim sorunları (%20,00),
yanlış uygulamalar (%11,42) gibi etik sorunlarla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır.
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Bu araştırmanın sonuçlarından ebe ve hemşirelerin genel olarak sağlık etiği algısının yüksek
olduğu anlaşılmaktadır. Hastaların kendilerini emanet ettikleri sağlık çalışanlarına yüksek
güven duyma ihtiyacı ve iyileşme beklentisinin yarattığı endişeler göz önünde
bulundurulduğunda, ebe ve hemşirelerin sağlık etiği algı düzeyinin yüksek olması hem sağlık
çalışanları hem de toplum için olumlu bir durumdur. Ancak araştırmanın yer ve örneklem
açısından sınırlı düzeyde olması, tam anlamıyla genel durumu ortaya koyamamamıza neden
olmuştur. Bu nedenle gerektiğinde bölge hatta ülke çapında daha büyük bir örneklemle
çalışma yapılması, sağlık etiği algısının ölçülerek bu konuda çeşitli eğitimlerin planlanması
açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın başta ebe ve hemşireler olmak üzere sağlık
çalışanlarına fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
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Covid-19 ve Yeni Kamu Düzeninde Meslek Etiği Anlayışı
Doç. Dr. Aykut EKİYOR
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Özet
Günümüzde, kamu hizmeti gören kurumların tarafsız, dürüst ve hesap verebilir olduklarını
gösteren etik ilkelere sahip oldukları görülmektedir. Bu bağlamda araştırma kapsamında
belirlenen kamu kurumunda yerine getirilen görevlerin çerçevesini çizen meslek etik ilkeleri
mevcuttur. Bu çalışmanın amacı covid-19 sürecinde belirlenen kamu kurumunda ki personelin
meslek etiği algısını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma kapsamında ki kamu
kurumunda çalışan 68 personele beşli Likert ölçeğine uygun şekilde 15 soruluk anket
uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada ölçeğin
geçerlilik ve güvenirliği için uygulanan Cronbach’s Alfa testinin sonucu 0,772 çıkmıştır.
Araştırma sonucunda katılımcıların demografik özelliklerinden yaş ve meslekte bulunma
süresi ile meslek etiği algısında fark olmadığı, öğrenim durumu ile meslek etiği algısı arasında
fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Etik, Meslek Etiği, Kamu Kurumu, Etik İlkeler, Etik Algısı
The Concept of Professional Ethics in Covid-19 and New Public Order
Abstract
Today, it is seen that institutions providing public service have ethical principles that show
that they are impartial, honest and accountable. In this context, there are professional ethical
principles that outline the tasks performed in the public institution determined within the
scope of the research. The purpose of this study is to determine the perception of professional
ethics of the staff in the public institution determined in the covid-19 process. For this
purpose, a questionnaire with 15 questions was applied to 68 staff working in the public
institution within the scope of the research in accordance with the Likert scale. The data
obtained were analyzed with the SPSS program. In the study, the result of Cronbach’s Alpha
test applied for the validity and reliability of the scale was 0.772. As a result of the research, it
was concluded from the demographic characteristics of the participants that there was no
difference in age and duration of occupation and perception of professional ethics, and there
was a difference between their educational status and perception of professional ethics.
Key Words: Covid-19, Ethic, Professional Ethics, , State Agency, Ethical Principles, Ethical
Perception
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GİRİŞ
Kamu çalışanları, görev yaptıkları kurumlarda alanlarıyla ilgili olarak vatandaşlara hizmet
vermekte, bireyleri ve toplumu ilgilendiren kararlar almaktadırlar. Kamu hizmetlerinin
amacına uygun şekilde yerine getirilebilmesi için çalışanların şeffaf, dürüst, tarafsız şekilde
görev yapması ve hesap verebilme sorumluluğuna sahip olması gereklidir. Küreselleşme,
toplum ihtiyaçlarının değişimi, bireylerin eğitim seviyelerinin yükselmesi gibi sebepler
verimli, etkin ve adil kamu hizmeti beklentisini artırmaktadır. Bu nedenle kamu çalışanları
etik değerlere bağlı olmak zorundadır.
Kamunun güvenlik ihtiyacından kaynaklanan ve topluma sunulan en önemli kamu
hizmetlerinden biri de güvenlik hizmetidir. Güvenlik hizmetini ülke çapında en geniş alanda
yerine getiren kolluk kuvvetleridir. Hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuki
güvence sağlayan, hukuk devleti ilkesinin geçerli olduğu ülkemizde kolluk kuvvetleri,
vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamakla birlikte temel hak ve özgürlüklerin korunması
noktasında da önemli bir konuma sahiptir. Kolluk kuvvetleri, görevlerini icra ederken hukuk
kurallarına uymakla birlikte, meslek etik ilkelerine de bağlı şekilde hareket etmelidir.
Vatandaşın en kolay ulaştığı, neredeyse her ilin her ilçesinin her köyünde görev yapan ve
devlet olgusunu halkın gözünde en fazla hissettiren kurumun bir parçası olan kolluk personeli,
kendisine duyulan güvene layık olmak adına dikkatli davranmak ve çevresindekilere örnek
olmak zorundadır. Bu zorunluluk hem üniforma taşımaktan hem de kurumu temsil etmekten
kaynaklanmaktadır.
Kolluk personelinin uyması gereken etik kuralların çerçevesinin çizilmesi anlamında Etik
Kanunu, Etik Yönetmeliği ve Kolluk Etik İlkeleri düzenlemeleri yapılmıştır. Genelden özele
doğru yapılan bu düzenlemeler kapsamında kolluk personelinin etkin, verimli, dürüst ve
tarafsız şekilde görev yapmasının sağlanması amaçlanmıştır. Her ne kadar mesleki etik
konusu, kanuni düzenlemeler vasıtasıyla kurallar üzerine oturtulmaya çalışılsa da, değerler
bütünü olarak personel tarafından içselleştirilmediği sürece kurumda etik kültürünün
oluşturulması mümkün görünmemektedir.
Kamu düzeni ve bu düzenin koruyucusu kolluktan bahsederken günümüzün en önemli konusu
haline gelen Covid-19 salgınından da bahsetmemiz gerekir. Çünkü 2020 yılına girmemizle
birlikte Çin’den tüm dünyaya yayılan bu hastalık, sadece ülkemizin kamusal ve sosyal
hayatını değil, küresel olarak tüm dünyayı yaşamın her alanında etkisi altına almıştır. Artık
hiçbir şey bu hastalığın yayılmasından önceki haliyle eskisi gibi olmayacaktır. Ülkeler hem
kurumları hem de vatandaşlarıyla birlikte bu hastalıkla mücadele ederken, sosyal ve
ekonomik olarak bu yeni yaşam şekline uyum sağlamak zorunda kalacaktır.
Bu çalışmanın temel amacı etik, meslek etiği, kolluk etik ilkeleri konularının kuramsal
çerçevesinin çizilmesi, bu kapsamda gerçekleştirilen bir saha çalışması ile kolluk personelinin
meslek etiği algısının ölçülmesi ve aynı zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19
salgınının kolluk görevlerine etkileri ile sosyal hayata dair yaşanan değişikliklerin kolluk
açısından değerlendirilmesidir. Öncelikle kuramsal çerçevede etik ve meslek etiği konuları
irdelenecek, ardından konuya ilişkin yasal düzenlemeler kapsamında kolluk etik ilkeleri ele
alınacaktır. Ardından Covid-19 salgınının kamu düzeni ve kolluk üzerindeki etkilerine
değinilecektir. Son olarak üzerinde saha araştırması yapılan kolluk görevlilerinden hareketle
kolluk personelinin meslek etiği algısı ortaya konularak sonuçların genel bir değerlendirmesi
yapılacaktır.
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Etik kavramını açıklayabilmek için etikle bağlantılı olan, hatta zaman zaman karıştırılan veya
yerine kullanılan değer, norm ve ahlak kavramlarını açıklamak gerekmektedir. Değer;
herhangi bir şeyin diğer seçenekler arasındaki öneminin ve durumunun ayırt edilmesine
yarayan soyut ölçü birimidir (Elgin, 2006). Değer, bir şeyin karşılığı, kıymeti ve yararlı
niteliği olarak da tanımlanabilir (Kuçuradi, 1999). Birey veya toplum tarafından önem verilen,
çoğunluk tarafından kabul gören şeyler değerlerdir (Oral ve diğerleri, 2018) Değerler, bireyin
yaşantısındaki farklı davranış kalıplarına yüklediği anlamdır (Pehlivan, 2002). Değerler,
fiziksel dünyanın dışında kalan ve insanın iç dünyası ile ilgili olan olgular ve süreçlere,
“güzel, faydalı, iyi, zararlı, kötü” gibi anlamlar yüklememizi sağlayan unsurlardır (Ural,
2004). Toplumsal açıdan değer, çeşitli olaylar ve davranışlar karşısında gösterilen tepki ve
fikir birliğidir (Kavsıracı, 2018). Bu nedenle toplumdan topluma farklılık gösterebilir.
Bireyin, toplumun bir parçası olması ve toplum içerisinde devamlı etkileşim halinde
bulunması sebebiyle gösterdiği davranışlar ve sahip olduğu değerler meslek hayatını da
etkilemektedir. Çalışma hayatına bakış, işe yönelik prensiplerin oluşturulması, yapılan
mesleğin sahiplenilmesi gibi konularda değerler önemli rol oynamaktadır. Norm; bir toplum
içerisindeki insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ve davranışlarını şekillendiren
standartlardır (Elgin, 2006). Norm, kural olarak benimsenmiş yerleşmiş ilke veya kanuna
uygun durumu ifade eder (Oral ve diğerleri, 2018). Normlar, değerlerin bir yansıması olarak
ortaya çıkmakla birlikte değerlere göre daha özele indirgenmiş kurallardır (Pehlivan, 2002).
Örneğin; dürüstlük toplumda genel kabul gören bir davranış iken, hangi durumda neyin dürüst
davranış olduğunu ancak o toplumda geçerli olan normlar belirler (Elgin, 2006). Ahlak;
Arapçada “seciye, tabiat, huy” anlamlarına gelen “hulk” kelimesinin çoğuludur. Ahlak belli
bir toplumda, bireyin iyi veya kötü olarak değerlendirilmesine sebep olan manevi nitelikleri,
huyları ve iradeyle ortaya konulan davranışları ifade eder (Oral ve diğerleri, 2018). Ahlak;
toplum içinde yaşayan insanların davranışlarını ve birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyen
kurallardır. Ahlak, hem bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini hem de topluma karşı olan
yükümlülüklerini ortaya koyar. Yaptırım gücünü insanın vicdanından alan ahlak; insanların
duygu, düşünce ve davranışlarını vicdanının sesini dinleyerek, iyi-kötü, güzel-çirkin, doğruyanlış diye ayırmasını sağlar (Jandarma Etiği, 2001). Etik; bireylerin toplum içinde (genel) ya
da kendi içinde (özel) yapması veya yapmaması gerekenlere ilişkin rehber ilkelerdir (Kızılöz,
2017). Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri,
normları, kuralları ve aynı zamanda insan istem ve eylemlerini iyi-kötü ya da doğru-yanlış
gibi ahlâki açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir (Kuçuradi, 1999).
Etik; insan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasi, ekonomik, hukuki, bilimsel, teknolojik vb.
tüm alanlarda insanın tutum, davranış, eylem ve kararlarında belirleyici olan, hiç kimsenin
dışında kalamayacağı, kaçınamayacağı ilke ve değerler bütünüdür (Elgin, 2006). Bu yönüyle
etik, kişiye belirli bir eylem ya da davranışı uygulamayı değil doğru olduğuna inanılan
davranış kalıplarını işaret eden ve takip edilmesini isteyen yani adres tarifi yapmayan ancak
gidilecek yolu gösteren bir pusulaya benzetilebilir (Kavsıracı, 2018).
Etiğin amacı, akılcı mutluluğu arayarak mutlu yaşama sanatını yaratmak, dünyayı yaşanabilir
kılmak ve mükemmel bir toplumun var olması için çaba göstermektir (Usta, 2010). Bu amacın
gerçekleştirilmesi için oluşturulan etik davranış kurallarının hedefi, devlette ve toplumda
düzensizliği, adaletsizliği ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve doğru davranış tarzını
hâkim kılmaktır (Kavsıracı, 2018). Bu nedenle kamu hizmeti veren kurumların faaliyetlerinde
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ve çalışanların davranışlarında etik ilkelerin rolü bir kat daha fazladır. Bu durum bireysel ve
toplumsal etik ilkelerin dışında çalışanlar için geçerli olan meslek etiği kavramını
açıklamamızı gerektirir.
Meslek, bir bireyin para kazanmak ve hayatını devam ettirmek için profesyonelce faaliyette
bulunduğu işidir (Elgin, 2006). Meslek etiği ise belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin
olarak oluşturup, koruduğu; meslek üyelerine uymaları gereken ilkeleri gösteren, onları belli
bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri
meslekten dışlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan
mesleki ilkeler bütünüdür (Aydın, 2010). Meslek etiği, mesleki faaliyetlerin icra edildiği
toplumun sahip olduğu değerler ile yapılan meslekle ilgili evrensel geçerliliği olan ilkelerden
oluşmaktadır (Kavsıracı, 2018). Bu nedenle bütün meslek gruplarının, kendi adı ile anılan ve
mesleği icra eden kişilerin uyması gereken kuralların bütünü meslek etiğini oluşturmaktadır
(Elgin, 2006). Mesleki etik ilkeler oluşturulurken, kuralların açık olması, meslektekilere
öğretilmesi, kurallara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi ve kurallara uymayanların
cezalandırılması gibi hususlara dikkat edilmesi gerekir (Kızılöz, 2017).
Birçok kurum ve organizasyonda meslek etiğine aykırı davranışlar toplumu etkilemezken,
kolluk gibi kamu gücüne dayanarak kamu hizmeti gören kurumlarda gerçekleşen meslek
etiğine aykırı davranışlar topluma doğrudan yansımaktadır. Örneğin bir kolluk personelinin
görevi sırasında vatandaşa kötü muamelede bulunması hem meslek etiğine aykırıdır hem de
toplum değerlerine zarar vererek kuruma olan güveni sarsmaktadır. Bu nedenle kolluk
personelinin görevlerinde uymaları gereken etik davranış ilkelerinin çerçevesini çizmek adına
Kolluk Etik İlkeleri oluşturulmuştur.
Kolluk kuvvetlerinin, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak,
kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak
ve uygulamak şeklinde mülki görevleri, işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen
işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek şeklinde adli görevleri
bulunmaktadır. Kolluk personeli bu görevlerini yerine getirirken Anayasaya, kanunlara,
nizamlara ve meslek etik ilkelerine uymak zorundadır. Bu nedenle 2007 yılında kolluğun
görevlerini yerine getirirken uyması gereken etik prensipleri konu alan Kolluk Etik İlkeleri
düzenlemesi yapılmıştır.
Kolluk Etik İlkelerinin amacı, kolluk personelinin görevini yürütürken uyması gereken
ilkeleri belirlemek, görevin yerine getirilmesinde adalet, tarafsızlık, dürüstlük, liyakat,
saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak halkın güvenini tesis etmektir. Kolluk
birimleri, görev ve hizmetin yerine getirilmesinde hukukun üstünlüğü, kamu yararını
gözetme, tarafsızlık, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, hizmetin sonucuna odaklılık ve
sürekli gelişim ilkelerini esas alır (Kolluk Etik İlkeleri, 2007).
Literatürde kolluk kuvvetlerinin meslek etik anlayışı ile ilgili çeşitli araştırmalar
bulunmaktadır (Bedük ve diğerleri, 2005; Karaca, 2012; Delice, 2014; Payam, 2016).
Covid-19 hastalığı, 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Çin’in Wuhan kentinde bulunan, yılan, dağ
faresi, yarasa gibi hayvanların satıldığı bir canlı hayvan pazarından çıkarak küresel bir salgın
haline gelmiştir ( Üstün ve Özçiftçi, 2020). Covid-19’un şu ana kadar net olarak bilinen en
tipik belirtileri; yüksek ateş, kuru öksürük ve yorgunluktur ve bu belirtilerin genellikle
hastalığın beşinci gününde ortaya çıktığı; ancak farklı vakalarda, ikinci günden on dördüncü
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güne kadar bir aralıkta farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Budak ve Korkmaz, 2020). Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 11 Temmuz 2020 tarihinde dünya genelindeki Covid-19
vaka sayısı 12.286.264. Hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı ise 555.642 (DSÖ, 2020). Aynı
tarihte ülkemizdeki vaka sayısı 210.965, ölenlerin sayısı ise 5323 (Sağlık Bakanlığı, 2020).
Rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, hastalığın korkunç bir yayılma hızına ve bu güne
kadar görülmemiş düzeyde öldürücü bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Covid-19 hastalığının viral ve bulaşıcı olduğunun anlaşılması üzerine, giderek artan oranda
sosyal izolasyon ve karantina tedbirlerine başvurulmuştur (Üstün ve Özçiftçi, 2020). Sosyal
izolasyon, birey ile toplum arasında kısmî ya da tam temas yoksunluğunu ifade eden
durumdur. Karantina ise bulaşıcı bir hastalık taşıdığından şüphe edilen kişilerin belirli bir süre
diğer insanlardan uzak tutulmasıdır. Covid-19’un belki de sosyal hayatta ve kamu düzeninde
yaptığı en önemli etki kişilerin birbiriyle olan sosyal iletişimini kaybetmesi ve evlerine
hapsolmak durumunda kalmalarıdır. Bu durum hastalığın yayılmasının engellenmesi amacıyla
seyahat özgürlüğünün kısıtlanması tedbirinin ülkelerce alınması sonucunu doğurmuştur.
Böylece ekonomik alanda bir daralma ve turizmin askıya alınması durumu ortaya çıkmıştır.
Ayrıca ülkelerin hemen hemen tamamında hastalığın ortaya çıkmasıyla birlikte okullarda
eğitime ara verilmiştir. Ülkemizde eğitim, uzaktan eğitim olanaklarıyla (televizyon, internet
vb.) evden verilmeye başlanmıştır. Sosyal izolasyonun getirdiği bir diğer olumsuz etki
ekonomiye olmuştur. İnsanların evlerinden çıkamaması birçok iş kolunun (lokanta, avm, otel
vb.) işlerini durdurmaları ve çalışanların işlerine son verilmesine neden olmuştur.
Covid-19 hastalığının belki de en önemli etkisi tıbbi kaynakların kullanımına yöneliktir
(Üstün ve Özçiftçi, 2020). Hastalığın yoğun olduğu şehirlerde hastanelerin sadece Covid-19
vakalarına öncelik vermesi, kronik hastalığı bulunanların virüs kapmamak adına hastaneye
gitmekten korkmaları, sağlık çalışanlarının hastalığı kapma pahasına fedakarca mücadele
etmeleri, kamu sağlığına yönelik planlamaların seyrini değiştirmiştir. Neticede Covid-19’dan
etkilenmeyen kamu veya özel sektör alanı bulunmamaktadır. Hastalığın yoğunlaştığı Nisan ve
Mayıs aylarındaki sokağa çıkma yasakları ve hastalığın azalma eğilimi gösterdiği Haziran
sonrası ortaya çıkan Kontrollü Sosyal Hayat, sosyal ve kamusal düzeni tamamen
değiştirmiştir. Birçok kamu işlemi internet üzerinden yapılmaya başlanmış, devlet daireleri
minimum personelle hizmete başlamış, hastalık döneminde zorunlu olarak görev yapan sağlık
çalışanları ve kolluk görevlileri ise aralıksız görevlerine devam etmişlerdir.
Covid-19 ile gündeme gelen diğer bir konu toplumsal güvenlik olgusudur. Ülkelerin
ekonomilerinin olumsuz biçimde etkilendiği, temel besin maddelerinin üretiminde tarım ve
hayvancılık anlamında düşüş yaşandığı salgın sürecinde, işsizlik ve yoksulluğun da etkisiyle
anarşi ve yağma olaylarının görülme ihtimali bulunmaktadır (Erciyes ve Genç, 2020). Bir
yandan pandemiyle mücadele edilirken diğer taraftan toplumsal güvenlik ve kamu düzeninin
sağlanması gerekmektedir. Özellikle sosyal izolasyon ve karantina tedbirlerinin
uygulanmasının takibi kolluk görevlilerince yapılmaktadır. Ülkemizde Covid-19 nedeniyle
kurulan ve konunun uzmanı hekimlerden oluşan Bilim Kurulu’nun hastalıkla mücadeleye
yönelik almış olduğu kısıtlayıcı kararlar kolluk tarafından yerine getirilmektedir. Bu durum
zaten zor bir süreç yaşayan vatandaşla kolluğu karşı karşıya getirmektedir. Uygulanan
tedbirler hastalığın yayılmasının engellenmesi anlamında çok önemli olmakla birlikte,
özellikle uygulanan yüksek idari para cezaları vatandaşın tepkisine neden olmaktadır.
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Covid-19 sonrası dönemde kolluk yetkilileri tarafından yapılması gereken öncelikli çalışma,
pandemiyle mücadelede personelin yetenek ve risk analizinin yapılması, teşkilat yapısı ile
güvenlik ihtiyaçlarının baştan gözden geçirilmesidir (Erciyes ve Genç, 2020).
ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
Araştırma metodolojisi kısmında araştırmanın amacı, araştırmanın evren ve örneklemi ile
araştırmanın yöntemine yer verilmiştir.
Araştırmanın Amacı
Kamu gücüne dayalı kamu hizmetlerinden olan güvenlik hizmetini yerine getiren kolluk
personelinin, görevlerini icra ederken etik ilkelere bağlılık göstermesi hem birey için hem
kurum için hem de toplum için önem arz etmektedir. İnsanlar güven duymadıkları, etik ve
ahlaki değerlerden yoksun bir kurumdan, kendilerini gönül rahatlığıyla emanet edebilecekleri
bir güvenlik hizmeti bekleyemezler.
Özellikle Covid-19 süreci ve sonrasında değişen kamu düzeni göz önünde
bulundurulduğunda, güvenlik hizmeti sağlayıcılarının etik değerlere bağlılığının önemi bir kat
daha artmıştır. Bu araştırmada kolluk personelinin meslek etiği bilgisi ve buna yönelik
algısının tespit edilmesi, demografik özelliklerin meslek etiği algısı üzerinde rol oynadığı
farklılıkların ortaya konulması, oluşturulan önerilerle personele ve kuruma katkıda
bulunulması amaçlanmıştır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırma evrenini bir ilde görev yapan farklı rütbelerdeki 138 kolluk personeli
oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, ana kütlenin tamamını incelemek, zaman ve
maliyet bakımından mümkün olmadığından örnekleme yoluna gidilmiştir. Örnekleme
yöntemlerinden en kısa zamanda ve en az maliyetle bilgi üretilmesini mümkün kılan kolayda
örnekleme yöntemi seçilmiştir.
Araştırmanın Yöntemi
Öncelikle etik, meslek etiği, Covid-19 ve sonrasında oluşacak yeni kamu düzeni konularıyla
ilgili literatür taraması yapılarak araştırmanın kuramsal çerçevesi çizilmiştir. Daha sonra 15
sorudan oluşan anket formu hazırlanmıştır. Anket formunun hazırlanmasında Kolluk Etik
İlkelerinden faydalanılmıştır. Ölçek maddeleri 1 ile 5 arası en düşükten en yükseğe göre
puanlandırılmış, “1 tamamen katılmıyorum”, “2 katılmıyorum”, “3 kararsızım”, “4
katılıyorum” ve “5 tamamen katılıyorum” şeklinde oluşturulmuş ve 5’li Likert tipinde
hazırlanmıştır. Demografik sorularda ise yaş, öğrenim durumu ve meslekte bulunma süresi
bölümlerine yer verilmiştir.
Anketler elektronik ortamda 138 kolluk personeline ulaştırılmış, 68 tanesine geri dönüş
yapılmıştır. Anket verileri SPSS Paket Programı ile analiz edilmiştir. Uygulanan anket formu
Cronbach’s Alpha Değeri 0,772 olarak bulunmuştur. Verilere frekans analizi ve tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır.
Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezler şu şekildedir:
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H1: Kolluk personelinin meslek etiği algısı ile yaş arasında anlamlı bir fark vardır.
H2: Kolluk personelinin meslek etiği algısı ile öğrenim durumu arasında anlamlı bir fark
vardır.
H3: Kolluk personelinin meslek etiği algısı ile meslekte bulunma süresi arasında anlamlı bir
fark vardır.
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Kolluk Personelinin Demografik Özellikleri
Demografik Özellikler

Yaş

Öğrenim Durumu

Meslekte Bulunma
Süresi

Frekans

%

20-25

1

1,5

26-30

17

25,0

31-35

26

38,2

36-40

18

26,5

41 ve üzeri

6

8,8

Ön lisans

9

13,2

Lisans

48

70,6

Lisansüstü

11

16,2

1-5 yıl

5

7,4

6-10 yıl

19

27,9

11-15 yıl

28

41,2

16-20 yıl

13

19,1

21 yıl ve üzeri

3

4,4

Tablo 1’e göre kolluk personelinin; %38,2'sinin 31-35 yaş; %26,5'inin 36-40 yaş aralığında
olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %70,6’sının lisans, %16,2’sinin ön lisans mezunu
olduğu; %41,2’sinin 11-15 yıl, %27,9’unun 6-10 yıl arasında meslekte bulunma süresinin
olduğu yapılan frekans analizi sonucunda belirlenmiştir.
Tablo 2: Araştırmaya Katılan Kolluk Personelinin Meslek Etiği Algısı Ölçek
Ortalamaları
Değişkenler

Ortalama

1. Bölüm
Kolluk Etik İlkeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma

4,235

Meslek hayatında etik ilkelerinin, kanunlar ve disiplin kuralları kadar
bağlayıcı olduğuna inanma

4,161

22
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
Kolluk teşkilatının saygınlığına zarar verebilecek davranışlar
göstermemeye dikkat etme

4,897

Şartlar ne olursa olsun dürüst davranma

4,705

Mesai arkadaşlarının görevi ile ilgili bir konuda bireysel çıkarları
doğrultusunda karar verdiğini gördüğünde tepki verme

4,485

2. Bölüm
Kolluk personelinin, mesleğinin ve üniformasının gerektirdiği saygınlık ve
güvene layık biçimde davrandığını düşünme

3,794

Kolluk personelinin, görevinin gerektirdiği seviyede mesleki bilgiye sahip
olduğunu düşünme

3,264

Kolluk personelinin, kamu mallarını hizmet gerekleri dışında
kullanmadığını düşünme

4,102

Kolluk personelinin mesaisine zamanında başlayıp zamanında ayrılması

4,191

Kolluk personelinin birbirleri hakkında dedikodu yapmaması

2,558

Kolluk personelinin vatandaştan hediye kabul etmesinin etik ilkeleri ihlal
ettiğini düşünme

4,220

Kolluk personelinin mesleği dışında ek iş yapmasının (araba alım satımı
vb.) etik ilkeleri ihlal ettiğini düşünme

3,838

3. Bölüm
Kolluk teşkilatında huzurlu bir çalışma ortamı olduğu

3,176

Kolluk teşkilatında, uygun davranışlar sergilememize yardımcı olacak,
örnek alınacak üstlerinin olduğu

4,117

Kolluk teşkilatında etik dışı davranışlara karşı taviz gösterilmediği

3,632

Kolluk personelinin meslek etiği algısı ölçek ortalamalarına göre; ankete katılanların
kendileriyle ilgili fikirlerini beyan ettikleri birinci bölümde yar alan boyutta, kolluk
teşkilatının saygınlığına zarar verecek davranışlardan kesinlikle kaçındıkları görülmektedir
(4,897). Etik ilkelerin kanunlar ve disiplin kuralları kadar bağlayıcı olması ise ortalama değeri
iyi olmasına rağmen bu bölümde en düşük ortalamaya sahip değişkendir (4,161).
Ankete katılanların diğer kolluk personelini değerlendirdiği boyut olan ikinci bölümde, kolluk
personelinin hediye kabul etmesinin etik ilkeleri ihlal ettiği yüksek oranda kabul görmektedir
(4,2206). Kolluk personelinin ek iş yapmasının etik dışı olduğu konusunda ise beklenenden
daha düşük bir ortalama elde edilmiştir (3,838). Yine aynı şekilde ankete katılanlar diğer
personelin mesleki bilgisini de vasat bulmaktadır (3,264). Bu bölümde en düşük ve dikkat
çekici ortalama kolluk personelinin dedikodu yapması ile ilgili olan değişkene aittir (2,5588).
Çoğunluk personelin dedikodu yaptığını düşünmektedir.
Ankete katılanların kurum ortamının değerlendirdiği boyut olan üçüncü bölümde, kolluk
teşkilatında personeli doğru davranmaya yönlendiren üstler/ amirler bulunduğu (4,117), ancak
kurumun çalışma ortamının yeterli seviyede huzurlu olmadığı (3,176) görülmektedir. Personel
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kendisinin etik ilkelere genel olarak bağlı olduğunu, ancak diğer personelin mesleki bilgi, etik
değerler gibi bazı konularda yetersiz kaldığını düşünmektedir. Kurum içi çalışma ortamı da
yeteri kadar huzurlu bulunmamıştır.
Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi
Araştırmanın anket uygulamasından elde edilen verilerle hipotezlerin test edilmesinde tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Tablo 3: Kolluk Personelinin Yaş Gruplarına Göre Tek Yönlü Varyans Analizi
Tanımlayıcı İstatistikler

Meslek Etiği
Algısı- Yaş N

Ortalama

Standart
Sapma

Standart
Hata

Farkın 95% Güven Aralığı
Alt Sınır

Üst Sınır

20-25

1

4,2667

.

.

.

.

26-30

17

4,0196

,49540

,12015

3,7649

4,2743

31-35

26

3,9205

,44343

,08696

3,7414

4,0996

36-40

18

3,9630

,52504

,12375

3,7019

4,2241

41 ve üzeri

6

3,8889

,41669

,17011

3,4516

4,3262

F

P

,247

,911

p >0,05

Kolluk personelinin yaş grupları ile meslek etiği algısı arasındaki farklılığı belirlemek için tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Tablo 3’te gösterilen analiz sonuçlarına göre,
yaş grupları ile katılımcıların meslek etiği algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmadığı (p= 0,911 > 0,05) görülmüştür. Bu yüzden H1 hipotezi reddedilmiştir. Grup
ortalamalarının birbirine yakın olduğu sonucu çıkmaktadır.
Tablo 4: Kolluk Personelinin Öğrenim Durumuna Göre Tek Yönlü Varyans Analizi
Tanımlayıcı İstatistikler
Meslek Etiği
Algısı-Öğrenim
Durumu
N

Ortalama

Standart
Sapma

Standart
Hata

Farkın 95% Güven Aralığı
Alt Sınır

Üst Sınır

Ön Lisans

9

3,9926

,29144

,09715

3,7686

4,2166

Lisans

48

3,8458

,43622

,06296

3,7192

3,9725

Lisansüstü

11

4,4242

,44649

,13462

4,1243

4,7242

F

P

8,409

,001

p <0,05

Kolluk personelinin öğrenim durumu ile meslek etiği algısı arasındaki farklılığı belirlemek
için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Tablo 4’te gösterilen analiz sonuçlarına
göre, öğrenim durumu ile katılımcıların meslek etiği algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulunduğu (p= 0,001 < 0,05) sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla H2 hipotezi kabul
edilmiştir. Eğitim durumu ile meslek etiği algısı farklılaşmaktadır.
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Tablo 5: Kolluk Personelinin Meslekte Bulunma Süresine Göre Tek Yönlü Varyans
Analizi
Meslek Etiği
AlgısıMeslekte
Bulunma
Süresi
N

Tanımlayıcı İstatistikler

Ortalama

Standart
Sapma

Standart
Hata

Farkın 95% Güven Aralığı
Alt Sınır

Üst Sınır

1-5

5

4,2133

,10954

,04899

4,0773

4,3494

6-10

19

3,9789

,49693

,11400

3,7394

4,2185

11-15

28

3,9286

,52428

,09908

3,7253

4,1319

16-20

13

3,9077

,41235

,11436

3,6585

4,1569

21 ve üzeri

3

3,9111

,36717

,21199

2,9990

4,8232

F

P

,441

,779

p >0,05

Kolluk personelinin meslekte bulunma süresi ile meslek etiği algısı arasındaki farklılığı
belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Tablo 5’te gösterilen analiz
sonuçlarına göre, meslekte bulunma süresi ile katılımcıların meslek etiği algısı arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı (p= 0,779 > 0,05) için H3 hipotezi
reddedilmiştir. Elde edilen bu sonuç, grup ortalamalarının birbirine yakın olduğunu
göstermektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Kolluk personelinin meslek etiği algısını ortaya koymak üzere yapılan bu çalışma bir ilimizde
görev yapan çeşitli rütbelerde bulunan kolluk personeliyle yapılmıştır. Kolluk personelinin
meslek etiği algısının değerlendirilmesinin amacı, kamu hizmeti gören kolluk görevlilerinin
etik ilkelere sahip olmasının önemini ve vatandaşın kendisine sunulan güvenlik hizmeti
beklentisini ortaya koymaktır.
Araştırma sonuçlarına göre kolluk personelinin meslek etiği algıları değerlendirildiğinde;
%84’ünün etik ilkeler hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Anket uygulanan
68 kişinin 57’si etik ilkeler hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu, 11 kişi ise yeterli bilgiye
sahip olmadığını belirtmiştir. Personelin diğer değişkenlere verdikleri cevapların ortalamaları
değerlendirildiğinde; kendilerinin etik ilkelere yönelik bilgi ve bakış açılarının yüksek
düzeyde olduğu, diğer personelin ise bazı konularda etik değerlere sahip olma konusunda
zayıf kaldıklarını düşündükleri görülmektedir. Özellikle personelin kolluk teşkilatının
saygınlığına zarar verebilecek davranışlar göstermemeye dikkat etme (4,897) ve şartlar ne
olursa olsun dürüst davranma (4,705) konularında etik ilkelere yüksek düzeyde bağlı oldukları
görülmektedir. Aynı şekilde mesai arkadaşlarının görevi ile ilgili bir konuda bireysel çıkarları
doğrultusunda karar verdiğini gördüğünde tepki verme (4,485) ve meslek hayatında etik
ilkelerinin, kanunlar ve disiplin kuralları kadar bağlayıcı olduğuna inanma (4,161)
konularında da etik ilkelere bağlılık düzeyi yüksektir.
Araştırmaya katılanların diğer personele ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde; kolluk
personelinin birbirleri hakkında dedikodu yapmadığı (2,558) ve kolluk personelinin, görevinin
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gerektirdiği seviyede mesleki bilgiye sahip olduğunu düşünme (3,264) konularında etik
ilkelere bağlılık düzeyinin düşük olduğu değerlendirilmektedir. Kolluk personelinin
vatandaştan hediye kabul etmesinin (4,220) ve mesleği dışında ek iş yapmasının (araba alım
satımı vb.) etik ilkeleri ihlal ettiği fikri (3,838) kabul görmüştür. Kolluk personelinin,
mesleğinin ve üniformasının gerektirdiği saygınlık ve güvene layık biçimde davrandığını
düşünme (3,794), personelin kamu mallarını hizmet gerekleri dışında kullanmadığını
düşünme (4,102) ve personelin mesaisine zamanında başlayıp zamanında ayrılması (4,191)
konularında ise etik ilkelere bağlılık düzeyi yüksektir.
Araştırmaya katılanların kuruma ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde; kolluk teşkilatında
huzurlu bir çalışma ortamı olduğu (3,176) ve kolluk teşkilatında etik dışı davranışlara karşı
taviz gösterilmediği (3,632) konularında kararsız kalınmıştır. Kolluk teşkilatında, uygun
davranışlar sergilenmesine yardımcı olacak, örnek alınacak üstlerin olduğu (4,117) konusu
kabul edilmiştir.
Araştırma kapsamında belirlenen hipotezlerin istatistiki analizlerle test edilmesiyle kolluk
personelinin demografik özelliklerinden yaş ve meslekte bulunma süresi ile meslek etiği algısı
arasında fark olmadığı ancak öğrenim durumu ile meslek etiği arasında fark olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Bu araştırmanın sonuçlarından kolluk personelinin kendisiyle ilgili meslek etiği algısının
yüksek olduğu ancak diğer personelin değerlendirilmesinde bazı etik ilkelerin ihlal edildiği ve
algının düşük olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kurumda huzurlu bir iş ortamı olduğu
konusunda personel kararsız kalmıştır.
Payam (2016) tarafından yapılan “Polislerin ve Polis Adaylarının Mesleki Etik Dışı
Davranışlar ile İlgili Görüşleri: Elazığ ve Malatya Örneği” adlı çalışmada; genel olarak polis
adayları polislerin mesleki etik dışı davranışlarını çok nadir yaptıklarını düşündüklerini
belirtmiştir. Polis adayları polislerin en sık yaptığı etik dışı davranışın usulsüz atama için ikili
ilişkileri kullanma olduğunu ifade etmişlerdir. Delice (2014) tarafından yapılan “Polislerin
Meslek Etiği Algılarının İncelenmesi” adlı araştırmada ise; polislerin ciddi bir sorun olarak
gördükleri etik dışı davranışların teşkilatta nadiren yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
davranışlara yüksek cezalar verildiği ifade edilmiştir. Ayrıca, polislerin cinsiyet, medeni
durum, eğitim seviyesi ve etik eğitimi alma durumuna göre mesleki etik algıları
farklılaşmazken, yaş, kıdem ve rütbesi daha fazla olanlarda etik dışı davranışların daha ciddi
sorun olarak algılandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Meslek etiği ilkelerinin evrensel nitelikte olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kolluk
personelinin kendilerini etik ilkelere yüksek düzeyde bağlı görmesi ancak diğer personelin
bazı konularda etik ilkelere bağlılığını zayıf görmesi objektif değerlendirme yapılmasında
zorlanıldığını göstermektedir. Kurum ortamının daha huzurlu hale getirilmesi ve etik
konusunda daha kapsamlı eğitimler verilmesi meslek etiği algısını artıracaktır.
Araştırma sonuçları, Covid-19 sonrası ortaya çıkan yeni kamu düzeni işleyişinin sağlanması
maksadıyla kolluk personelinin yetenek ve eğitimlerinin yeniden gözden geçirilmesi
gerektiğini ortaya koymuştur. Bu zorlu mücadele ancak vatandaş ve kamu çalışanlarının
işbirliği ve özverisi sayesinde daha az hasarla atlatılabilir. Bu araştırma kolluk personeline
ilişkin meslek etiği bilgisi ve algısı alanında yapılmış az çalışmadan biridir. Araştırma yer ve
örneklem açısından sınırlı düzeydedir. Bu nedenle daha geniş alanlarda ve örneklemle çalışma
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yapılması geleceğe yönelik yapılacak planlamalara yön gösterecektir. Bu çalışmanın kolluk
teşkilatı ve personele fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
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Music in the life of children of preschool age
Assoc. Prof. Arifa Hajibaba Garibova
Azerbaijan State Pedagogical University
Abstract
Music is an art influencing a child beginning already from the first months of his life. To
complete children’s development in this direction successfully, it is necessary to organize
work on music upbringing by considering the peculiarities of music and age related
opportunities of the children.
Instant and junior stage of pre – school age is a period when initial skills conditioning
opportunity for the child’s familiarization with music are established.
It is necessary to organize music education of children by considering their age features tasks
for their comprehensive development and specification of music art.
Key words: music, children, preschool
Музыка в жизни детей дошкольного возраста
Ключевые слова: музыка, дети, дошкольное воспитание
Основа всестороннего развития малолетнего гражданина, который является будущим
каждой нации, закладывается в дошкольном периоде. Первые годы метод воспитания
ребёнка предопределяет в последующие годы его формирование всесторонне развитым
гражданином. Воспитание в детском саду – приобретает особое значение с точкизрения улучшения процесса обучения, подготовки детей к школе.
В настоящее время на пути интеграции в мировую образовательную систему самые
важнейшие задачи выполняются в системе образования. Эти задачи истекают из
требований новой конституции, а также из тех нововведений, которые происходят в
политической и в социальной жизни азербайджанского государства, уверенно
продвигающегося на пути к независимости.
Правление суверенной республикой, и развитие нации в ближайшем будущем
возлагается на плечи сегодняшней молодёжи. Нынче в обществе появляется
необходимость воспитания лиц, владеющих способностью самостоятельно мыслить и
действовать, а также более подготовленных для миссии правления.
Работа дошкольных образовательных учреждений всё время оценивается государством.
Президент нашей республики Ильгам Алиев и президент фонда имени Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева всегда считали нужной и необходимой работу по школьному и
дошкольному образованию.
Последние годы примером
для этого является
беспрерывное открытие новых детских садов и школ, а также новейших корпусов
высших учебных заведений.
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Указ Президента «О дополнительных мерах по усилению материально-технической
базы дошкольных образовательных учреждений» от 10 сентября 2009 года в этом
смысле является своевременным распоряжением.
Указ Президента Азербайджанской Республики
«О дополнительных мерах по усилению материально-технической базы дошкольных
образовательных учреждений»
В стране ведутся последовательные мероприятия в направлении перестроения
дошкольной системы образования на современном уровне, создания необходимой
обстановки для интеллектуального, физического и психологического развития детей,
формирования их личности, обновления
процесса обучения и образования по
содержанию.
В настоящий день в республике действует 1604 дошкольные образовательные
учреждения, в которых учатся более 100 тысяча детей.
С целью ускорения реализации мер, предусмотренных в «Программе обновления
дошкольного образования в Азербайджанской Республике (2007-2010 годы)», принимаю
решение:
1. Выделить для Министерства Образования Азербайджанской Республики из
Резервного Фонда Президента Азербайджанской Республики 2,0 (два) миллиона
манат, которая предусмотрена в государственном бюджете 2009 года для
продолжения работ по перестроению в стране дошкольных образовательных
учреждений.
2. Проучить Министерству Финансов Азербайджанской Республики обеспечение
финансирования денежного средства, предусмотренного в 1 пункте настоящего
распоряжения.
3. Обеспечить разрешение Кабинетом Министров Азербайджанской Республики и
других вопросов, которые вытекают из настоящего распоряжения.
Ильгам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 10 сентября 2009 года.
Таким образом, то пристальное внимание, которое уделяется главой государства сфере
образования наряду с другими важными вопросами, которые стоят на повестке дня,
конечно, завоевало благосклонность учителей.
Как известно, музыкальное воспитание является одним из важнейших областей
эстетического воспитания. Роль музыкального воспитания всесторонне развитого
молодого поколения в дошкольных образовательных учреждениях огромна.
Музыкальные занятия являются главной организационной формой музыкального
воспитания и обучения.
Незначительные ошибки, которые допускаются в дошкольном периоде при воспитании
и обучении детей, в последующем проявляются в качестве серьёзных, непреодолимых
недостатков. В ходе музыкальных занятий применяется ознакомление детей с разными
видами музыкальной деятельности – песня, ритмика, исполнение на детских
музыкальных инструментах, слушание музыки, и музыкальная грамотность, что
приводит к обогащению музыкального впечатления у детей и доставляет им
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удовольствие. Музыка и образцы музыки разных жанров, отражая жизненные ситуации
со всей яркостью, способствуют расширению мировоззрения и обогащению духовного
мира детей. Очевидно, что музыка вовлекает людей разного типа к общению и
воодушевляет их к творческой деятельности.
Во время музыкальных занятий, проводимых в дошкольных образовательных
учреждениях, у детей появляется глубокий интерес к окружающей среде, к природе, к
образу жизни людей, благодаря чему у них расширяется мыслительная деятельность.
Начиная с младшей группы внимание детей, сначала привлекается к слушанию
вступительной части музыки, после чего дети приступают к пению.
Песня требует серьезного отношения, так как она является самой нужной и важной
музыкальной деятельностью. При заучивании песни, прежде всего, следует обращать
внимания развитию мелодичного и гармоничного голоса наряду с предохранением
голоса детей.
Дошкольные образовательные учреждения играют главную роль для общего дела,
которое выполняется в области музыкального воспитания. Воспитание при выполнении
детской деятельности осуществляется в ходе игр, труда, и разных занятий во время
ознакомления с ситуациями, которые полностью соответствуют их понятию, а также
тем понятиям, которые берутся из общественной жизни страны, а также из родной
природы.
Дошкольные образовательные учреждения, проявляя заботу о здоровье и всестороннем
развитии детей, и обеспечивая потребности детей к получению новых впечатлений, к
интересной и содержательной деятельности, а также создавая у них бодрое и радостное
настроение, всячески стараются сделать каждого ребёнка счастливым. Для
музыкального воспитания следует развивать у детей способность музыкального
познания, то есть следует их приучить к слушанию музыки. Музыкальное восприятие
развивается при заучивании песни, при выполнении игр и во время музыкальных игр.
Дети выслушивают музыкальные произведения и, несмотря на то, что такие
произведения познаются ими с трудностью, они способны обогащать музыкальное
впечатление детей и доставлять им удовольствие. Именно поэтому во время
музыкальных занятий определённая часть времени выделяется для слушания песни.
Слушание музыкальных произведений во время музыкальных занятий развивает у
детей познавательную деятельность и эмоциональную чувствительность. В это время
появляются первые впечатления о музыке, дети начинают припоминать и различать
музыкальные произведения по содержанию, по характеру и по выразительности.
В дошкольных образовательных учреждениях в ходе музыкального воспитания дети
должны вооружиться знаниями и навыками, которые обусловлены с музыкальными и
ритмичными действиями, а также с песнями малых размеров. Простое пение, обучение
музыкальным и ритмичным навыкам требуют последовательного закрепления
полученными навыками с помощью определенных систематических задач. К примеру,
будучи в младших группах внимание детей сначала привлекается к слушанию
вступительной части музыки, после чего дети начинают петь песню. Дети
подготовительной группы различают это с уверенностью, называют песни и исполняют
указания для начатия пения, а после завершения вступительной части начинают петь
песню и маршируют под исполнением песни.
Такие возможности, которые отражаются в «Программе воспитания и обучения в
дошкольных учреждениях» (Баку, 1999) учтены на основе особенностей каждой
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возрастной группы. Во время выбора музыкального материала для каждой группы в
ходе составления программы за основу берутся следующие принципы:
принцип соответствия возрасту;
принцип красочности музыкальных материалов;
принцип от простого к сложному;
принцип последовательности и систематичности;
принцип учительства.
Музыкальные занятия, проводимые на основе настоящих принципов именно в
дошкольном периоде, играют значительную роль при морально-эстетическом развитии
детей.
С помощью музыки у детей усиливаются и формируются заботливое отношение к
окружающей среде, а также чувство любви к родине и к людям.
Учитываемая музыкальная программа охватывает 4 возрастные группы (младшую
группу, среднюю группу, старшую и подготовительную группу). С целью оказания
содействия правильному планированию и проведению занятий все музыкальные
произведения делятся на кварталы и месяцы. Музыкальный материал, заданный во
время занятия передаётся по характеру и содержанию для следующих секций:
слушание музыки, пение, музыкальные ритмичные движения, исполнение на детских
музыкальных инструментах, творчество. Материалы, выбранные для программы
должны служить ознакомлению детей с основными музыкальными жанрами (песня,
танец, марш), а также созданию у них представления об азербайджанских, русских и
мировых классиках. Так как, в соответствующих разделах этой программы отражены
ряд произведений родоначальника азербайджанской профессиональной музыки Узеира
Гаджибекова, гениальных композиторов Кара Караева, Фикрета Амирова, Асафа
Зейналлы, Гамбара Гусейнли, Агабаджи Рзаевой, Тофика Кулиева, Огтая Зулфугарова,
Огтая Раджабова, Афсара Джаванширова, Агшина Ализаде, Мидхата Ахмедова, Саида
Рустамова, Шафигы Ахундовой, Хокума Наджафовой, Джаваншира Кулиева, Рашида
Шафага, наряду с которым в программе также имеются музыкальные произведения
Петра Ильича Чайковского, М.И. Глинки, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Дмитрия
Кабалевского, великих классиков Вены Я. Гайдна, В.А. Моцарта, немецких
композиторов Роберта Шумана, Бела Бартона и других.
Музыкальное
воспитание
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
предусматривает формирование личности и обще музыкальное развитие ребёнка.
Воспитатель и в том числе директор учреждения несут ответственность за музыкальное
воспитание детей.
Музыкальные занятия в дошкольных образовательных учреждениях состоят из
следующих:
- Слушание музыки – обучение к склонности слушания, запоминания и опознания
музыкальных произведений различного жанра;
- Пение песни – пение песни вместе с воспитателем при этом имитируя интонацию
воспитателя;
- Музыкальные ритмичные движения - двигаться согласно характеру музыки (марш,
танец), менять силу звучания песни. При этом следует шагать под музыкальным
исполнением, применяя танцы и игры, выполнять самые простые танцевальные
движения, топать ногами, находится в полусидящей позе, а также пользоваться
отдельными двигательными элементами для инсценировки песен.
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Во время применения вышеперечисленных способов в ходе музыкальных занятий,
песня является важнейшей музыкальной деятельностью, на что следует обращать
серьезное внимание. Начиная с младшей группы внимание ребенка, следует всё время
привлечь к правильно исполненной мелодии самых простых песен, и только в этом
случае развитие мелодичного голоса представляется возможным.
Перед тем, как учить песню детям, воспитатель должен лично ознакомиться с этой
песней, обращать внимание на связь слова с музыкой, а также установить трудные
песни и те места, где следует соблюдать паузу во время пения. Многое зависит от
первого исполнения песни воспитателем. В том случае, когда дети исполняют песню
под сопровождением музыкального инструмента, то следует обращать внимание на то,
чтобы звук музыкального инструмента не звучал громко, чем голоса исполнителей и
чтобы инструмент не мешал детям услышать ту песню, которую они поют.
Отмечая значимость музыкального воспитания в детских садах, приходим к такому
выводу, что самые прекрасные результаты достигаются лишь тогда, когда музыкальное
воспитание (исполнение песен, проведение занятий по танцам, а также музыкальных
игр) в дошкольных образовательных учреждениях применяется с младшего возраста.
Применение музыкального воспитания во время музыкальных занятий дошкольных
образовательных учреждений, которое служит воспитанию молодого поколения,
должно стать святым долгом каждого музыкального руководителя.
В заключении хотим с уверенностью сказать, что
музыкальное воспитание в
дошкольных образовательных учреждениях (то есть в детских садах) занимает самое
важное место. Развитие у детей художественно-эстетического вкуса непосредственно
связано с музыкой, и музыкальная деятельность помогает проявлению общей культуры
и человеческих качеств будущих людей современности.
Конечно, правильное всестороннее эстетическое развитие развивающегося поколения,
прежде всего, начинается с культурного воспитания маленькой личности. В нашем
обществе это существовало с давних времён и в настоящий день более пристальное
внимание уделяется эстетическому воспитанию наряду с развитием культурной натуры
на самом высоком уровне.
Руководствуясь вышесказанными, можно подчеркнуть, что учитель по музыке,
который работает в дошкольном образовательном учреждении, обязан знать методов
музыкального воспитания, а также главных требований программы обучения в каждой
группе (и в особенности начиная с групп младшего возраста) и должен уметь
применять их с помощью творчества, а тем более любить детей – будущее нашей
нации.
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Abstract
Work from home has become the need and the norm of the day among almost all the
companies, organizations, industries and institutions throughout the world. It is adjudged an
appropriate way out of the problem of impending economic depression and a preventive
measure against the spread of the life endangering COVID-19 by and among the working
population. This work from home arrangement was much welcomed by people from all
sectors as it was expected to offer the flexibility to workers to execute their routine tasks at
work from the safety of their homes and also enable them to spend more quality time with
their close family thereby developing a close and deep bonding with them. The workers too
welcomed it with open hearts as it assured them the much needed security of both income and
job. Just as a coin has two different sides, this seemingly comfortable and highly welcomed
work from home idea too has shown that it has its own pros and cons when put into practice.
There is a great difference in the way the work from home arrangement is experienced and
perceived by the male and the female working professionals. Anyone will agree that the role
and responsibilities of women at home during the time of the COVId-19 pandemic has
increased double-fold. If this is the plight of women at home, it can be understood without
much explanation how the responsibilities of the working women professionals would have
increased multiple-fold during this crucial time. This paper aims to identify the challenges
faced by the working women professionals during the work from home arrangement, analyze
their impact on their work life balance and mental well being and suggest ways that might
help in lessening the negative impact experienced by them. The researchers aim to execute
the above through their study by conducting a survey among the Asian women academicians
in higher educational sector. The data for the study were collected from 300 the male and the
female working professionals using Structured questionnaire after testing its reliability and
validity. The construct items were measured on a 5-point scale from strongly disagree (1) to
strongly agree (5). The analysis and interpretation was conducted by analysing key actors
impacting Work Life Balance and Mental Well-being of Asian Women Academicians. From
the study, it can be inferred that the line of distinction between work and personal lives of the
respondents has become thinner and highly obscure during the time of pandemic and the
challenges like being the sole bread winner for the family, extended working hours, job
insecurity, planning their daily work schedule, teaching and evaluating students’ assignments,
making efforts to increase their API scores, involving in administrative work and doing
research. It was also found that in addition to the increased pressure at work, the household
responsibilities have also increased thereby making their life stressful and taxing. The
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increased household responsibilities and the work pressure are observed to be creating
barriers in way of doing their best at both home and work which in turn create conflicts within
the families and low output at work. It was also observed that web-based social networking is
considered a stress-buster by them in these testing times.

35
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
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Lakshmipur District in Bangladesh
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South Asian University, New Delhi
Abstract
The Riverbank erosion has become a common phenomenon along with the major and minor
rivers in Bangladesh, mainly due to details topography. It is forcing people to migrate or
resettle in more vulnerable areas. The socioeconomic effects of riverbank erosion are staying
as the quantities of underestimating people groups are expanding day by day. The annual
flooding due to the presence of Meghna River is a blessing because it makes the land fertile;
however, the magnitude of flood waters consistently caused riverbank disruption. As a result,
each year, a sizable populace is affected by unpredictable erosion. People not only lost their
houses and agricultural lands, but also become often displaced permanently and also hamper
to continue their education. This study has examined about riverbank erosion and education,
which has more impact on Bangladesh. For the achievement of research objectives,
quantitative method approach consisting of a systematic literature review, and a survey has
been carried out. The date was obtained from a total of 80 respondents to find out and
investigate literacy rate, causes of illiteracy, continuity of the education process and
government and non-government activities. This study found that bank erosion evacuated
schools and impedes the children in going to school that eventually increase the illiteracy rate.
From this study, it is indicated that the educational expenditure has decreased after the
erosion, and sometimes the respondents do not spend a single amount of money for education.
Almost half (58.75%) of the respondents opine that riverbank erosion is the leading cause of
increase their illiteracy rate and also it’s creating the educational sector vulnerable. The
alternative option to continue education is uncertain, which decrease the access and
participation of education. An overwhelming majority of respondents (73%) argued that they
had the unsatisfied government and non-government activities, and this activity is not enough
to overcome this problem. However, based on the overall results of the study, it can be
concluded that riverbank erosion creates vulnerability of the educational sector.
Keywords: Riverbank Erosion, Natural Disaster, literacy, Education, Bangladesh
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Abstract
Background/Objective: Although counter movement jump (CMJ) test has been used for years
to measure neuromuscular power, it seems uncertain to reflect specificity to kickboxing and
taekwondo athletes. Therefore, this study aims to examine the effectiveness of the 10-second
frequency speed of kick test (FSKT) to discriminate successful from non-successful athletes
compared to CMJ test.
Material and Methods: Twenty-four kickboxers voluntarily participated in our study. The
participants were divided into two groups as successful (SG, n=12, age: 21.33±1.82, height:
176±06 cm, body mass: 70.91±9.1 kg, training experience: 7.2±1.8 years) and non-successful
(NSG, n=12, age: 20.00±1.59, height: 177±4.5 cm, body mass: 69.05±5.24 kg, training
experience: 6.21±0.62 years). Statistical analyzes were performed with SPSS software.
Results: Height, body mass, body mass index (BMI), and training experience did not
significantly differ between the groups (p>0.05), while CMJ and FSKT significantly higher in
the SG than NSG (p<0.05). In addition, according to discriminant function analyzes, FSKT
correctly classified to the groups at 91.7%, while CMJ correctly classified to the groups at
70.8%. Furthermore, there was significant correlation between training experience and CMJ
(p=0.020, r=0.656), training experience and FSKT (p=0.012, r=0.696), and CMJ and FSKT
(p=0.003, r=0.782) values in SG. In the NSG, there was a significant correlation between
training experience and CMJ (p=0.008, r=0.725) while there was no significant correlation for
FSKT to training experience and CMJ variables (p>0.05).
Conclusion: This study suggested that FSKT can be used to determine SG and NSG
kickboxers and to monitor the performance since it is more effective at distinguishing the
groups than CMJ test.
Key Words: neuromuscular power, kickboxing, performance test, combat sports
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INTRODUCTION
Jumping is a combined athletic movement that requires complex motor coordination between
upper- and lower-body parts. Particularly, the stimulative action of the lower limbs during a
vertical jump has been considered a valid method for evaluating explosive characteristics [1-3].
The use of vertical jump testing has been used for a diversity of causes such as to evaluate the
lower limb neuromuscular power [4], to identify talent [5], and to measure motor fatigue [6, 7].
The basic vertical jump tests contain the counter movement jump (CMJ), squat jump (SJ), and
drop jumps.
The SJ has been used in professional rugby union to evaluate motor changes in lower limb
power all along a season [8], while in sports that depend heavily upon maximal jumps like
volleyball or basketball, CMJ scores have been commonly used to assess peak power of lower
body [7, 9, 10]. Besides these tests, Wingate test is the most commonly used test to measure
anaerobic power in combat sports such as kickboxing and taekwondo athletes [11, 12].
Nevertheless, specific field tests for kickboxing or taekwondo sports to measure anaerobic
physical fitness are less widely known [12].
Kickboxing is a sport that is used kicks and punches with speed, stability, and strength. The
main purpose of the kickboxers during the match is to make an attack on the opponent with
proper kicks and punches to plus points and gain the superiority [13-16]. Kickboxing and
taekwondo athletes are expected to have high levels of anaerobic performance for highintensity attacks in combat sports, also need aerobic energy system to replenish these rapidly
depleting energy systems to maintain those anaerobic power-requiring attacks [17]. With
various methods such as proper and planned training and regular nutrition, kickboxers are
trying to increase their competition performance [18, 19]. The success in these sports are
determined by technical-tactical excellence and supported by physiological and psychological
development [16, 18].
In order to follow the physical and physiological developments, it is crucial to make
performance measurements with the valid tests since to monitor performance levels of athletes
more properly. The frequency speed of kick test (FSKT) appears as a sport-specific speed test
compared to CMJ for athletes in kickboxing and taekwondo [12]. FSKT has been used to
measure performance level of the combat sports athletes in a few novel studies [11, 12, 20, 21].
Therefore, this study aims to examine the effectiveness of the FSKT to discriminate successful
from non-successful kickboxers compared to CMJ. Additionally, another purpose of this study
to evaluate the relationship between CMJ and FSKT in successful and unsuccessful
kickboxers.

MATERIALS and METHODS
Experimental Approach to the Problem
This study designed to investigate which general (CMJ) or sport-specific FSKT tests could
predict the success in national kickboxers. In our study protocol, we used sport-specific FSKT
and CMJ which is used commonly in the world to measure the neuromuscular power.
Moreover, this study was designed to determine the relationship among the training
experience, FSKT, and CMJ variables. In our study design, 24 male kickboxers who were
competing in the senior category of kickboxing national championship at least within the 3
years, and had kickboxing training at least five years voluntarily participated in this study. The
data collection process was carried out during the participant’s weekly training routine.
38
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
Subjects performed a familiarization session at the beginning of the study and they were given
the opportunity to warm-up and perform the tests at submaximal intensity. The tests were
carried out between 10:00 and 11:30 AM. They were not allowed to use any supplements
during the study period, or perform any exhaustive activity 24 hours before the testing days.
Subjects were verbally encouraged to maximize their performance in the tests. The study was
conducted according to the Declaration of Helsinki. Besides, the all study protocol was
confirmed by the Ethics Committee of Erzurum Atatürk University, Institute of Winter Sports
and Sport Sciences.
Participants
Twenty-four kickboxers voluntarily participated in our study. The participants were assigned
into two groups as successful (SG, n=12, age: 21.33 ± 1.82, body mass: 70.91 ± 9.1 kg, height:
176 ± 06 cm, training experience: 7.2 ± 1.8 years) and non-successful (NSG, n=12, age: 20.00
± 1.59, body mass: 69.05 ± 5.24 kg, height: 177 ± 4.5 cm, training experience: 6.21 ± 0.62
years) kickboxers (Table 1). The criteria for the SG was the success of reaching at least a
quarter-final in the national championship held in the last year (2019), and participating to the
national championships for three years at least. NSG consisted of athletes who participated in
the national championship for three years but could neither reach at the quarter-finals of 2019.
After the warm-up, familiarization period, and anthropometric measurement, CMJ, and FSKT
tests were applied to each participant twice, and the highest score was considered valid.
Participants and their coaches, were informed about the experimental protocol, and written
permission was obtained from them. Descriptive characteristics for the participants are
demonstrated in Table 1.

Anthropometrical Measurements
Participants' height (cm) was measured by Stadiometer (Holtain Ltd., UK); body mass (kg),
(BM) and body fat percentage (%) (BF) were measured by bioelectric impedance analyzer
(Tanita TBF 401, Japan). BMI of the participant was calculated via the following formula:
BMI = body mass (kg) / [height (m)]2.
Frequency Speed of Kick Test
After the warm-up and familiarization session, participants performed 10-second FSKT with
their dominant leg in two attempts. FSKT evaluations applied using an ultraslow motion video
camera (Sony PXW-FX9 6K Full-Frame, Japan). After the commencing sound signal, the
subject performed the maximum number of kicks. Variable generated is the total kick number
in each set, and this parameter used to be described of the performance [20, 21]. In order for a
kick to be noted valid, it had to be hit with the appropriate kicking technique to the area
designated on the training sandbag. Kicks that did not hit the target were not considered valid.
A total of two attempts were recorded, and the highest score was considered valid. Figure 1
describes the classification of the number of kicks [22].
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Figure 1. Classification table for the frequency speed of kick tests [22]
Note: FSKT: Frequency speed of kick test
Counter Movement Jump
Counter Movement Jump (CMJ), was measured with the My jump 2 mobile application which
its validity and reliability were formerly tested by Haynes in 2019 [7]. Subjects were instructed
to rest their hands on the sides of their waist, keep their knees in full extension, and then
vertically jump at the fastest possible speed. If the subjects separated their hands at any stage
of the jump, or if they pulled their knees in the flight phase of the jump, it was considered an
error and the test was repeated.
The jumps of the athletes who did not comply with the jump instructions were regarded as
invalid and they were asked to repeat the jump again. After each jump, the athletes were given
3-5 minutes of rest, and they performed the other jumps when they felt fully ready. This
process was applied to the athletes in two repetition and the best jump heights were recorded in
centimeters (cm) as a valid score.
Statistical Analysis
Statistical analysis was performed using SPSS 21.0 software (IBM Corp. IBM SPSS Statistics
for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp). Significance level was accepted as p
<0.05. Data were analyzed using descriptive statistics, and the results are presented as mean
and ± standard deviations. The normality of data was controlled using the Shapiro-Wilk test.
Independent t-test was used at the beginning of the study to determine the differences between
the SG and NG. The Pearson product-moment correlation (r) was also used to determine the
relationship among CMJ, FSKT, and training experience. Effect sizes (ES) for the independent
t-test were calculated by Cohen’s d formula [23] and were classified according to Hopkins
classification [24] (<0.2: trivial; 0.20-0.59: small; 0.60-1.19: moderate; 1.20-1.99: large 2.003.99: very large and >4: nearly perfect).
Moreover, a discriminant function analysis was used to determine which testing method most
accurately discriminated successful and non-successful kickboxers. The matrices of
homogeneity were checked using Box’s M test of equality of covariance. The structural
coefficient was used to determine the variables that discriminate between successful and nonsuccessful kickboxers. A structural coefficient above 0.30 was considered as relevant for the
interpretation of the linear vectors.
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RESULTS
Table 1. Comparison of the anthropometric characteristics and performance scores
SG

NSG

t

p

ES

Age (y)

21.3 ± 1.8

20.0 ± 1.5

1.905

0.070

0.78

Body mass (kg)

70.9 ± 9.1

69.0 ± 5.2

0.615

0.545

0.26

Height (cm)

176.4 ± 6.7

177.3 ± 4.5

-0.390

0.700

0.16

BMI

22.7 ± 1.8

21.9 ± 1.1

1.261

0.220

0.54

Training Experience (y)

7.2 ± 1.8

6.2 ± 0.6

1.779

0.098

0.75

CMJ (cm)

38.88 ± 3.35

33.85 ± 3.41

3.643

0.001*

1.49 †

FSKT (repetition number)

23.42 ± 1.67

20.08 ± 0.79

6.226

<0.001*

2.56 ‡

Note: SG= Successful group, NSG= Non-successful group, BMI= Body mass index, CMJ= Counter movement
jump,
FSKT= Frequency speed of kick test, ES= Effect size. The values presented as mean ± SD, *: significant
differences between the groups (p<0.05), †: large effect size, ‡: very large effect size

According to the comparison of the anthropometric characteristics and performance scores,
FSKT and CMJ performance values were statistically higher in the SG than NSG while there
was no statistical difference at the age, body mass, height, BMI and training experience
between the groups.
Table 2. The classification of groups according to the discriminant function analyzes between
the CMJ and FSKT

Groups

n of cases

SG

12

NSG

12

CMJ

FSKT

Predicted Group Membership

Predicted Group Membership

SG

NSG

SG

75.0% (9)

25.0% (3)

83.3 (10)

16.7 (2)

33.3% (4)

66.7% (8)

0% (0)

100% (12)

*70.8% of participants correctly
classified

NSG

*91.7% of participants correctly
classified

Note: CMJ: Counter movement jump, FSKT: Frequency speed of kick test, SG: Successful group, NSG: Nonsuccessful group, *: Percentage of total correct classification

Table 2 demonstrated that CMJ test classified the SG and NSG kickboxers correctly by 70.8%,
whereas FSKT correctly classified the groups by 91.7%.
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Table 3. Correlation scores within the variables
Groups
r

Training Experience

CMJ

FSKT

1

.656*

.696*

.020

.012

1

.782**

Training Experience
p
SG

r

.656*

p

.020

r

.696*

.782**

p

.012

.003**

r

1

.725**

.058

.008**

.858

1

.101

CMJ
.003**
1

FSKT

Training Experience
p
NSG

r

.725**

p

.008**

r

.058

CMJ

FSKT

.754
.101

1

p
.858
.754
Note: CMJ: Counter movement jump, FSKT: Frequency speed of kick test, SG: Successful group, NSG: Nonsuccessful group *: Correlation is significant at the 0.05 level, **: Correlation is significant at the 0.01 level

According to the results of correlation analysis (Table 3 and Figure 2), it was revealed that
there was a statistically significant correlation between training experience and CMJ (p=0.020,
r= 0.656), training experience and FSKT (p= 0.012, r= 0.696), and CMJ and FSKT (p= 0.003,
r= 0.782) values in SG. In the NSG, there was a significant correlation between training
experience and CMJ (p= 0.008, r= 0.725) while there was no significant correlation for FSKT
to training experience and CMJ variables (p> 0.05, r=0.058, 0.101, respectively).

42
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES

Figure 2. Scatter plots of the groups between CMJ and FSKT

DISCUSSION
We examined the effectiveness of the FSKT in distinguishing between successful and
unsuccessful kickboxers, and the relationship between FSKT and CMJ test, which is widely
used worldwide to evaluate lower-limb neuromuscular power [4]. We also compared the FSKT
with the CMJ for the purpose of identify to which one was able to separate groups more
accurately. Primary findings indicated that FSKT and CMJ performance values were
significantly higher in the SG than NSG (very large effect size, large effect size, respectively)
according to the comparison between the group’s performance scores. However, there was no
statistical difference at the age, body mass, height, BMI and training experience in accordance
with the comparison of the anthropometric characteristics between the groups. Correlation
analysis results showed that there was a statistically significant correlation between training
experience and CMJ (r= 0.656), training experience and FSKT (r= 0.696), and CMJ and FSKT
(r= 0.782) values in SG. Also, there was a significant correlation between training experience
and CMJ (r= 0.725) while there was no significant correlation for FSKT to training experience
and CMJ variables in the NSG. Moreover, as a result of discriminant function analysis, FSKT
correctly classified the groups by 91.7% while CMJ test correctly classified the groups by
70.8%. This is the first study on kickboxing athletes on this protocol. Considering the
literature, the number of studies using similar design to our study is quite limited, therefore,
there are few studies that we can compare and evaluate our study results.
In a recent study which similar to our study design conducted by Özbay and Ulupınar (2020)
on elite and top-elite wrestlers [17], the authors found that some strength-power tests were
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performed after strenuous exercise is more effective compared to resting condition in
distinguishing the groups. According to their results, while the strength-power tests performed
in resting condition correctly classified the groups by 65.4%, whereas applying them after the
strenuous exercise correctly classified the groups by 92.3%. In the aforementioned study, the
CMJ scores of top-elite and elite wrestlers were around the mean of 32.50 cm. Compared to
that study, both groups in our study seem to have higher CMJ scores. One of the reasons for
this difference may be the fact that kickboxing includes kicking technique and that they need to
have more muscular leg strength on account of the strokes to the lower extremities of the body.
Different CMJ performances were presented in another study conducted by Tabben et al.
(2014), in which the physical and physiological characteristics of high-level sports athletes
were evaluated [25]. That study consisted of elite 19 judo, 19 karate and 16 taekwondo
athletes, and CMJ performances of them on the mean of were 47.1, 50.0, and 43.2,
respectively. Compared to that study, SG and NSG’s of our study CMJ performances seem
lower. Although it seems difficult to explain precisely, this difference can be explained by the
different levels of training experiences and sport disciplines of the athletes. However, it has
been reported that kicks are used a lot during kickboxing [26], taekwondo [27] and karate
competitions [28, 29], and it is thought that these kicks need to be thrown at a certain speed in
order to be accurate and, therefore, lower extremity muscle strength must be high in order to be
successful in such sports [20, 25]. There are also similar CMJ results on combat sports athletes
in the literature compared to our study results [12, 27, 30].
Even though there are a few studies in which we can evaluate FSKT performances of our
kickboxers [12, 20-22, 31], still, the number of the studies sport-specific FSKT tests is still
limited. In a novel study carried out by Santos et al. (2020), they set a classification scale
(Figure 1) of FSKT (≥ 22: Excellent, 21: Good, 17-20: Regular, 16: Poor and ≤15: very poor)
[22]. With respect to this classification scale, the mean of FSKT scores of the SG was good
(mean: 23.42) even there was excellent in the SG (maximum: 26). But in the NSG the mean of
FSKT scores was regular (mean: 20.08). There was never a poor or very poor score of FSKT in
both SG and NSG (minimum scores of FSKT were 21 and 19, respectively). The reason for
that can be explained by the fact that both study groups of the present study have training
experience of at least 5 years and they selected from those who participate in the national
competitions regularly. In another study conducted by Santos & Franchini (2016) on
taekwondo athletes, they found a mean of single best FSKT scores as 20 [21]. Compared to our
study, SG group seems higher FSKT scores but scores of NSG seems similar. It is thought that
the reason for this difference can be explained by the fact that Santos & Franchini's study
groups are composed of taekwondo athletes and/or by having training experience at different
levels. In addition, these difference in the FSKT scores might be considered as negligible since
it is small. There are also a few studies in the literature with FSKT scores similar to our study
results. [20, 22].
CONCLUSION
It is crucial to make performance measurements with the right tests in order to follow the
physical and physiological developments since to monitor the performance levels of the
athletes more easily. Even though the CMJ test is commonly used by coaches and sports
scientists worldwide and an effective test for measuring lower-body neuromuscular strength, it
might not reflect specificity some sport discipline such as kickboxing or taekwondo. Therefore,
this study designed to examine the effectiveness of the sport-specific 10-second FSKT to
discriminate successful from non-successful kickboxers and to determine which of the FSKT
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or CMJ test better at distinguishing to the groups. Additionally, this study aimed to evaluate
the relationship between CMJ and FSKT in different groups such as successful and
unsuccessful kickboxers.
This study showed that FSKT can distinguish successful kickboxers from unsuccessful more
effectively from CMJ test (91.7% versus 70.8%) although there is a positive correlation
between FSKT and CMJ. Hence, it is suggested that FSKT tests can be used as an effective
method for performance measurement in sports such as kickboxing taekwondo, muaythai, and
karate which include kicking technique. In addition, it is recommended to examine the
relationship of FSKT with different performance-speed tests and its effectiveness in different
groups of combat sports athletes in future studies.
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Abstract
Background/Objective: Sprint tests are one of the general methods used in many sports to
evaluate speed performance. Sprint tests are uncertain about the ability to reflect the specificity
for kickboxing or taekwondo, although it can be specific for some sports like football or
athletics. However, the frequency speed of kick test (FSKT) appears as a sport-specific speed
test for athletes in kickboxing and taekwondo. Thus, this study aims to investigate the
relationship between general sprint test and sport-specific FSKT test.
Materials and Methods: Fourteen athletes (age:17.1 ± 0.7 years, body mass: 62.9 ± 6.6 kg,
height: 173 ± 6.4 cm, body mass index: 20.8 ± 1.5, training experience 5.2 ± 1.2 years)
voluntarily participated in this study. Inclusion criteria were competing in the junior category
of kickboxing, having at least three years of training history, and training at least three days a
week. Data processing procedures were conducted using SPSS 21.0 software. The Pearson
product-moment correlation (r) was used to determine the relationship between the variables.
Results: According to the results of the correlation analysis within the variables, there was a
significant negative correlation between FSKT and sprint test (p=0.001, r = −0.77), while there
was no significant correlation in the height, kg, body mass index and training experience for
FSKT and sprint test (p>0.05).
Conclusions: As a result, this study revealed the significant relationship between general and
specific speed tests in junior kickboxers. Hence, this study suggested that it may be more
appropriate to use the FSKT, considering the movement patterns of kickboxing between the
test and match performance.
Key Words: kickboxing, combat sports, performance tests, FSKT
INTRODUCTION
Kickboxing is a sport that uses kicks and punches with speed, stability, strength, and focus, and
is based on bringing these punches and kicks to the target areas during the competition (1-3).
Kickboxing competitions consist of 1 min rest intervals and 2 min of 3 rounds and, continuing
with the effort of gaining superiority against the opponent by providing dominance in accurate
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punch and kicks during the kickboxing match (1, 4, 5). Kickboxing competitions are held
under World Associations of Kickboxing Organizations International Federation (WAKO)
rules, and athletes who do not comply with these rules are penalized or disqualified during the
competition (6). Combat sports athletes, therefore, kickboxers are expected to have an
improved anaerobic capacity to maintain the anaerobic power-requiring movements during a
fight, also need aerobic energy system to resynthesize the high-energy phosphates consumed
during high-intensity attacks (7).
Sprinting ability is one of the most essential skills for success in sports such as football, rugby,
and basketball, etc. (8-10). Expectedly, sprint exercises usually take part in training methods of
athletes concerned in such sports. Sprinting performance over short distances depends on an
ability of acceleration, to which muscle strength, explosive power, and movement technique
are primary (8, 11). Sprint exercises is used to improve the speed performance of professional
athletes within many training methods combining specific motor tasks and high power
demands. (8). Sprint exercises are included in training and testing methods in kickboxing as
well as many sports. (12). In the present study, we considered a sprint test as a general speed
test for kickboxers and investigated the relationship between the sprint test and the frequency
speed of kick test (FSKT).
The most commonly used test to measure anaerobic power in the combat sports athletes is the
Wingate test (13, 14). However, unluckily, specific field tests to measure anaerobic physical
fitness are less widely known (14). However, the FSKT appears as a sport-specific speed test
for athletes in kickboxing and taekwondo. FSKT has been used to measure performance in
some recent researches (13-16), and it is performed of one single 10 s set, which we preferred
to use in the present study, and the second of five 10 s sets with a 10 s rest intervals between
sets (14, 16). Variables generated is the kick number of 10 second. This variable can be used to
define performance (16). Thus, this study aims to investigate the relationship between general
sprint tests and sport-specific FSKT (single 10 s) performance.

MATERIALS and METHODS
Experimental Approach to the Problem
This study was designed to investigate the relationship between general (sprint) and specific
(FSKT) tests. In our study design, male kickboxers who were competing in the junior category
of kickboxing and had training experience at least three years participated in this study.
Subjects performed FSKT and sprint testing protocols to determine the general and specific
speed performance. The data collection process was conducted during the participant’s daily
training schedule. Subjects performed a familiarization session at the beginning of the study
and were given the opportunity to warm-up and perform the tests at submaximal intensity. The
tests were carried out between 10:00 and 12:00 AM. Besides, they were not allowed to use any
supplements during the study period, or perform any exhaustive activity 24 hours before the
testing days. Subjects were verbally encouraged to maximize their performance during the
tests.
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Participants
Fourteen athletes (age:17.1 ± 0.7 years, body mass: 62.9 ± 6.6 kg, height: 173 ± 6.4 cm, body
mass index: 20.8 ± 1.5, training experience 5.2 ± 1.2 years) voluntarily participated in our
study. Inclusion criteria were; competing in the junior category of kickboxing, having at least
three years of kickboxing training history, training at least three days a week, and having no
orthopaedical or medical disorder. Participants, their coaches, and families were informed
about the experimental procedures, and a written informed consent was obtained from them.
The research protocol was approved by the Ethics Committee of Erzurum Atatürk University,
Graduate School of Winter Sports and Sport Sciences. Descriptive characteristics of
participants are presented in Table 1.
Frequency Speed of Kick Test (FSKT)
After the warm-up and familiarization sessions, participants performed 10-second FSKT with
their dominant leg twice. FSKT measurement was performed using an ultraslow motion video
camera (Sony PXW-FX9 6K Full-Frame, Japan). After the starting audio signal, the subject
performed the maximum number of kicks. Total kick number was used to define the sportspecific performance (16). For a kick to be considered valid, it had to be hit with the proper
kick technique to the area designated training sandbag. Kicks that did not hit the target were
considered invalid. Two attempts were recorded, and the highest score was considered valid.

Sprint Test
After the warm-up and familiarization sessions, 40 m sprint tests were applied to each
participant twice. Sprint test scores were recorded using a photocell system (Smart Speed
electronic system, Fusion Sport, Cooper Plains, Australia). Photocell electronic stopwatch
system, which measures with a precision of ± 0.001 seconds at the height of 90 cm from the
ground, is placed at the start and endpoints of 40 m distance determined on a straight line. The
participants exited 50 cm behind the starting line of the test tracks (17). Between the two
sprints, the participants rested for at least 3 minutes and started the next sprints when they fully
recovered. The best score of the two sprints was considered valid. When the participant fell
during the sprint, could not completely finish the sprint, or did not comply with the specified
exit point, this sprint was considered invalid, and he was asked to repeat the sprint.
Statistical Analysis
Statistical analyses were performed using SPSS version 21.0 software, and p ≤ 0.05 was
considered as significant. The normality of data was controlled using the Shapiro-Wilk test.
Data were analyzed using descriptive statistics, and the results are presented as mean ± SD.
The Pearson product-moment correlation (r) was also used to determine the relationship
between selected variables.
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RESULTS
Table 1. Descriptive characteristic and performance scores of the participants
Mean ± SD

Minimum

Maximum

Age (y)

17.1 ± 0.7

16

18

Body Mass (kg)

62.8 ± 6.6

55

82

Height (cm)

173 ± 6.4

164

185

BMI

20.8 ± 1.5

18.82

24.02

Training Experience (y)

5.2 ± 1.2

3

7

Sprint-40m (second)

5.64 ± 0.27

5.22

6.02

FSKT (number of repetition)

20.57 ± 0.93

19

22

Note: Values presented as mean ± SD, BMI: Body mass index, FSKT: Frequency speed of kick test,

A total of fourteen athletes participated in our study. Descriptive characteristics of participant
were; age: 17.07 ± 0.73, kg: 62.85 ± 6.61, height: 173 ± 6.4 cm, body mass index: 20.84 ±
1.53, training experience 5.28 ± 1.26 years, and performance scores of participants were; sprint
time 40m: 5.64 ± 0.27s and FSKT: 20.57 ± 0.93 (Table 1).

Table 2. Correlation scores within the variables
BMI
BMI

r

TE
1

p
TE

Sprint-40m

FSKT

Sprint-40m

FSKT

,167

,120

-,058

,569

,683

,843

1

-,238

,176

,413

,548

1

-,771*

r

,167

p

,569

r

,120

-,238

p

,683

,413

r

-,058

,176

-,771*

p

,843

,548

,001*

,001*
1

Note: *: Correlation is significant (p<0.05), BMI: Body mass index, TE: Training experience,
FSKT: Frequency speed of kick test
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As a result of the correlation analysis (Table 2 and Figure 1), there was a significant negative
correlation between the FSKT and 40-m sprint time (positive correlation at sprint performance)
(p= 0.001, r= −771), while there was no significant correlation between the other variables.

Figure 1. Scatter plot between the FSKT and 40-m sprint time.

DISCUSSION
As a result of the present study, there was a significant negative correlation between the FSKT
and 40-m sprint time (positive correlation at sprint performance), while there was no
significant correlation between the other variables.
Considering the literature, the number of studies similar to our study design is quite limited.
This situation causes us to have difficulties in discussing and evaluating our study results.
However, when the 40-m sprint performances of the participants are evaluated, our
kickboxers’ 40-m sprint performance values have shown similar results compared to many
studies. For example, in a study conducted by Thomas W. Nesser et al. (1996), they found 5.87
± 0.32 mean of 40-m sprint times of the athletes, which is similar to our study results (18). In a
new study conducted by Mohd Syafiq Miswan et al. (2020), the 40-meter sprint time of 16year-old athletes was found to be 5.34 ± 0.31, and the 40-meter sprint time of 17-year-old
athletes was 5.43 ± 0.53 (19). The kickboxing athletes in our study consisted of athletes who
52
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
competed in the junior category of kickboxing aged 16-17-18. When the 40-m sprint
performance compared, there was a similarity between the results. There are also many studies
in the literature similar to our study on 40-m sprint performances (20-23).
There are a few studies in which we can compare FSKT performances of our kickboxers (1416, 24, 25). In a recent study conducted by Santos et al. (2020), they determined a
classification scale of FSKT, which ≥ 22: Excellent, 21: Good, 17-20: Regular, 16: Poor and
≤15: very poor (24). According to this scale, the mean of our participants’ FSKT scores were
good (mean: 20.57 ± 0.93 ) while there was regular level (minimum: 19). In another study
conducted by Santos & Franchini (2016) on taekwondo athletes, they found a mean of single
best FSKT scores as 20 ± 1. Compared to our study, even though Santos and Franhicini
applied their study on taekwondo athletes, the results appear to be similar.
CONCLUSION
As a result, this study revealed the significant relationship between general (40-m sprint) and
sport-specific (FSKT) speed tests in junior kickboxers. Hence, this study suggested that it may
be more appropriate to use the FSKT, considering the movement patterns of kickboxing
between the test and match performance. It is recommended that; FSKT tests can be applied in
other sports disciplines that include kick technique, and it can compare with different speed
tests.
Acknowledgments
The authors wish to thank the participant for their enthusiastic participation.

REFERENCES
1.

du Système Nerveux C. Anaerobic upper and lower body power measurements and
perception of fatigue during a kick boxing match. The Journal of sports medicine and
physical fitness. 2013;53:455-60.

2.

Silva JJR, Del Vecchio FB, Picanço LM, Takito MY, Franchini E. Time-motion analysis
in Muay-Thai and kick-boxing amateur matches. Journal of Human Sport and Exercise.
2011;6(3):490-6.

3.

Gartland S, Malik M, Lovell M. Injury and injury rates in Muay Thai kick boxing. British
Journal of Sports Medicine. 2001;35(5):308-13.

4.

Slimani M, Chaabene H, Miarka B, Franchini E, Chamari K, Cheour F. Kickboxing
review: anthropometric, psychophysiological and activity profiles and injury
epidemiology. Biology of sport. 2017;34(2):185.

5.

Reale R, Slater G, Burke LM. Individualised dietary strategies for Olympic combat sports:
Acute weight loss, recovery and competition nutrition. European Journal of Sport Science.
2017;17(6):727-40.

53
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
6.

World Association of Kickboxing Organizations (WAKO). Current Rules [Available
from: http://wako.sport/en/page/current-rules/32/.

7.

Özbay S, Ulupınar S. Strength-Power Tests are More Effective When Performed After
Exhaustive Exercise in Discrimination Between Top-Elite and Elite Wrestlers. Journal of
strength and conditioning research. 2020.

8.

Gil S, Barroso R, Crivoi do Carmo E, Loturco I, Kobal R, Tricoli V, et al. Effects of
resisted sprint training on sprinting ability and change of direction speed in professional
soccer players. Journal of Sports Sciences. 2018;36(17):1923-9.

9.

Gabbett T, King T, Jenkins D. Applied physiology of rugby league. Sports medicine.
2008;38(2):119-38.

10. Kuzmits FE, Adams AJ. The NFL Combine: Does It Predict Performance in the National
Football League? The Journal of Strength & Conditioning Research. 2008;22(6):1721-7.
11. Hunter JP, Marshall RN, McNair PJ. Interaction of step length and step rate during sprint
running. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2004;36(2):261-71.
12. Tabben M, Chaouachi A, Mahfoudhi M, Aloui A, Habacha H, Tourny C, et al. Physical
and physiological characteristics of high-level combat sport athletes. Journal of combat
sports and martial arts. 2014;5(1):1-5.
13. Bridge CA, da Silva Santos JF, Chaabene H, Pieter W, Franchini E. Physical and
physiological profiles of taekwondo athletes. Sports Medicine. 2014;44(6):713-33.
14. da Silva Santos JF, Loturco I, Franchini E. Relationship between frequency speed of kick
test performance, optimal load, and anthropometric variables in black-belt taekwondo
athletes. Ido Movement for Culture Journal of Martial Arts Anthropology. 2018;18(1):3944.
15. Santos JFdS, Franchini E. Frequency Speed of Kick Test Performance Comparison
Between Female Taekwondo Athletes of Different Competitive Levels. The Journal of
Strength & Conditioning Research. 2018;32(10):2934-8.
16. da Silva Santos JF, Herrera-Valenzuela T, Ribeiro da Mota G, Franchini E. Influence of
half-squat intensity and volume on the subsequent countermovement jump and frequency
speed of kick test performance in taekwondo athletes. Kinesiology: International journal
of fundamental and applied kinesiology. 2016;48(1):95-102.
17. Young W, Russell A, Burge P, Clarke A, Cormack S, Stewart G. The use of sprint tests
for assessment of speed qualities of elite Australian rules footballers. International journal
of sports physiology and performance. 2008;3(2):199-206.
18. Nesser TW, Latin RW, Berg K, Prentice E. Physiological determinants of 40-meter sprint
performance in young male athletes. Journal of strength and conditioning research.
1996;10:263-7.
19. Miswan MS, Aznan EAM, Ismail AD, Japilus SJM, bin Mohd Ghazali MZ. Determination
Suitability in Comparing Selected Physical Fitness Components among Young Athletes
between Age Groups and Gender during Talent Identification Process in Malaysia.
54
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
Charting a Sustainable Future of ASEAN in Business and Social Sciences: Springer; 2020.
p. 57-68.
20. Rabita G, Dorel S, Slawinski J, Sàez‐de‐Villarreal E, Couturier A, Samozino P, et al.
Sprint mechanics in world‐class athletes: a new insight into the limits of human
locomotion. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2015;25(5):583-94.
21. Garthe I, Raastad T, Refsnes PE, Koivisto A, Sundgot-Borgen J. Effect of two different
weight-loss rates on body composition and strength and power-related performance in
elite athletes. International journal of sport nutrition and exercise metabolism.
2011;21(2):97-104.
22. Garthe I, Raastad T, Refsnes PE, Sundgot-Borgen J. Effect of nutritional intervention on
body composition and performance in elite athletes. European journal of sport science.
2013;13(3):295-303.
23. Winchester JB, Nelson AG, Landin D, Young MA, Schexnayder IC. Static stretching
impairs sprint performance in collegiate track and field athletes. The Journal of Strength &
Conditioning Research. 2008;22(1):13-9.
24. Ferreira da Silva Santos J, Herrera-Valenzuela T, Franchini E. Establishing frequency
speed of kick test classificatory tables in male and female taekwondo athletes.
Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology.
2019;51(2.):213-8.
25. da Silva Santos JF, Franchini E. Is frequency speed of kick test responsive to training? A
study with taekwondo athletes. Sport Sciences for Health. 2016;12(3):377-82.

55
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
Discussing a new syllabus of the English language of Azerbaijan State University of
Economics
Sevar Arif Orujova
Azerbaijan State University of Economics
Key words: teaching, state-of-the-art technologies, writing skill
Ключевые слова: обучение, современные технологии, навыки письма
Açar sözlər: tədris, ən müasir texnologiyalar, yazı bacarığı

Summary
Teaching of different foreign languages at secondary schools and higher educational
institutions has always been priorities at different parts of the republic of Azerbaijan. That’s
why year by year Azerbaijan University of Languages (formerly called Azerbaijan State
Institute of Languages named after M.F.Akhundov, then Azerbaijan State University of
Languages) has provided a lot of educational institutions with future foreign language
teachers and specialists.
Gaining independence and developing economic relations with different foreign countries in
the world made it essential to create new workplaces where people with excellent knowledge
in foreign languages had to be hired. It was imperative to pay more attention to foreign
language teaching, especially to the English language teaching. It is very interesting that not
only General English classes, but also Business English, Academic Writing and other classes
occupied the timetable of Azerbaijan State University of Economics (UNEC) over time.
New English books on Business and Economics made a great opportunity for students to get
acquainted with widely used business and economic terms and use them in relevant situations.
New syllabus of the department of “Foreign Languages” of Azerbaijan State University of
Economics is analyzed in the article. This new syllabus reflects quite a new approach to the
English language teaching. Presenting a syllabus, which reflected all four (reading, listening,
writing and speaking) language
skills will surely be able to change foreign language
knowledge and mindset of undergraduates of the university. State-of –the-art technologies of
ASEU (UNEC) will also provide conditions to apply changes shown in syllabus. Thanks to
the efforts and hard work of the university administration, a personal cabinet had been created
for each instructor, which allowed them to upload the materials in advance which they would
teach in accordance with their syllabus. Meanwhile the students could listen and discuss the
new material. During the pandemic in most part of the world when COVID-19 is rampant and
distracts the students from study, new approach to the teaching, new syllabus and techniques
only eases for the teachers to share their knowledge with students.
During the post-Soviet period foreign language teaching differed more than it does nowadays.
Lack of state-of –the-art technology, bad equipped auditoriums had a great impact on this
falling behind. While taking part at English lessons you could observe only thin hardcover
books on the desks of the classrooms and small tape-recorders playing some listening
tracks in the English language. But this case met the requirements of those times. Foreign
56
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
language teaching, especially English language teaching was not of a great importance:
Azerbaijan Republic had not gained its state independence, political and economic relations
with other foreign countries hadn’t been developed. In other words, the dependent country
hadn’t integrated to different and foreign world, not opened its doors to investors.
But the unforeseen moment came. In 1992, on October the 18th Azerbaijan got its
independence and everything changed in the minds of the population: the decisions, the steps
the people were going to take in further development of economy, politics and even in
education system of the country. Development of economic relations of the country with
foreign ones meant improvement of English language teaching. It was stimulated by “
Contract of the Century”. The Agreement was signed in Gulistan Palace of Baku on
September 20, 1994 which was later named as the Contract of the Century due to its
tremendous importance. 13 companies from 8 countries participated in signing of the Contract
of the Century. This contract was a flow of English speaking people to Azerbaijan, new
workplaces where people spoke the global language – English. So preparation of army of
foreign language teachers and the teaching process itself changed a lot. If we take a glance at
the lessons at Azerbaijan University of Languages, we can see new textbooks and belleslettres in the languages taught, especially in English. Certainly it changed the atmosphere of
the lessons at the University. The students were able to hear native speakers on CDs attached
with books, watch DVDs in English; moreover, see the lively dialogues performed by actors
and actresses abroad. While teaching a foreign language many problems can be met. For
choosing methods of foreign language teaching attention should be paid on aims of teaching a
foreign language. Nowadays compared to a teaching of Azerbaijani language to native
auditorium varies from teaching of the English language to the same auditorium. Teaching
English at Azerbaijan State University of Economics has a great and interesting history. “As
known, this international foreign language has being taught at Azerbaijan universities for
many years. A bright example of it is UNEC. For about 9 years ago future economists of
Azerbaijan could learn Business English for three years at the university” [1; p.167]. Teaching
Business English was quite a new approach for Azerbaijani learners. Because they had got
used to simple general words and word-combinations. Firstly, Business English had been
taught to the students for three years. The first textbook on Business English was “English for
businessmen” in six volumes by I. F. Jdanova, O. E. Kudryacheva, N. S. Popova and others.
Then teachers had to take different range of words and make up business situations. There
were sample of formal business letters in the all volumes of the book. But it was of great
importance to take those books.
As new oil contracts were signed between the country and other foreign ones, the lecturers
had to prepare future economists being able to communicate with foreign businessmen
abroad and within the country. Then other textbooks were “English for Businessmen” by
O.I.Antonov, “Business English” by A.Abbasova, “English on Economics” by N.Nabiyev,
A.Jafarova. In spite of all these attempts, it was impossible to teach students English
comprehensively. In order to possess a foreign language thoroughly, the person teaching it
should try to develop all language skills simultaneously: reading, writing, speaking and
listening. It should be noted that all of these four skills should be taught to learners while
they are at school. You should learn all four skills if you want to have full access to the
language as native speakers do. There are some reasons in which you may not want to
develop all four major language skills. One of them is when your target language doesn’t
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allow for use of the four skills. But this is quite different for Azerbaijani learner. This
language allows the student to use all four skills. But how to be able to do it here at the
university majoring on quite a different specialty? This was the most challenging matter for
the department of “Foreign Languages” of Azerbaijan State University of Economics. But the
head of the higher institution had aimed it and wanted to meet its newly enrolled students with
a new syllabus. If as a lecturer of a university wants his or her student to possess a foreign
language which is taught by him or her perfectly, the lecturer should to be able to share the
time of the lesson effectively; to get the students acquainted with a wide vocabulary, get them
ready to listen to the material and to do other activities. This surely was the most challenging
one. Nowadays the syllabus, the lessons of which are taken by English teachers of “Foreign
languages” department satisfies the demands of today’s education. . The goals of the
teaching of the subject are mastering the students reading, writing, listening and speaking
skills, developing a skill of usage of new words and expressions, enhancement of resource of
synonyms, comprehending listening tracks, teaching students habits of expressing their ideas
freely in English. The tasks of the subject are:
•

Development of dialogue and monologic speech

•

Introduction to the development of writing speech

•

Increase of vocabulary

•

Explanation of context of texts

•

Correction of pronunciation

As it’s seen, innovation made to a new syllabus was mainly of addition of audio and writing
materials. “Students can improve their listening skills and gain valuable language inputthrough a combination of extensive and intensive listening material and procedures”[2;p.303].
Being engaged in listening and comprehending a foreign language material, may further
develop the speaking skill of learners. As first of all, language learners hear the listening
material, write down unknown words they catch while listening to it. Passionate students are
eager to look up those words in dictionaries. So they get a wide vocabulary and it helps their
speaking skills to improve. Most of
students of universities are able to correct their
pronunciation by listening the right form and repeating them after a speaker. Listening
shouldn’t be limited with an independent textbook on listening. Moreover, it includes audio
form of the texts to be taken for reading and discussion. It’s advisable to make students ready
to listen to the text firstly, then to do reading exercises. These may have effective feedback.
Listening shouldn’t be only intensive one, a lecturer may tell his learners to listen to a
definite TV or radio program and for the next lesson to analyze and discuss it on their own or
in group. The main textbook taken in order to improve listening skill of students of
Azerbaijan State University of Economics for the first term of 2019-2020 academic year is
“Basic Tactics for Listening” (3rd edition) by Jack C. Richards and Grant Trew . The book is
very interesting and diversified and presents listening exercises of different kinds. These
exercises include matching, true (false) exercises, filling in the blanks with suitable words
and word-combinations. Before doing listening exercises the lecturers should give some
instructions. What are they? Which of them are given to the first year students of UNEC
(Azerbaijan State University of Economics) before starting listening?
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1.
An efficient technique is to look at the questions and answers. Work out why the
answer is correct without listening to the recording
2.

Pay particular attention to analyzing multiple-choice questions

3.
Don’t hurry to choose right answers. Try to listen to the end. Because mostly key to
right answers are at the end of the tracks
One of the most interesting features of the book is total review of four units at the back pages.
It gives a lot of opportunities to the lecturers to check their listening skills on each four
lessons. Practicing listening skills is very important for Azerbaijani auditorium. Because at
listening lessons a foreign language teacher make the students to listen to a foreign speech,
practice and correct their pronunciation. According to the new syllabus compiled by the
department of “Foreign languages” of ASEU, listening skills of students of the university are
evaluated three times a term. Listening shouldn’t be limited only listening to CDs. As it is
done at English lessons of the university, during and also after the lessons conversations on
different topics are held at the university. That’s why most of them do their bests to learn new
words and also use these words in their conversations. One of the way in foreign language
teaching is to make a lively situation where a teacher invites her co-worker to the lesson and
they may deliberately speak on the weather, attendance of students at the university, etc. In
this way student listen to teachers speaking English a speech that doesn’t greatly differs from
one from native speaker′s. In order to increase vocabulary of students, the lecturer should
also make the students to do reading exercises. That’s why a new textbook “Aim High”
(Elementary) 3-rd edition by Tim Falla, Paul A.Davies, Paul Kelly for the first semester and
the same textbook but pre-intermediate level are valuable resources for learners. In this way
an instructor also try to improve reading skills of her or his students. One of the distinguished
feature of the textbook is that an author gives the sound track of the texts which are given
to be analyzed and discussed. Writing skills are taught to students by “Writing book”, with
the help of which undergraduates firstly learn how write paragraphs, then they are explained
the rules of writing academic essays.

Literature
1.
Orujova S. The process of English teaching and its history in UNEC. Filologiya
məsələləri, №2, Bakı “Elm və təhsil” , 2016 səh.166-171
2.
Jeremy Harmer.The
Longman”, 2007, pp.448.

Practice of English language teaching. UK, “Pearsons-

59
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
CROWDFUNDING AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF FUNDS FOR
ENTREPRENEURS
Dr. Öğr. Üyesi Cumhur ŞAHİN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
orcid.org/0000-0002-8790-5851
Abstract
Finance is a term which means funds in general and also refers to money, cash and so on.
Financing is a concept which covers the finance and has a broader scope, and can be defined
as providing access to the funds needed by persons, corporations and even governments.
Financial management is a term covering both concepts, that is, finance and financing, and
has a meaning which covers the best risk-return tradeoff of these funds, in other words, the
optimum management of these funds besides the acquirement of funds needed by persons,
corporations and governments. In countries where the free market economy is in place,
entrepreneurs play an extremely momentous role. A liberal economy without entrepreneurs is
unthinkable. The above-cited concepts of finance, financing and financial management are
critically important to the entrepreneurs. Entrepreneurs are supported and encouraged all
across the world, however, their financial problems still persist. The concept which means
crowdfunding in English and denotes the funding by masses in Turkish is the financing of a
project or enterprise by a group of investors through internet. Thus, funds are raised by
obtaining financial resources in small amounts from large masses that are reached through
internet. Crowdfunding is one of the most novel and contemporary financial methods
particularly for the last decade, and works as per the understanding that financial support
which is needed by the idea owners for putting their initiatives or projects into practice is
obtained from masses that come together through a common network and are interested in the
initiatives/projects which are in need of financing. Those in need of financing directly apply
to the masses that will make investments, and the communication is established through
internet sites which are engaged in intermediation for crowdfunding. Crowdfunding is the act
of fundraising in which masses collectively come together and provide small amounts of
funds. The concept of crowdfunding which occupied a place in our lives for the last few years
turned to be a widespread method of financing all across the world. In Turkey, crowdfunding
is still in the early stage of development. The first association in relation to the theme of
crowdfunding was established in Turkey in December 2016. As is viewed, it can be
unequivocally stated that it is a particularly novel financial method both in the world and
Turkey. This study will try to present information on the concept of crowdfunding, its
characteristics, types, advantages, stakeholders and lastly the current state of crowdfunding
platforms in Turkey.
Key Words: Crowdfunding, entrepreneurs, fund
Crowdfunding essentially emerges as a financial instrument which makes it possible to
present the entrepreneurial idea to a plenty of potential investors through open invitation
extended via an internet platform (serving as an intermediary for crowdfunding), to create
demand for funds and to finance the entrepreneurial idea with the support of multiple
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investors. Reflecting the power of masses, the method is a significant mechanism for creating
enterprise capital (Atsan & Erdoğan, 2015: 297). Crowdfunding is an internet-based approach
which makes it possible to meet the capital needs of corporations or other businesses
essentially via donations or investments originating from a high number of individuals. This
new way of capital creation came into play as response to the challenges experienced by
professionals, entrepreneurs and start-ups in raising funds after the financial crisis of 2008.
Such type of entrepreneurs to whom conventional banks were reluctant to extend loans sought
to find capital in different areas and, in parallel, the crowdfunding practices gained
momentum (World Bank, 2013: 8).
Crowdfunding was developed for the purpose of overcoming the challenges faced by smallscale businesses or start-ups in finding financial resources after the global financial crisis of
2008. Crowdfunding became prevalent in a short period of time due to banks’ perception of
small businesses as risky in terms of the repayment of debts, the high cost of financial
resources for small businesses and the facilitation of access to internet along with
digitalization (Onur & Değirmenci, 2015:1).
Crowdfunding was used in Australia for the first time. Its use expands rapidly across the
world. Along with the new legislation made in 2012 on crowdfunding by the US Senate,
JOBS (Jumpstart Our Business Startups) Act, the crowdfunding attracted the attention of
Mexico, Canada and other countries. Studies on the crowdfunding network models were
launched in European countries (Sancak, 2016:100).
Advantages of Crowdfunding
Noticeable advantages of crowdfunding method can be summarized as follows: First, it is one
of the most effective methods which encourage saving holders who are inexperienced, have
limited amounts of funds and are distanced to the investment environment, and thus it helps to
enlarge the investor base to include the masses. Through practices based on donations or
rewards as the basic principle, it encourages the extension of financial aid to those in need of
assistance and contributes to the enlargement of the number of ‘Angel Investors’ that are still
limited in number in Turkey. This method which provides benefits without imposing any
additional burden on the public finance promotes the development of the culture of mutual
assistance in the societal life. If the project is planned on the production of a good or service,
the crowdfunding as an early warning system provides preliminary information on what the
levels of supply and demand will be. Among the decisions to be taken at the end of the
crowdfunding process are the development, reconsideration and continuation of the project.
Crowdfunding contributes significantly also to the development of entrepreneurial culture and
the transformation of small savings into investment as it in essence targets to extend micro
credits to entrepreneurs or start-ups that are interested in setting up their own businesses
(Canbaz & Çonkar, 2018: 41).

Moreover, along with the implementation of crowdfunding system, idle savings in the hands
of certain saving holders will be injected into the economy. In this respect, investors who have
61
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
small amounts of savings will be presented with the opportunity to make investments through
crowdfunding. The channelization of idle funds in the economy to investments will contribute
to the solution of the problem posed by the insufficiency of domestic savings which is a key
challenge in financing the investments in Turkey. On the other hand, investors will have the
opportunity to earn a return from the savings which previously remained idly in their hands.
Consequently, the crowdfunding system will provide saving holders, investors and
entrepreneurs with plenty of advantages. It is supposed that the crowdfunding system will
have positive effects on several macroeconomic indicators such as economic growth, fall in
the unemployment, increase in public revenues and hence fall in the demand of public sector
for loans (Zengin et al., 2017: 30). Crowdfunding creates only a source of funds for the
entrepreneurs. It cannot create opportunities such as consultancy and exchange of experience
as in the case of angel investors and the financing of enterprise capital. As for the fund
providers, cases like the failure of entrepreneurs to complete their projects successfully or the
risk of financing fake projects can create disadvantages. If the fundraising campaign for the
project which is posted in the crowdfunding platform fails, the entrepreneur runs the risk of
being wiped out of this sector by completely losing the opportunity to establish relations with
other investors, to restart the process of fundraising and even to market the product
(Fettahoğlu & Khusayan, 2017:506).
Stakeholders of the Crowdfunding
Investors (fund providers), entrepreneurs and crowdfunding platforms are the stakeholders of
crowdfunding (Ata, 2018:277).
Types of Crowdfunding
As per the literature review, crowdfunding practices are comprised of four different
crowdfunding models. These funding models are grouped under two main categories as equity
and non-equity crowdfunding (Atsan & Erdoğan, 2015:302).
In debt-based and share-based crowdfunding which are among the equity-based (investmentoriented) crowdfunding models, the entrepreneur raises funds from investors by obtaining
credits from them or selling assets or shares to them in conjunction with the intellectual
property rights of the enterprise. As compared to enterprise capital investors and angel
investors, those investing in such type of crowdfunding models invest in smaller amounts
(Onur & Değirmenci, 2015:2). Equity-based crowdfunding models can also be defined as
‘crowdinvesting’ (Salenko, 2017:140).
In the non-equity crowdfunding model (donations and rewards), investors make investments
for a specific purpose and to attain a goal (Ergen et al., 2013:4). It is a system which raises
funds in the form of donations for realizing a project and relies on rewarding the project
participants. The review of literature on crowdfunding indicates that, in certain studies, nonequity crowdfunding is grouped under three categories as donation-based crowdfunding,
reward-based crowdfunding and pre-order crowdfunding (Salenko, 2017:140).
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Donation-based crowdfunding is the model which allows just contributing to a project
alongside the social motivation and philanthropy purpose with no expectation to earn a return.
In this model, fund providers do not have the purpose of making any profit. Thus, the use of
donation-based crowdfunding is selected for private projects.
Reward-based crowdfunding (forward buying) is the most common form of crowdfunding.
Those investing in return for a reward through crowdfunding without expecting to earn any
return obtain a non-financial reward as a result of the financial support they provide. Rewards
range from a thank you note to giving a book as a gift or referring to the names of those
contributing to the creation of a book or movie in the preface of the book or in the promotion
activities of the movie. In forward-buying crowdfunding models, participants who contribute
to the fundraising are granted the right to buy in advance the product to be marketed later by
the entrepreneur at a lower price or to obtain it for free. For instance, the forward-buying
opportunity in which the bicycle would be shipped to the participants wherever they were in
the world with a discount in the price was presented through Speed X Leopard bicycle
campaign in 2016 in the crowdfunding platform called kickstarter. 1,251 participants provided
this project with 2,319,856 US Dollars (https://www.kickstarter.com/projects/speedx/speedxleopard-the-first-ever-smart-aero-road-bike/description, Last access date: June 28, 2020).
In debt-based crowdfunding (crowdlending, P2P-Peer to Peer), entrepreneurs raise funds from
masses in the form of loans and assume the obligation to pay back the loan plus interest when
the loan term expires. This model is used by persons or small businesses that have no asset or
guaranty satisfactory enough to borrow from banks or by those that are interested in
borrowing at a rate of interest lower than the one charged by the banks. While specifying the
interest rate for the loan, risk factor is taken into consideration. The rate of interest to be
charged on the loan can be calculated either by independent institutions or by the
crowdfunding platform itself. The crowdfunding platform raises the funds in return for a
certain fee, and the platform itself deposits the repayments to the accounts of those extending
the loan. P2P crowdfunding is unlikely to be exposed to the systematic risks as in the case of
banks because the money creation mechanism is not in place in P2P crowdfunding (Buysere
et al., 2012:11).
The State of Crowdfunding Platforms in Turkey
The main crowdfunding platforms in Turkey can be listed as CrowdFon, FonlaBeni, FonGoGo, ArıKovanı, Buluşum and FonBulucu. Of these platforms, Buluşum is a donation-based
crowdfunding platform whereas others are reward-based platforms. Moreover, Buluşum gives
space in its platform solely to the projects which will be beneficial to the society, and charges
no fee on the projects which are successful. A not-for-profit platform, Buluşum is affiliated
with Boyner Foundation. Its sole purpose is to bring the inventors and sponsors together.
ArıKovanı which is another not-for-profit crowdfunding platform gives priority to the
innovations. It posts solely technology and innovation projects, prototypes of which were
already completed. It charges no fee on projects which become successful through its
platform since ArıKovanı is a Turkcell enterprise and its goal is to support and help
innovations. Other crowdfunding platforms are profit-oriented and charge a fee of 7-15% on
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successful entrepreneurs. Furthermore, these platforms offer space to all projects in various
areas such as technology, art, film, music and environment (Çubukçu, 2017:161).
Conclusion
The concept of crowdfunding started to stand out effectively in financial markets for the last
decade. Extending the funds very swiftly and effortlessly at almost no cost to initiatives which
are still at the idea stage is in particular one of the most important underlying reasons for the
development of crowdfunding. This system which is based on raising small amounts of funds
from large masses through internet is essentially buttressed by the phenomenon of mutual
assistance which is in place in the culture of several countries. By virtue of this system, funds
for a project are raised by a large number of investors. Considering the above-cited features, it
is obvious that the crowdfunding system has advantages for both investors and project
owners. By means of crowdfunding, investors are able to take advantage of their savings.
Likewise, the project owner is capable of more easily reaching the financial resources which
he/she needs. In conclusion, the crowdfunding system promotes investments and hence
contributes to the economic growth in the country.
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Özet
COVID-19 sağlık krizi, 1870'ten beri sadece salgın kaynaklı ilk küresel ekonomik durgunluk
olması sebebi ile benzersizdir. COVID-19 sürecindeki ekonomik durgunluk şimdiye kadar ki
en yüksek senkronizasyona sahip olanıdır. Dünya’da 1960 yılından önce birkaç daha derin
ekonomik durgunluklar yaşansa da, o zamandan bu yana küresel durgunluklar yıllık veriler
açısından sadece bir yıl sürmüştür. Üç aylık veriler, küresel durgunluk süresinde daha fazla
değişiklik göstermektedir, ancak ortalama hala bir yıl olarak görünmektedir. Tarihsel olarak,
küresel durgunlukları, küresel mali krizden hemen sonra olduğu gibi, faaliyette geniş tabanlı
bir toparlanma ile karakterize edilen küresel toparlanma sürecini bir yıl içinde takip etme
eğilimindedir. 2021'de küresel bir toparlanma öngörülmekle birlikte, büyük olasılıkla ikinci
bir COVID-19 dalgası ile bastırılması muhtemeldir. Salgının tam süresi ve yayılımı, yanı sıra
uygulanan ekonomik politikaların etkinliği hala belirsizdir. COVID-19 kaynaklı küresel
ekonomik durgunluk tahmini senaryolarının mevcut olduğu tüm modellerde, 1990 yılından bu
yana görülen geçmiş ekonomik durgunluklar arasında, büyüme tahminlerindeki en hızlı ve en
dik tarihi düşüşleri görmüştür. Tahmini senaryo belirsizliğindeki bu artış, dünya genelindeki
geçmiş belirsizliklerdeki tarihi rekor artışı yansıtmaktadır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Küresel Salgınların Tarihi, Salgın sonrası Küresel Ekonomi,
Ekonomik Durgunluk ve Senkronizasyon

A Historical Review of COVID-19 and Global Disease Outbreaks Economic Affects

Abstract
The COVID-19 health crisis is unique, since it was the first global economic recession that
has been caused only by virus outbreaks since 1870. The economic recession caused by
COVID-19 has historically the highest synchronization. Although there were several deeper
economic recessions in the world before 1960, global recessions have only lasted
approximately for one year since 1960. Quarterly data differ more in global recession period,
but the average still appears to be one year. Historically, global recessions tend to follow the
global recovery process, characterized by a broad-based recovery in activity, usually just after
the global financial crisis. While a global recovery is predicted in 2021, it is likely to be
suppressed by a second wave of COVID-19. The exact duration and spread of the outbreak, as
well as the effectiveness of the economic policies implemented, are still uncertain. It has seen
the fastest and steepest historical decreases in its growth estimates among all previous
economic recessions since 1990 in all models with COVID-19 sourced global recession
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forecast scenarios. This increase in estimated scenarios uncertainty reflects the historical
record increase among past uncertainties historically.
Keywords: COVID-19, History of Global Disease Outbreaks, Global Economy after Disease
Outbreak, Economic Recession and Synchronization

Giriş
Dünya Bankası’nın 2020 yılı Küresel Ekonomik Beklentiler raporu 183 ülkenin 150 yıllık
(1870-2020) verilerini kullanarak ilginç bir takım tarihi karşılaştırmalar yapmıştır. 1870'ten
bu yana dünya ekonomisi 14 küresel durgunluk (1876, 1885, 1893, 1908, 1914, 1917-21,
1930-32, 1938, 1945-46, 1975, 1982, 1991, 2009 ve 2020'de) yaşamıştır. Bu tarihsel kesitlerin
her birinde, küresel reel kişi başına Gayri safi yurt içi hasılada (GSYİH) bir daralma olmuştur.
Tarihsel olarak 1870-1959 arasında dünya dokuz küresel durgunluk görmüştür. Bu da
yaklaşık her on yılda en az bir tane demek oluyor. Dünya ekonomisinde 1950 ve 1960 yılları
boyunca hiçbir küresel durgunluk olmamıştır. Daha sonra Dünya ekonomisi hemen hemen her
on yılda yine küresel bir durgunluk görmüştür. COVID-19 ile birlikte gelişen ekonomik
durgunluk ise II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Dünya’nın gördüğü en derin ekonomik
durgunluk olmuştur. Mevcut tahminler, COVID-19 resesyonunun, kişi başına düşen
GSYİH'da yüzde 6,2'lik bir düşüş içereceğini ve 1945-46 yılından beri en derin küresel
durgunluk ve küresel finansal krizle ilişkili durgunluğun iki katından daha fazla
derinleşeceğini gösteriyor. Son 150 yılın 14 küresel durgunluk süreçleri arasında en derin
dördüncü sıralamayı almıştır. (1914, 1930-32 ve 1945-46 bölümlerinden sonra). Mevcut
küresel durgunluğun, diğer sekiz bölümde olduğu gibi küresel Gayri safi yurt içi hasılada
(GSYİH) yüzde 5,2 gibi açık bir daralma kaydetmesi bekleniyor. (Dünya Bankası, 2020)
Yaklaşık 10 yıl süren 1929–1939 Büyük Buhranı, insanların ceplerini boşaltmış, işsizlik
rekorları kırmış ve bilhassa sanayisi gelişmiş ülkelerde üretimi durma noktasına getirmiş olan
bu kriz yüzyılın tartışmasız en vahim ekonomik felaketi olmuştur. 1973 OPEC Petrol Krizi ile
ingilizcede “durgunluk” anlamına gelen “stagnation” ve enflasyon yani “inflation”
sözcüklerinin birleşiminden türeyen “stagflasyon” (stagflation) kavramı aslında 1960’larda
ortaya çıkmasına rağmen esas popülaritesini tam da 1973 krizi sırasında kazanmıştır. 1997
Asya Krizi Tayland’da patlak vermiş ve kısa sürede tüm Doğu Asya’yı ve bölgeyle ticaret
yapan diğer ülkeleri pençesine almıştır. 2001-2002 Arjantin Ekonomik Krizi döviz açısından
yaşanan sorunlar gerekse mali panik sebebiyle patlak vermiş ve esas etkilerini 2001-2002
yıllarında göstermiştir. 2007–2008 Ekonomik Krizi neredeyse 10 yıl sürmüş ve 2008 sonrası
literatüre giren “Büyük Durgunluk” olarak tabir edilen hadise işte bu kriz sonucunda ortaya
çıkmıştır. 2014 Rusya Krizi dünya çapında emtia fiyatlarının düşmesiyle birlikte (özellikle
petrol fiyatları) ülke 21. yüzyılın başlarında ciddi ölçüde ekonomik durgunluğa girmiştir.
Üzerinden yıllar geçmesine rağmen kriz hâlâ tam olarak bitti diyemiyoruz ancak Putin
yönetimi enflasyon oranlarını yüzde 13 seviyelerinden yüzde 2-3 seviyelerine düşürebilmiş ve
bir nebze küresel piyasaları rahatlatmayı başarmıştır. COVID-19 krizi ile birlikte durum
tersine dönmüş ve Rusya rekor düşüş yaşayan petrol fiyatlarıyla tekrar krizin başına
dönmüştür. (Dünya Bankası, 2020)
67
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
Salgın Ekonomisi ve Küresel Durgunluğun Tarihi
COVID-19 sonrası yaşanan küresel ekonomik durgunluğun sadece bir yıl sürmesi
öngörülmüştür. Başka bir deyişle, 2021 yılının başında dünyada kişi başına düşen GSMH
verisinin ve küresel büyüme oranının pozitife döneceği tahmin edilmektedir. Dünya’da 1960
yılından önce birkaç daha derin ekonomik durgunluklar yaşansa da, o zamandan bu yana
küresel durgunluklar yıllık veriler açısından sadece bir yıl sürmüştür. Üç aylık veriler, küresel
durgunluk süresinde daha fazla değişiklik göstermektedir, ancak ortalama hala bir yıl olarak
görünmektedir. Tarihsel olarak, küresel durgunlukları, küresel mali krizden hemen sonra
olduğu gibi, faaliyette geniş tabanlı bir toparlanma ile karakterize edilen küresel toparlanma
sürecini bir yıl içinde takip etme eğilimindedir. 2021'de küresel bir toparlanma öngörülmekle
birlikte, büyük olasılıkla ikinci bir COVID-19 dalgası ile bastırılması muhtemeldir.
COVID-19 sağlık krizi, 1870'ten beri sadece salgın kaynaklı ilk küresel ekonomik durgunluk
olması sebebi ile benzersizdir. COVID-19 küresel ekonomik durgunluğun sadece çeyrek
dönem sürmesi beklenirken, yılın ikinci çeyreğinde keskin daralmalar sonrasında, 2020
yılının üçüncü çeyreğinde büyümeye geri dönülmesi öngörülmüştür. Ancak, COVID-19
sürecindeki ekonomik durgunluk şimdiye kadar ki en yüksek senkronizasyona sahip olanı
olmuştur. (Dünya Bankası, 2020)
Tarihsel salgınlar
1917-21 yıllarında uzun süren küresel durgunluğu kısmen 1918-20 İspanyol gribi salgını
tarafından yönlendirilmiştir. Önceki salgın hastalıkların ekonomik maliyetlerinin tarihsel
analizi, veri eksikliği ve eşzamanlı olarak diğer şokların varlığı nedeniyle karmaşıktır.
Örneğin, İspanyol gribi I. Dünya Savaşı ile çakışırken, küresel finansal kriz sırasında domuz
gribi salgını patlak vermiştir. İspanya gribinin 1918-19 döneminde GSYİH'yı yaklaşık yüzde
6 oranında azalttığı tahmin edilmektedir. Salgınlar yüksek ölüm oranı ancak düşük bulaşma
oranları olanlara veya tam tersi olacak şekilde farklılaştırılabilir. Orta derecede ölüm oranı
ancak yüksek bulaşma gösteren bir salgın, yüksek ölümle sonuçlanan ancak düşük bulaşmaya
sahip bir salgından çok daha fazla ekonomik kayıplara neden olabileceği varsayılmaktadır. (
Verikios ve ark. 2011) Buna karşılık, küresel olarak yaklaşık 1 milyon insanı öldüren Asya
gribi gibi daha ılımlı grip ataklarına yönelik tahminler, normal büyüme oynaklığından büyük
ölçüde ayırt edilemeyen GSYİH kayıpları göstermektedir.( Henderson ve ark. 2009).
SARS'ın, 2003 yılının ikinci çeyreğinde en kötü etkilenen bazı ekonomilerde üretimi yüzde 14 oranında azalttığı tahmin edilmektedir ve 2003 yılı boyunca büyüme üzerinde daha az net
etkiler bulunmaktadır. (Siu ve Wong 2004)
Tarihsel Dezavantaj Senaryosu
Bu senaryoda, salgın kontrol altına alınmadan önce üç aylık sıkı kilitleme önlemleri alınması
gerekliliği ve küresel büyüme üzerindeki etkinin şiddetinin artması sonucu küresel üretim
2020 yılında neredeyse yüzde 8 oranında küçülecektir. Bu üç ay boyunca, daha önce
rahatlamaya başlayan tedbirler hızlı ve agresif bir şekilde yeniden uygulamaya konulacaktır.
Ek maliye politikası desteğine rağmen, savunmasız firmalar çıkacak, savunmasız hane halkı
tüketimi keskin bir şekilde azaltacak ve seyahat derinden depresyonda kalacaktır. Küresel
değer zincirlerindeki aksamalar, yaklaşık dörtte bir oranında daralması öngörülen küresel
ticaretteki çöküşü daha da kötüleştirecektir. Bu aksaklıklar sınır ötesi yayılmaların boyutunu
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büyütecek ve yaygınlaşacaktır. COVID-19, özellikle gelişmekte olan pazarlar ve büyük kayıt
dışı sektörlere sahip gelişmekte olan ekonomilere (EMDE'ler) ağır bir insani ve ekonomik
zarar vermiştir. (Dünya Bankası, 2020) Salgının tam süresi ve yayılımı, yanı sıra uygulanan
politikaların etkinliği hala bilinmemektedir.
Tarihi bir Küresel Koordinasyon ve İşbirliği İhtiyacı
COVID-19 salgını, küresel koordinasyon ve işbirliğinin ülkelerin kamu sağlığı ve ekonomi
politikasındaki hayati değerinin altını çizmektedir. Hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve
özel sektör arasında işbirliğinin artırılması, sağlık krizlerini tespit edilmesi ve yeterli
müdahale için yerli kapasitenin geliştirilmesi ve aşı bulunması için küresel kamu
kuruluşlarının güçlendirilmesi gereklidir. (Corsetti ve Guerrieri, 2020) Küresel koordinasyon
sağlık kaynaklarının ve uzmanlığının yakın vadede en çok ihtiyaç duyulduğu yerlere
aktarılması ve orta vadede insanların serbest dolaşımı üzerindeki kısıtlamalardan koordineli
bir çıkış stratejisi geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır. (Triggs, 2018)
Dünya Bankası’nın 2020 yılı Küresel Ekonomik Beklentiler raporuna göre COVID-19 sonrası
küresel durgunluğun yüksek senkronize yapısı aynı zamanda küresel durgunluğun en gelişmiş
ekonomileri, gelişen pazar ve gelişen ekonomileri de kapsaması bekleniyor. (Dünya Bankası,
2020)

Sonuç
Son 150 yıl içinde dünya ekonomisinde 14 kez küresel ekonomik durgunluk yaşanmış, bu
çerçevede dünya emtia piyasaları da düşmüştür. En yüksek oranlı küresel ekonomik daralma
1930-32 yıllarında yaşanmış olup, ikinci sırada 1945-46 ekonomik durgunluğu
bulunmaktadır. Dünya Bankası’nın 2020 yılı için yaptığı tahmin doğru çıkarsa dünya
ekonomisi bu yıl yüzde 5,2 oranında küçülerek 1946 yılından sonraki en yüksek oranlı
ekonomik daralma olacaktır.
COVID-19 kaynaklı küresel ekonomik durgunluk tahmini senaryolarının mevcut olduğu tüm
modellerde, 1990 yılından bu yana görülen resesyonlar arasında, büyüme tahminlerindeki en
hızlı ve en dik düşüşleri görmüştür. Tahmin belirsizliğindeki bu artış, dünya genelindeki
geçmiş belirsizliklerdeki rekor artışı yansıtmaktadır.
2003 yılından bu yana, SARS, Ebola, kuş gribi ve şimdi COVID-19 dahil olmak üzere birçok
ciddi salgın olmuştur. Bu deneyimler, ülkelerin sağlık acil durumlarında akut semptomları
tanımlamak ve tedavi etmek için tıbbi hizmetlere geniş tabanlı erişim sağlamadaki önemini
vurgulamaktadır. Sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı hafifletmek için kapsamlı önlemlerin
bir parçası olarak, ön cephedeki sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ve güçlendirilmiş
tehlikeli atık yönetimi ile desteklenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, hükümetlerin halkın
güvenini arttırmak için enfeksiyonlarla ilgili doğru bilgilerin zamanında ve şeffaf bir şekilde
dağıtılmasına öncelik vermeleri lazımdır. Acil sağlık politikaları, daha zayıf sağlık sistemleri,
kalabalık barınma koşulları ve suya ve sanitasyona sınırlı erişim de dahil olmak üzere birçok
ülkenin kendine özgü zorluklarına uyarlanmalıdır. (Dünya Bankası, 2020)
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Kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra bile aktivitenin yakın vadede çok zayıf kalması ihtimali
vardır. Salgın sonrası tüketici ve çalışan davranışlarında kalıcı değişiklikler olabilir. Bir aşının
nihai olarak gelişmesine ve yayılmasına rağmen, bazı eski sosyal alışkanlıkları da devam
edecektir. Özel işletmelerin yüksek borç yükleri yatırımı engelleyebilir. Kriz, küresel değer
zincirlerinden geri çekilmeyi ve parçalara ayrılmasını katalize edebilir. Bazı ülkelerde
toplumsal huzursuzluk patlak gösterebilir. Bu riskler gerçekleşirse, uzun vadeli büyüme
beklentileri azaltılacak ve kalkınma ve yoksulluğun azaltılması hedefleri ciddi tehlikede
olacaktır. Dünya genelinde politika yapıcıların en iyi çabalarına rağmen, özellikle test ve
izleme önlemleri ve aşılarının geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesinde gecikmeler olması
durumunda, vakalarda yenilenmiş bir artış gerçek bir olasılık olmaya devam etmektedir.
(Dünya Bankası, 2020)
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TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ İLE MÜCADELEDE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI
POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Öğr. Gör. Dr. Zahide GENÇTÜRK
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
orcid.org/0000-0002-2209-4357
Özet
Gençlik ergenlik ve yetişkinlik dönemi arasında kalan, kendine özgü özellikleri ve
sorunları olan bir dönemdir. Bu yönleriyle gençler dezavantajlı gruplar arasında yer
almakta olup eğitim, barınma, istihdam vb. özel politikalara ve uygulamalara ihtiyaç
duymaktadır. Gençlik döneminde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de işsizliktir.
15-24 yaş aralığı olarak da nitelendirilen genç işsizliği gelişmişlik düzeyi ve
demografik yapılarıyla da ilgili olarak ülkelerin genellikle gündeminden
düşmemektedir. Genç nüfus beşeri kaynak içerisinde oldukça değerlidir. İşgücü
piyasasında genç nüfusun uygun şekilde değerlendirilmesi hem ekonomik hem de
toplumsal açıdan önemlidir. Genç işsizliği ortaya çıkan sonuçlar bağlamında
değerlendirildiğinde işsizlik esasında sadece bu yaş aralığının bir sorunu olmayıp
ailesine ve ülke ekonomisine de bakan yönleri bulunmaktadır. Genç işsizliği ile
mücadelede uygulanan politikalar ise ülkeden ülkeye farklılık gösterse de genel olarak
istihdam edilebilirliği, istihdamın sürdürülebilirliğini ve istihdam oluşturmayı
sağlamaya yönelik aktif işgücü piyasası politikaları uygulanmaktadır. Söz konusu bu
uygulamalar genç nüfusa sahip ülkemiz de geçerlidir. Ülkemizde gençlerin
istihdamının sağlanmasına yönelik çeşitli uygulamalar olmakla birlikte eğitim, mesleki
eğitim, girişimcilik, ücret ve istihdam sübvansiyonu en ağırlıklı hayata geçirilen
uygulamalar arasında yer almaktadır.
Bu çalışmada gençlerin gençlik döneminde karşılaştıkları sorunlar arasında işsizl ik
sorunu ele alınacak olup sebepleri ve sonuçları bağlamında genç işsizliği ile
mücadelede hayata geçirilen aktif işgücü piyasası politikalarının üzerine bir
değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gençlik, genç işsizliği, aktif işgücü piyasası politikaları

AN ASSESSMENT OF THE ACTIVE LABOR MARKET POLICIES IN THE
FIGHT AGAINST THE YOUTH UNEMPLOYMENT IN TURKEY

Abstract
Youth is a period between the puberty and adulthood with its own peculiarities and
issues. Young people are considered within the disadvantaged groups, and are in need
of special policies and applications in the fields of education, sheltering, employment,
etc. One of the most important issues faced by the young is unemployment. Youth
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unemployment, also known as unemployment between the ages 15-24, is generally a
constant part of the states’ agenda also with regards to their development level and
demographic structures. Young populations are extremely valuable within the human
capital. Proper utilization of the young population in the labor market is economically
and socially important. When the youth unemployment is considered within the
context of its consequences, it is obvious that unemployment is fundamentally not only
this age group’s issue, but it also has implications for the family and the domestic
economy. Although the policies implemented in the fight against the youth
unemployment differ from country to country, the active labor market policies towards
ensuring employability, sustainability of employment and creation of employment are
broadly implemented. These practices are also valid for our country which has a
younger population. Although there are various practices in our country towards
providing employment to the young, education, vocational training, entre preneurship,
wage and employment subsidies are among the most commonly implemented ones.
This study is concerned with the unemployment issue that the young face during the
youth, and it aims to make an assessment on the active labor market policies that ha ve
been implemented for the fight against the youth unemployment within the context of
its reasons and consequences
Keywords: Youth, youth unemployment, active labor market policies
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LEGITIMACY, REPUTATION AND IDENTITY: TOWARDS A COMPREHENSIVE
FRAMEWORK

Asst. Prof. Dr. Volkan Yüncü
https://orcid.org/0000-0001-5401-0683
Lect. Yunus Yılan
https://orcid.org/0000-0001-5467-8675
Afyon Kocatepe University
Abstract
As in many other fields of social sciences, the concepts of legitimacy, reputation, and identity
are considered to be three essential constructs within the management and organization field.
These concepts, definitions of which abound in literature, have proven to be significant
constructs as the relationship among these key constructs has become a distinct field of
interest. The way researchers from different scientific traditions have conceptualized these
crossroads of converging disciplines within prior literature, however, points to the existence
of a terminological turmoil preventing a common ground on which researchers will have a
chance of laying out more detailed theoretical arguments on each. Therefore, in this study, our
primary purpose is to provide a categorical exposition of how these concepts relate to or differ
from each other. By highlighting similarities and disparities among the three key constructs
that principally ground on abstract logic, we aim at providing a practical framework that will
serve as an integrative medium for researchers from different disciplines. For this purpose,
first, we present a clear picture of organizational legitimacy based on two macro organization
theories involving resource dependency theory and institutional theory. Addressing the
principal tenets of the two school of thought and their fundamental arguments, we also touch
on the idiosyncratic and basic typologies of legitimacy in which normative, cognitive,
regulative, moral, pragmatic, and sociopolitical aspects of legitimacy are commonly
highlighted. Second, we analyze the multi-dimensional structure of organizational reputation
which is often referred to as vital for the survival of organizations like organizational
legitimacy and which is also regarded as a crucial intangible asset that plays a major role in
gaining competitive advantage. Thirdly, we investigate the identity conceptualization efforts
of earlier theorists based on the main approaches and views as to what is intrinsically meant
by corporate identity and organizational identity. Finally, we propose a comprehensive
framework that reveals the multi-faceted relationship among these pivotal concepts.
Keywords: Organizational Legitimacy, Organizational Reputation, Organizational Identity,
Organization Theory
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Economic Determinants of Foreign Direct Investments in Developing Countries
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin ÇELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-0139-7778
Dr. Öğr. Üyesi Rıza BAYRAK
Teknik Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-7397-2295
Abstract
It is possible to state that the major focus of the international trade system from the
Mercantilist period to the present is on the high profit and growth target. International capital
mobility is one of the most important parts of this system. Along with foreign direct
investments, physical capital accumulation, current technology, management knowledge and
corporate culture are mobilized among countries as well. This situation brings international
direct investments into consideration as an important dynamic of growth, especially in
developing countries under resource constraints. The fact that foreign direct investments have
turned to developing countries significantly in recent years has brought up the question of
“which economic determinants these investments are acting on?” In this regard, in the period
2002-2017, the economic determinants of international direct investments towards the
developing countries in Africa, America and Asia Continent were investigated. The findings
of the empirical analysis based on the Panel System GMM and Panel Fixed Effects Estimators
reveal that trade liberalization is the most important determinant of international direct
investments. In other words, it is observed that foreign investments to these countries increase
as the commercial integration between countries develops and the countries are more strongly
integrated into the global system. On the other hand, foreign trade taxes appear to have
diverging effects on foreign investors. From this point of view, it can be said that policies
towards foreign trade freedom rather than protectionist policies may be effective in increasing
foreign capital inflows in developing countries.
Keywords: Foreign Direct Investments, Trade Liberalization, Customs Tariffs, Globalization,
Panel Data Analysis
JEL Codes: F13, F21, F23.
Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlarının İktisadi Belirleyicileri
Özet
Merkantilist dönemden günümüze kadar uluslararası ticaret sistemin odaklandığı temel
konunun yüksek kar ve büyüme hedefi olduğunu ifade etmek mümkündür. Uluslararası
sermaye hareketliliği ise, bu sistemin en önemli parçalarından biridir. Uluslararası doğrudan
yatırımlarla birlikte, fiziki sermaye birikiminin yanı sıra, mevcut teknoloji, yönetim bilgisi ve
kurum kültürü de ülkeler arasında mobilize olmaktadır. Bu durum, uluslararası doğrudan
yatırımların, özellikle kaynak kısıdı altındaki gelişmekte olan ülkelerde, büyümenin önemli
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bir dinamiği olarak değerlendirilmesini beraberinde getirmektedir. Son yıllarda uluslararası
doğrudan yatırımların belirgin bir şekilde gelişmekte olan ülkelere yönelmesi, bu yatırımların
hangi iktisadi belirleyicilere göre hareket ettikleri sorusunun da yeninden gündeme gelmesini
sağlamıştır. Bu doğrultuda, 2002-2017 döneminde, Afrika, Amerika ve Asya Kıtası’nda yer
alan74 gelişmekte olan ülkeye yönelik uluslararası doğrudan yatırımların iktisadi
belirleyicilerinin incelenmesi yoluna gidilmiştir. Panel Sistem GMM ve Panel Sabit Etkiler
Tahmincisine dayalı olarak yapılan ampirik analizin bulguları, uluslararası doğrudan
yatırımların en önemli belirleyicisinin ticaret liberalizasyonu olduğunu ortaya koymaktadır.
Başka bir ifadeyle, ülkeler arasında ticari entegrasyon geliştikçe ve ülkeler küresel sisteme
daha güçlü bir şekilde entegre oldukça bu ülkelere yönelik yabancı yatırımların da arttığı
görülmektedir. Bununla birlikte, dış ticaret vergilerinin yabancı yatırımcılar üzerinde saptırıcı
etkiler yarattığı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, korumacı politikalardan ziyade dış
ticaret serbestisine yönelik politikaların gelişmekte olan ülkelerde yabancı sermaye
girişlerinin arttırılmasında etkili olabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ticaret Liberalizasyonu, Gümrük
Tarifeleri, Küreselleşme, Panel Data Analizi
JEL Kodları: F13, F21, F23.
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The relation between climatic variables and employment level in Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kara
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7228-0396
Abstract
The effect of climate change has been taken attention recently as the variability in climate
events such as temperature, rainfall and storms cause adverse impacts on environment and
hence through this, on economies. Change in climatic variables not only affects agricultural
sector, which is directly related to these events, but also create unprecedented consequences
on overall economy through reducing output in agricultural industry. Even, some suggest
using these climatic variables such as precipitation to predict future economic trends as it is
thought to lead future outcomes in certain countries. In this paper, the aim is to see the effect
of rainfall and temperature on employment level in Turkey. Quarterly data is used from 2006
and 2019.The climatic variables used in this paper appear to be stationary in level. Further the
change in employment level in agricultural industry is obviously also found to be stationary.
Using OLS analysis with lagged model to see the relationship of the variables concerned, it
seems that there is no linkage between rainfall and temperature with employment level in
agriculture in Turkey. Even, climatic issues may certainly affect agricultural output, the
declining in employment level in this sector is highly likely due to mechanization and hence,
the work force that needed in this industry diminishes overtime. This information is in line
with overall economy that is thought to have been experiencing the same faith of automation.
Keywords: Climate change, Unemployment, Rainfall

77
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
Uzun dönemde altın ve enflasyon ilişkisi: Türkiye örneği
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kara
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7228-0396
Özet
Altın tarihi süreçte her zaman insanların ellerindeki serveti korumak amacıyla talep ettikleri
en önemli bir emtiadır. Serveti korumadan kasıt, insanların alım gücünün korunmasıdır.
Altına olan talebin diğer bir nedeni ise yatırım amaçlı elde tutulması yani spekülatif kar elde
etme güdüsüdür. Bu çalışma da, Türkiye’de altın ve enflasyon arasındaki ilişki uzun dönemde
eşbütünleşme yöntemi ile incelenmiştir. 2003- 2020 zaman aralığında aylık verilerin
kullanıldığı ve birim kök testleri sonucunda değişkenlerin I(1) –yani birinci dereceden farkları
alındığında durağan- olduğu serilerde, Johansen eşbütünleşme test sonuçları iki değişkenin
eşbütünleşik (cointegrated) olduğu yani bu iki göstergeye ait fiyatların beraber hareket ettiğini
ve uzun dönemde dengeye geldiğini göstermektedir. Bu test sonuçları, Türkiye’de altın
yatırımının sadece 1980 ve 1990’lı yıllarda değil, aynı zamanda 2000 sonrası dönemde de
hala enflasyona karşı bir koruma görevi gördüğünü de belirtmektedir. Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkelerin altına olan taleplerinin bir başka nedeni ise enflasyon dolayısıyla değer
kaybeden ulusal paralarına karşı bir hedge mekanizması olarak kullanılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Altın, Enflasyon, Hedge, Eşbütünleşme

The long run relation between gold and inflation: Turkish case

Abstract
Gold is always the most important commodity that people demand in order to protect their
wealth in the historical process. By protecting wealth is meant to protect the purchasing power
of people. Another reason for the demand for gold is the investment retention, that is, the
motivation to make a speculative profit. In this study, the relation between gold and inflation
in Turkey is examined by cointegration method for the long run. Monthly data are used in the
period of 2003-2020 and in which the variables are found to be I(1) - that is, stationary when
first-order differences are taken as a result of unit root tests, the results of Johansen
cointegration test are cointegrated, that is, the prices of these two indicators move together
and shows that they come to balance in the long run. Test results indicate that gold investment
is preferred by Turkish savers as a good hedging strategy in investigated period but also was
chosen to protect themselves from high level of inflation in the 1980s and 1990s. Another
reason for the demand for gold to be used as hedge mechanism in emerging countries such as
Turkey is to protect themselves against national currencies losing value due to inflation.
Keywords: Gold, Inflation, Hedging, Cointegration
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Giriş
Altın fiyatları genel olarak dünyada belirsizliğin arttığı dönemlerde yatırımcılar tarafından
talep görmekte ve fiyatları da buna paralel olarak yükselmektedir. Dünyada altın fiyatlarının
son yükselişi ve bu yükselişin ivme kazanması da 2020 yılında ortaya çıkan Covid-19
virüsünün etkisiyle şu an yaşanmaktadır. Bir önceki büyük fiyat yükselişleri ise 2005 ve 2011
yılları arasında olmuştur. 2011 yılında altın fiyatları zirve yaparak onsu 1900 ABD dolarını
bulmuştur. Altına olan talebin farklı nedenleri bulunmaktadır ve altına olan talebin nedenleri
üzerine de birçok çalışma akademik literatürde mevcuttur. Altın yatırımın bazı faydaları
olarak bir yatırım aracı olarak görülmesi, yatırım değerinin korunma güdüsü, yatırımlarda
çeşitlendirme maksatlı düşünülmesi, politik istikrarsızlığın olduğu yerlerde tercih edilmesi ve
para birimi risklerine karşı koruma görevi görmesi gibi nedenlerden dolayı tercih edilmektedir
(Aye vd. 2016).
Enflasyonist dönemlerde altın ve enflasyon arasındaki ilişki oldukça geniş boyutlarda
araştırılmıştır. Bu iki değişken arasındaki ilişki ve altının enflasyon karşısında hedging görevi
görmesi farklı zaman boyutlarında ve ekonomilerin içinde bulunduğu duruma göre farklı
sonuçlar çıkarmaktır. Ekonomik modellere göre enflasyonun varlığı durumunda altın fiyatları
zamanla enflasyon oranı kadar yükselmekte ve bu yüzden enflasyona karşı önemli bir hedging
enstrumanı olarak yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir (Ghosh vd. 2004). Örneğin
Iqbal (2017) ABD, Hindistan ve Pakistan üzerinde yaptığı araştırmada, bu ilişkinin her ülke
için tek bir görünüm göstermediği, yani farklı sonuçlar verdiğini belirtmiştir. ABD’de
ekonominin durgun olduğu dönemlerde ya da ayı piyasası ya da resesyon içinde olduğu
dönemlerde altın yatırımının enflasyona karşı bir koruma görevi gördüğünü bulmuştur.
Enflasyona karşı altın talebinin ise ekonominin canlandığı dönemlerde düştüğünü belirtmiştir.
Bunun nedeninin ise, altın piyasasındaki dinamiklerin etkili olduğu belirtilmiştir. Yine benzer
şekilde Beckmann ve Czudaj (2013) altının enflasyona karşı kısmi bir hedging görevi
gördüğünü ABD ve İngiltere ekonomileri için göstermiştir. Ancak uzun dönemde altının
hedging görevi ABD ve İngiltere için daha güçlü iken Avrupa ülkeleri için de zayıf olduğu
sonucuna varılmıştır. Türkiye’de ise altın ve enflasyon konusunda bir çok çalışma yapılmıştır.
Topcu vd. (2013) yaptıkları çalışmada Türkiye’de 2003 ve 2011 yılları arasında altın ve
enflasyon arasında pozitif bir ilişkiyi eşbütünleşme testleri uygulayarak bulmuşlardır.
Türkiye’de altın fiyatlarını etkileyen unsurlar üzerinde çalışma yapan Elmas ve Polat (2014)
1988 ve 2013 dönemleri arasında altın ve enflasyon arasında pozitif bir ilişkinin varlığını
tespit etmişlerdir.
Altının sadece enflasyona karşı bir koruma aracı görülmesinin yanında tercih edilmesinin
başka bir sebebi de alternatif yatırırım aracı olarak görülmesidir. Baur and McDermott (2010)
kıymetli maden olarak altının özellikle Avrupa ülkelerindeki borsalar için bir hedge
mekanisması gördüğünü yani bir alternatif yatırım aracı ve güvenli liman olarak
değerlendirildiğini belirtmektedir. Öte yandan bu kıymetli madenin Avustralya, Kanada,
Japonya ve diğer bazı büyük gelişmekte olan ülkeler (BRIC ülkeleri) için ise bir hedge görevi
görmediğini tespit etmişlerdir. [1] altın fiyatlarının diğer yatırım araçlarına göre koruma
görevi görüp görmediklerini ABD ekonomisi için incelemiş ve altın fiyatları ile enflasyon
arasında bir hedge mekanizmasını bulmadıklarını nonlineer bir yaklaşım ile tespit
edememiştir. Ancak, yazarlar başka bir yaklaşım olan esnek nonlineer (Flexible nonlinear)
metodunu kullandıklarında ise geçici hedge bulgularına ulaşmışlardır.
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2003 yılı sonrası Türkiye ekonomisi dezenflasyon süreci yaşamış ve 2008 yılında ise
Dünyada bir finansal kriz yaşanmıştır. Aynı şekilde 2020 yılının başında ise Dünya
ekonomileri Covid-19 virüsü ile karşılaşmıştır. Bu dönemde belirsizliklerin artması sonucu
altın fiyatları ABD Doları bazında tarihi rekor seviyelerine ulaşmıştır. Bu çalışma da,
Türkiye’de altın ve enflasyon arasındaki ilişki uzun dönemde eşbütünleşme yöntemi ile
incelenecek ve 2003- 2020 zaman aralığında aylık veriler kullanılarak son dönemlerde bu
ilişkinin durumu eşbütünleşme testleri uygulanarak tespit edilecektir.
Veri Seti ve Metodoloji
Çalışmaya ait altın ve enflasyon verileri aylık olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB)’ den elde edilmiştir. Her iki seri için de durağanlık testleri uygulanmıştır. Uzun
dönemde ilişkiye bakmak için uygulanan Johansen eşbütünleşme testinin uygulanabilmesi
için modelde yer alacak tüm serilerin birinci farkı alındıktan sonra durağan olma koşulu
vardır. Bu yüzden ekonometrik modellemeye geçmeden önce serilerin birinci dereceden farkı
alınıp- yani I(1) - durağan olup olmadıklarını görebilmek için bu çalışmada Augmented
Dickey-Fuller (1981) ve Philips-Perron (1988) birim kök testleri uygulanacaktır.

Birim Kök Test Sonuçları
Tablo 1: ADF ve PP Birim Kök Test Sonuçları
Düzeyde
ADF
Değişkenler
Altın
Enflasyon

Sabit

PP

Sabit and Trend

5.1861
5.6927

3.9207
2.9471

Sabit

Sabit and Trend

6.6806
6.6466

4.6871
2.7687

Birinci derecenden fark
ADF
Değişkenler

Sabit

Sabit and Trend

PP
Sabit

Sabit and Trend

Δaltın
-9.6954
-10.521
-9.7989
Δenflasyon
-4.0523
-7.0001
-9.2671
Gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Kriteri bazı alınarak hesaplanmıştır.

-10.416
-10.335

Tablo 1’de yer alan birim kök test sonuçlarına hem ADF birim kök testi hem de PP birim kök
testi her iki değişkenin düzeyde birim kök barındırdığını göstermektedir. Serilerin birinci
dereceden farkı alındığında ise Altın ve enflasyon serisinin birim kök içermediği yani durağan
hale geldiğini göstermektedir. Bu yüzden değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiye bakmak
ve eşbütünleşme testini uygulamak için seriler I(1) olup uygun görülmektedir.
Bu çalışmadaki değişkenler zaman serisi kapsamında olduğu için zaman serisine uygun
eşbütünleşme teknikleri uygulanmalıdır. Bu nedenle, gerek verilerin I(1) olması ve gerekse de
zaman serisi boyutunda olması Johansen (1998) testinin uygulanması uygun görülmüştür.
Johansen (1998) eşbütünleşme testinde eşbütünleşme sayısı trace ve maximum eigenvalue
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istatistikleri kullanılarak bulunur. Bu test aynı zamanda birden fazla eşbütünleşmenin olup
olmadığını göstermektedir.
Tablo 2: Johansen (1998) Test Sonuçları
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
No. of CE(s)
None *
At most 1

Eigenvalue

Trace
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

0.138207
0.017349

33.91329
3.570232

15.49471
3.841466

0.0000
0.0588

Johansen (1998) eşbütünleşme test sonuçlarına göre altın ve enflasyon arasında en az bir
eşbütünleşmenin olduğu istatiksel olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, Türkiye’de altın ve
enflasyonun uzun dönemde beraber hareket ettiklerini belirtmektedir. Uzun dönemli bir
ilişkinin bulunması nedeniyle altın ve enflasyon arasındaki ilişkinin yönünü bulmak için de
Dinamik OLS (DOLS) tahmincisi kullanılmıştır.
Tablo 3’te yer alan DOLS tahmincisi sonuçlarına göre altın ve enflasyon arasında pozitif bir
ilişki bulunmuştur. Enflasyon oranları arttıkça altın fiyatları da artmakta ve bu sonuçlar
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Tablo 3: DOLS Tahmin Sonuçları
Değişkenler

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

ENFLASYON
C

0.736953
-72.53416

0.028168
5.756863

26.16235
-12.5996

0
0

Sonuç
Bu çalışma da, Türkiye’de altın ve enflasyon arasındaki ilişki uzun dönemde eşbütünleşme
yöntemi ile incelenmiştir. 2003- 2020 zaman aralığında aylık verilerin kullanıldığı ve birim
kök testleri sonucunda değişkenlerin I(1) –yani birinci dereceden farkları alındığında durağanolduğu serilerde, Johansen eşbütünleşme test sonuçları iki değişkenin uzun dönemde
eşbütünleşik (cointegrated) olduğu yani bu iki göstergeye ait fiyatların beraber hareket ettiğini
ve uzun dönemde dengeye geldiğini göstermektedir. Bu test sonuçları, Türkiye’de altın
yatırımının sadece 1980 ve 1990’lı yıllarda değil, aynı zamanda 2000 sonrası dönemde de
hala enflasyona karşı bir koruma görevi gördüğünü de belirtmektedir. Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkelerin altına olan taleplerinin bir başka nedeni ise enflasyon dolayısıyla değer
kaybeden ulusal paralarına karşı bir hedge mekanizması olarak kullanılmasıdır.
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Özet
Bu çalışmada, kronolojik olarak teknolojik gelişim; avcı toplumda, tarım çağında ve sanayi
çağında ve son olarak yaşamakta olduğumuz bilgi çağında incelenmekte ve sanayi çağı ile
takiben bilgi çağında teknolojik evrimlemeler ile ele alınmaktadır. Özellikle sanayi çağı ve
bilgi çağı detaylı şekilde Sektörel endüstri aşamaları ile birlikte betimlenmekte ve enerji
gereksiniminin nasıl devasa boyutlara ulaştığı ve bu gereksinimi karşılamak amacıyla
kullanılan enerji kaynaklarının nasıl değiştiği farklı boyutlarıyla tanıtılmaktadır. Bu bağlamda,
teknolojik gelişim ile enerji kaynağı kullanımının değişimi sektörel bazda irdelenmektedir.
Bir başka deyişle, teknolojik gelişim ve bağlantılı olarak enerji kullanımının medeniyet
tarihini etkileyiş biçimi teknolojik evreleriyle açıklanmakta ve enerji kaynakları ile enerji
kullanımının önemi vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler:
Enerji ekonomisi

Enerji, Enerji politikaları, Teknolojik gelişim, Enerji kaynakları,

DEVELOPING OF TECHNOLOGY and CHANGING of ENERGY RESOURCES
Abstract
In this study, technological develops were investigate in hunting, agricultural and industrial
ages and also informatics’ age and describe for evolve of the using of the energy resources
chronologically. Especially, evolving phases with sectorial industrial sub ages were
determined for industrial and informatics ages and also explained energy resources for supply
huge energy demands. Changing of the energy resources via technological develops and also
industrial sub ages were explained clearly. In the other words, energy using and technological
developing and their evolving phases were described in civilization history. Therefore, it is
underlined importance of energy resources and energy usages for civilization.
Keywords: Energy, Energy policy, Technological developing, Energy resources, Energy
economics
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İnsanoğlu var olduğundan beri dünyada varlığını sürdürebilmek için zekâsını kullanarak çok
çeşitli aletler, aparatlar ve sistemler geliştirmiştir. Bunlar, zaman içinde evrilmelerle primitif
yapılı olanlarından son derece kompleks yapıda olanlara kadar farklı şekillerde tasarımlanarak
hayata geçirilmişlerdir. Bir başka deyişle, geçen süre içinde yeni ve inovativ çözümler
üretilmiştir. Bütün bunlar için tabiidir ki; enerji gereksinimi yadsınmazdır. Zira her eylem için
enerjiye ihtiyaç bulunmaktadır.
Uygarlık tarihine bakıldığında, farklı enerji kaynaklarından yararlanıldığı görülmektedir. Bu
bağlamda, gıdadan oduna, hidrolik enerjiden rüzgâr enerjisine, fosil yakıtlardan nükleer
enerjiye kadar hayli değişik enerji kaynakları kullanılmıştır ve farklı oranlarda da olsa
kullanılmaya da devam ede gitmektedir. Ancak, medeniyet çağları içinde söz konusu bu enerji
kaynaklarının hayli çeşitlendiği de yadsınamaz bir gerçektir. Burada, medeniyet (veya
uygarlık) çağları ifadesi ile toplumsal hayatta önemli farklılıklarla ve/veya teknolojik
farklılarla yaşanmış süreçler kastedilmektedir. Tüm bu eylemlerle gerçekte toplumların
memnuniyetleri ve mutluluklarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir [1].
Medeniyet Çağları
Medeniyet tarihi ele alındığında, dört ana çağdan bahsetmek mümkündür. Bunlar; Avcıtoplayıcı toplum süreci, tarım çağı, sanayi çağı ve bilgi çağı olarak betimlenebilmektedir. Her
çağ gerçekte teknolojik gelişim ve dolayısıyla da enerji kullanım farklılığını ifade etmektedir.
Bu bağlamda, kullanılan enerji kaynakları çeşitlendiği gibi geliştirilen enerji sistemleri de
değişmiş ve evrilmiştir [2,3].
Yaklaşık olarak ve çoğu kez M.Ö. 4000 yılından öncesini betimleyen avcı-toplayıcı toplum
sürecinde insanlar esas itibariyle kendi kas güçlerini kullanmışlardır. Daha sonra da
hayvanların evcilleştirilmesiyle hayvan kas gücünü dolayısıyla biyolojik enerjiyi
kullanmışlardır. Hayvan kas gücünden yararlanma, daha çok yük taşıma ve insanların kendi
transportları için kullanılmıştır. Bu amaçla, at, eşek, katır ve dünyanın farklı iklim
kuşaklarında deve, fil ve ren geyiği ile güçlü köpekler ve kurtların evcilleştirilip
kullanıldıkları görülmektedir [2].
Dolayısı ile de enerji kaynağı olarak esas itibariyle (hayatı idame ettirmek için de gerekli
olan) gıda kullanılmıştır. Bununla beraber burada şunu da belirtmek gerekir ki; ateş de
kullanılan önemli bir enerji kaynağını betimlemektedir. Esas itibariyle ısınma ve ısıtma
amaçlı kullanılan ateş, diğer çağlarda da olduğu üzere avcı-toplayıcı toplum sürecinde de
son derece önemli bir enerji kaynağı durumunda olmuştur. Ateşin yakılması ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması için hayli uzunca bir süre enerji kaynağı olarak odun
kullanılmıştır. Bir başka deyişle, ormanlardan yararlanılmıştır. Daha sonraları “ateş taşı”
olarak nitelenen kömürden ve “kandil yağı” veya “neft” nitelemesiyle de farklı yağlar ve
petrol kullanılmaya başlanmıştır.
Yerleşik toplum düzenine geçildiği dönem olan tarım çağında da (M.Ö. 4000- M.S. 18. yy
sonu) kas gücü önemini korumuş ve dolayısıyla kas gücünden yararlanma devam etmiştir.
Bu bağlamda insanların kullanılması söz konusu olmuş ve bu durum karstik sosyal sınıfların
oluşmasına neden olmuştur. Bir başka deyişle, parya ve/veya kölelik müessesesinin temelini
kas gücüne duyulan gereksinim oluşturmuştur. Köleliğin yer aldığı toplum yapılaşmasının
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sadece tarım çağında değil sanayi çağının ilk dönemlerinde de etkinliğini koruduğu
gözlenmiştir [2].
Tarım çağında tarımın temel işlemlerinden olan; tarla sürülmesi ve harman işlemleri için
büyük baş hayvanların çektiği karasaban ve düven gibi sistemlerin kullanıldığı görülmektedir.
Bir başka deyişle tarımın temel işlemleri için insan ve hayvan kas gücünden beraberce
yararlanılmıştır. Ayrıca, tarım toplumunda da transport için hayvan gücünden yararlanılmış ve
örneğin; atlı arabalar tüm tarım çağı süreci boyunca taşıma amaçlı kullanılmışlardır.
Dolayısıyla gıda, tarım toplumunun ana enerji kaynağı olmuştur. Bundan ayrı olarak, tarım
toplumunda, primitif tarzda da olsa, insanlar ayrıca (su değirmenleri ile) hidrolik enerjiden ve
(yelkenli gemiler ve yel değirmenleri ile) rüzgâr enerjisinden ve de ısıtma amaçlı olarak yerel
uygulamalarla jeotermal enerjiden de yararlanılmıştır.
Sanayi devrimiyle (M.S. 18.yy sonu 20 yy ikinci yarısı) makineleşme ve yaşanan teknolojik
gelişim ile yeni enerji kaynaklarına gereksinim duyulmuştur. Zira o zamana kadar kullanılan
enerji kaynakları artık yetersiz kalmıştır. Bu bağlamda fosil yakıtlar, kronolojik olarak ta
sırasıyla kömür, petrol ve doğal gaz öne çıkmıştır.
Elektriğin bulunması ve kullanımının yaygınlaşmasıyla elektrik santralarının kurulması
gündeme gelmiştir. Dolayısıyla, elektrikli sistemlerin geliştirilmesiyle enerji santraları için
önce yine fosil yakıtların kullanımı başatlık kazanmış, sonrasında fosil yakıtlarla birlikte
nükleer enerji, hidrojen enerjisi ve yenilenebilir enerji olarak nitelenen farklı enerji çeşitleri ve
ilgili enerji kaynakları da kullanılır olmuştur.
Elektriğin keşfi, enerji kullanımı açısından ayrı bir önem taşımaktadır ve sanayi çağının
önemli gelişme sağladığı, esas itibariyle 20. Yüzyıl başından itibaren öne çıkmıştır. Şunu da
belirtmek gerekir ki; elektrik, sanayi çağında sahip olduğu önemden çok daha
yadsınamazlıkla bilgi çağında da kullanılır olmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte ve takiben
bilgi çağına girilirken farklı sektörler gelişmiş ve farklı gelişmeler yaşanmıştır. Bu bağlamda
söz konusu bu gelişme süreci (sanayi ve bilgi çağı) çağdaş teknolojik değişim süreci olarak
nitelenerek kullanılan enerji kaynakları ayrı bir başlık altında incelenecektir.
Burada şunu da belirtmek gerekir ki; söz konusu çağlarda, çağın gereği olarak öne çıkan alet,
aparat ve sistemler için kullanılan ilgili enerji kaynaklarını genel yaşam içinde tekil olarak ele
almak çok da doğru olmayacaktır. Kullanılan teknoloji ve enerji kaynakları aynı zamanda
yaşamı tümüyle etkilemiştir. Bu bağlamda, Tablo 1’de Medeniyet Çağları için malzeme
kullanımı, üretim elemanı, enerji sistemleri ve enerji kaynakları topluca görülmektedir.
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Tablo 1
Medeniyet Çağları için Kullanılan Malzeme, Üretim Elemanı, Enerji Sistemleri ve Enerji
Kaynakları
Medeniyet Çağı

Malzeme
Kullanımı

Avcı-Toplayıcı
Toplum

Üretim
Elemanı
/Sistemi

Enerji Sistemleri

Basit Çevresel
Doğal Malzemeler

Ateş
ve
Sistemleri

Ocak

El Aletleri
Üretilmiş & ve
işlenmiş Doğal
Malzemeler

Geleneksel

Fırın,

El Tezgahları

Su ve Yel
Değirmenleri,

Tarım Çağı

Yelkenli Sis.

Sanayi Çağı

Bilgi Çağı

Demir-Çelik,
Metaller,
Alaşımlar
Her tür Metal &
Alaşımları,
Polimerler,
Kompozit
Malzemeler,
Nanomalzemeler

Makine
Makine
Sistemleri

ve

Elektrik Santralları,
Akü & Pilli
Sistemler
Enerji
Sis.

Mekatronik,
Robotik
ve
Yapay
Zeka
Sistemleri

Enerji Kaynakları

Gıda
(Kas gücü), çalıçırpı, odun
Geleneksel
En.
Kaynakları
(rüzgar,su,odun,
odun
kömürü,
jeotermel,tezek)

(Başatlıkla)
Fosil Yakıtlar

Depolama

Uzun ömürlü Pil ve
akü

Fosil
Yakıtlar,
Nükleer,
Yenilenebilir
En.Kaynakları

Sistemleri

Çağdaş Teknolojik Değişim Sürecinde Enerji Kaynaklar
Çağdaş teknoloji ifadesi ile günümüz itibariyle yaklaşık son 3 asır, bir başka deyişle sanayi
devrimiyle başlayıp, bilgi çağına geçiş ile birlikte birbirini takip eden gelişmelerle halen de
etkin olarak yaşamı yönlendiren teknolojik ürün ve sistemlerin başatlıkla kullanıldığı dönem
kastedilmektedir.
Burada, buhar makinasının icadı ve kullanımı teknolojik olarak önemli bir kırılma noktası
olup sanayi devrimi için temel taşını oluşturmuştur denebilir. Bilindiği üzere, Buhar
Makinasının ilk prototipi Newcomen tarafından hemen 1700’li yılların başında
geliştirilmiştir. Ne var ki; o dönemde verimsiz bir makine olarak etkin olarak
kullanılamamış, ancak 1769 yılında, James Watt tarafından verimli hale getirilmiştir [4].
Bir başka deyişle, buhar makinasının verimli olarak kullanılmasıyla sanayi çağı olarak
betimlenen teknolojik çağ başlamış olmaktadır. Böylelikle, buhar makinası giderek kas
gücünün yerini almış ve seri üretim bağlamında kitle üretimine geçilebilmiştir.
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Buhar makinasının verimli hale getirilmesiyle buhar kazanları farklı alanlarda kullanılmaya
başlanmıştır. Bunlar arasında; kara tren, buharlı gemiler ve buhar kazanlarının kitlesel
üretim için sanayi amaçlı kullanımları sayılabilir. Zaman içinde böylesi geliştirilen üretim
sistemleri, çağdaş teknolojik gelişim sürecinde sektörel bazda farklı alt gelişim süreçlerini
betimlemiştir. Şekil 1’de çağdaş teknolojik gelişim sürecinde sektörel bazda farklı alt
gelişim süreçleri görülmektedir [5].

Şekil 1 Çağdaş Teknolojik Gelişim Sürecinde Sektörel Bazda Farklı Alt Gelişim Süreçleri
Buhar makinasının kullanımıyla ve kitle üretimine geçilmesiyle ilk önce tekstil sektöründe
seri üretime geçilmiş ve bu sektörde büyük bir gelişim yaşanmıştır. Önceleri üretimin
yapıldığı çevrede satışa sunulan ürünlerin seri üretimine geçilmesinden ötürü üretilen
ürünler, yakın çevre için doyuma ulaşmış ve farklı bölgelere kitle halinde taşınması
gerekmiştir. Bu durumda da o zamana kadar kullanılan atlı araba gibi sistemler yetersiz
kalmıştır. Dolayısıyla, büyük miktarlarda mal transportu için yine buhar makinasıyla çalışan
ve kara tren olarak nitelenen taşıma sistemleri geliştirilmiştir. Böylece, çağdaş teknolojik
gelişim sürecinin ikinci sektörel alt gelişim süreci olarak demiryolu sektörü öne çıkmıştır.
Buhar makinasının böylesi (tekstil ve demiryolu sektörlerinde) kullanılmasıyla o zamana
kadar yaygın kullanılan odun, buhar makinasının gereksinimi olan enerji kaynağı
bağlamında yetersiz kalmıştır. Dolayısıyla, sanayi devrimiyle birlikte farklı bir enerji
kaynağına veya kaynaklarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda, kömürün kullanımı
gündeme gelmiş ve enerji kaynağı olarak kullanımı öne çıkmıştır. Nitekim 18. Yüzyılda
giderek artan kömür kullanımı 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl ile birlikte yadsınamayacak
ölçüde büyük boyutlara ulaşmıştır.
Zaman içinde üretilen malların taşınma ihtiyacı daha da artmış ve malların trenle bir şehrin
garına getirilmesi yetmemiş, müşteriye kapısında teslim önem kazanmıştır. Buna ilaveten
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insanların taşınması için de yeni bir transport sektörü olarak otomotiv sektörü gelişmiştir.
20. yüzyılın başında içten yanmalı motorların kullanımıyla otomotiv sektörü ön almıştır.
İçten yanmalı motorlar için ise kalori değeri yüksek sıvı yakıta gereksinim ortaya çıkmıştır.
Böylelikle de petrol ve türevleri kullanılmaya başlanmıştır. Benzinli motorların
otomobillerde kullanımından sonra, gemiler ve uçaklarda kullanımıyla petrol ve türevlerinin
kullanımı baş döndürücü bir hızla artmıştır ve halen de arta gitmektedir.
Elektriğin keşfi (yukarıda da belirtildiği üzere) sanayi çağında yadsınamaz bir öneme
sahiptir. Elektrik enerjisi, tüm enerji çeşitleri içinde en kullanılışlı olanıdır denebilir.
Bilindiği üzere, elektrik enerjisinin diğer (mekanik, manyetik, ışık, ısı vb.) enerji çeşitlerine
dönüşümü nispeten kolay olup, alternatif akım biçiminde binlerce kilometre mesafeye
taşınabilmektedir. Bu bağlamda taşıma, ısınma, soğutma, aydınlatma vb. gibi farklı
amaçlarla kullanımı kolaylıkla mümkündür ve bu amaçla çeşitli aparatlar geliştirilmiş
bulunmaktadır [2]. Bir başka deyişle, elektrik üretiminin büyük miktarlarda üretilebilmesi ve
yaygın dağıtım ağları ile büyük nüfus gruplarına ulaştırılması ve eş zamanlı olarak birçok
elektrikli cihaz ve aparatların geliştirilmesi, elektrik kullanımını günlük yaşama sokmuştur.
Elektrikle çalışan aparatlardan önemli biri de bilgisayarlardır. Bilgisayarlar, II. Dünya
savaşından sonra gündeme geldiyse de özellikle 20.yüzyılın son çeyreğinde yadsınamaz
şekilde yaygınlaşmıştır. 21. yüzyılda ise vazgeçilememezlikle kullanılır olmuştur.
Dolayısıyla, elektrikle çalışan pek çok cihaz, aparat ve sistem geliştirilmiş olmakla beraber
bunlar içinde bilgisayarın yeri ayrı bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, elektrik kullanımı
beklenenin de üzerinde olmuş ve enerji tüketimini inanılmaz ölçüde artırmıştır.
Elektriğin büyük ölçülerde üretimi, esas itibariyle ısı dönüşüm sistemleri ile
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda da elektrik santralları için önce yine fosil yakıt kullanımı
önemle gündeme gelmiştir. Dolayısıyla, kömürü takiben sırasıyla petrol ve doğal gaz
elektrik santralarında enerji kaynağı olarak kullanılır olmuştur. Bunlardan ayrı olarak II.
Dünya savaşından sonra nükleer enerjiden yararlanılarak elektrik üretimi teknolojisi
geliştirilmiştir. Böylece, tek üniteden net 1000 MWe’in üzerinde elektrik enerjisi üretimi
mümkün olabilmiştir.
Bilgi çağına giriş, bilgisayar kullanımı ve takiben yapay zeka ve akıllı sistemlerin
geliştirilmesiyle mümkün olmuştur denebilir. Böylelikle, sırasıyla bilgisayar sektörü, yapay
zeka ve akıllı sistem üretimi yeni sektörlerin gelişimine olanak vermiştir. Bunları takiben
nano teknoloji sistemlerinin geliştirilmesi ve farklı amaçlara hizmet edecek şekilde öne
çıkması söz konusu olmuştur (Şekil 1). Böylelikle, bilgi çağıyla birlikte yeni sektörler olarak
ortaya çıkmış olup önümüzdeki süreçte bilgisayar, yapay zeka, akıllı sistemler ve nano
teknolojinin büyük gelişim göstermesi de beklenmektedir. Bu da bilgi çağının etkinleşmesini
ve yaygınlaşmasını arttıracaktır.
Bilgi çağının yadsınamaz gereksinimi olan elektrik üretiminin fosil yakıtlar kullanılarak
üretimi, çevre sorunlarını ortaya çıkarması üzerine, yeni ve alternatif enerji kaynaklarının
kullanımı gündeme gelmiş bulunmaktadır. Böylece enerji santralarında kullanılan enerji
kaynakları çeşitlenmiş ve kullanım amacına uygun olarak gelişme göstermiştir. Bu
bağlamda nükleer enerjinin kullanılması konvansiyonel santralar içinde öne çıkmıştır.
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Dolayısıyla enerji kaynağı olarak uranyum kullanılır olmuştur. Önümüzdeki süreçlerde de
toyumun kullanımı da söz konusu olabilecektir.
Alternatif enerji kaynakları olarak, yenilenebilir enerji kaynakları da bilgi çağında önem
kazanmaktadır. Bu bağlamda; hidrolik, rüzgar, jeotermal, biyoyakıt ve dalga enerjisi gibi
farklı kaynaklardan elektrik üretilebilen sistemler geliştirilmiştir. Şekil 2’de sanayi çağı ve
sonrasında enerji kaynağı kullanımı görülmektedir. Hemen fark edildiği üzere sanayi
çağından bilgi çağına geçiş ile enerji kullanımı çeşitlemesi önem kazanmış bulunmaktadır.

Şekil 2 Sanayi Çağı ve Sonrasında Enerji Kaynağı Kullanımı [6]
Sonuç
Tüm bu inceleme ve irdelemeler bağlamında tüm medeniyet çağı boyunca enerji ve enerji
kaynakları önemli olmuştur. Bununla beraber, hiçbir dönemde enerji ihtiyacı ve dolayısıyla
enerji kaynağı gereksinimi çağdaş teknolojik gelişim sürecindeki kadar baş döndürücü
oranlarda artmamıştır. Bu bağlamda, bilgisayar, akıllı sistemlerin ve nano teknolojinin
giderek yaygınlaştığı bilgi çağının gereği olarak enerji kullanımı ve bağlantılı olarak enerji
kaynağı kullanımının büyük bir hızla devam ede gideceği öngörülebilir. Bir başka deyişle,
enerji ve enerji sistemlerinin etkinliği artmakta ve teknolojik gelişmeleri olduğu kadar sosyal
ve toplumsal yaşamı etkilemektedir.
Burada şunu da belirtmek gerekir ki; çağdaş teknolojik gelişim sürecinde birbirini takiben
gelişme gösteren (Şekil 1’de görülen) ve alt gelişim sektörlerini oluşturan sektörlerin hiçbiri
gerçekte önemini kaybetmemiştir. Bir başka deyişle, çağdaş teknolojik gelişim sürecinin alt
sektörleri birbirinin üzerine hayat bulmuştur. Dolayısıyla, her alt sektör önemini
kaybetmeden etkinliğini sürdüre gitmektedir. Bu durum çağdaş teknolojik gelişim
sürecindeki enerji gereksiniminin inanılmaz boyutlardaki artışının ana sebebi olarak
görünmektedir.
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Ayrıca, çağdaş teknolojik gelişim sürecinde ilgili malzeme, üretim elemanı ve sistemleri ile
enerji sistemleri de (Tablo 1’de görüldüğü üzere) hayli çeşitlenmiş olup farklı enerji
kaynaklarına ihtiyaç göstermeleri söz konusu olmaktadır. Bu da konunun ayrı bir veçhesini
oluşturmaktadır
Burada kilit taşı durumunda olan konu enerji kaynakları ve enerji kaynaklarına ulaşım
olmaktadır. Dolayısıyla enerji kaynakları ve enerji kaynaklarına ulaşım siyasi gelişmeleri
başatlıkla etkilemekte ve tetiklemektedir. Bu bağlamda çağdaş teknolojik gelişim sürecinde
enerji ve enerji kaynakları ve bu kaynaklara ulaşım halen yadsınamaz öneme sahip
bulunmaktadır.
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DISCONCERTED FINANCIAL SECTOR’S SURVIVAL STRATEGIES: AN
INQUISITION
Dr. Chidambaram N
Dr. Sivarethinamohan
Dr. Bhagyalakshmi
Christ (Deemed to be University)

Abstract
India’s diversified financial sector encompasses commercial banks, Non-banking financial
companies, Insurance, Mutual funds, Cooperative societies and etc. Geneva-based World
Economic Forum’s study released in October 2019 has ranked India at 58th in the Annual
Global Competitiveness Index, 15th in terms of Corporate Governance, 2nd for Share holder’s
governance, 3rd in terms of market size and renewable energy related regulations. Although
it’s a mixed metric for India, as some are in favor and others are not, in October 2019 itself it
was highlighted that the world economy is unprepared for a slowdown. Invariably, this time
the crisis factor forcing every business to think typically and strategically is ‘COVID -19’.
The dashboard of WHO on 19th July, 2020 claims 14,043,176 confirmed cases of Covid-19
including 597,583 deaths. It costed heavily not only people’s life but also had a profound
impact on business world. A recent report by SBI Ecowrap claims that Covid-19 has caused
losses to the tune of Rs. 30.3 lakh crore to the Indian economy. With this background, this
study aims to capture those impact and explores how good those business houses are
wrestling and prepared in managing or insulating their operations from the negativities of
Covid-19, with or without the respective governmental interventions. Further, it proposes to
list down those innovative, timely and effective sustainable strategies of the moment. With the
motive of gaining a detailed insight and to accomplish analysis, this qualitative study restricts
its focus to select India’s financial sector components whose growth rate is 8.5 per cent per
year. 1) Crisis Management and Response 2) Workforce 3) Operations and Supply Chain 4)
Finance and Liquidity 5) Tax and Trade 6) Strategy and Brand are the focal points.
Appropriate methods for presentation of data as well as analysis is implemented based on
which the study findings are interpreted.
Keywords: Covid – 19, Financial Sector, Survival Strategies
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Həssas veb – dizayn
SƏBİNƏ MAHMUDOVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Özet
Elektron dünyadakı texnoloji inkişaflar nəticəsində həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən
mobil cihazların istifadəsi getdikcə genişlənməyə başlamışdır və buna görə veb dizaynın
bütün qurğularla uyğunlaşdırılması üçün narahatlıq yaranmışdır. Veb dizayn sifarişlərində
getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edən uyğunluq problemi, veb tərtibatçılarını proqram və
dizaynda yenilik axtararaq bu mövzuda həll tapmağa vadar etdi. Beləliklə, proqram təminatı
və dizayn sahəsindəki tələblər cavabdeh veb dizayn anlayışını ortaya qoydu.
Həssas dizaynın əsas prinsipi müxtəlif cihazların ekran qətnamələrinə uyğunlaşacaq çevik
dizaynlar hazırlamaqdır. 2011 – ci ildən bəri istifadə olunan cavabdeh veb dizayn, şirkətlər və
ya şəxslər tərəfindən seçilən bir dizayn sisteminə çevrildi. Bu məqalə çərçivəsində həssas bir
veb saytın dizayn prosesində qarşılaşa bilən problemlər araşdırılır və bu problemlərin həlli
vurğulanır.
Açar sözlər: Həssas veb dizaynı, həssas dizayn, çevik şəbəkə sistemi, media sorğuları, mobil
dizayn

Abstract
As a result of developments in the electronics world use of mobile devices which have
become an integral part of our lives are widespreaded, accordingly making web design
compatible with all devices has become an inevitable concern. This concern produced
the concept of responsive web design. Compatibility became a top issue in the briefs for
web sites forcing desingers on developing solutions. Thus, software and design
innovations have begun to appear.
The basic principle of responsive web design is to create flexible designs that will
conform to different screen resolutions of devices. Responsive web design is
increasingly applied since 2011. This article deal with possible problems and solutions
in the process of responsive web design.
Keywords: Responsive web design, responsive design, flexible-‐grid system, media
queries, mobile design.

Резюме
результате технологических достижений в электронном мире использование
мобильных устройств, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни, стало
расширяться, и поэтому существует проблема адаптации веб-дизайна ко всем
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устройствам. Все более важная проблема совместимости в заказах веб-дизайна
побудила веб-разработчиков искать решения в области программного обеспечения и
дизайна. Таким образом, требования в области программного обеспечения и дизайна
выявили ответственную концепцию веб-дизайна.
Основным принципом чувствительного дизайна является создание гибких
конструкций, которые будут адаптироваться к разрешениям экрана различных
устройств. Ответственный веб-дизайн, используемый с 2011 года, стал системой
дизайна, выбранной компаниями или частными лицами. В этой статье рассматриваются
проблемы, с которыми вы можете столкнуться в процессе разработки
конфиденциального веб-сайта, и освещаются пути решения этих проблем.
Ключевые слова: чувствительный веб-дизайн, чувствительный дизайн, гибкая сетевая
система, медиа-обзоры, мобильный дизайн
Özet
Elektronik dünyasındaki teknolojik ilerlemelerin bir sonucu olarak, hayatımızın ayrılmaz bir
parçası haline gelen mobil cihazların kullanımı genişlemeye başladı ve bu nedenle web
tasarımını tüm cihazlara uyarlama endişesi var. Web tasarımı siparişlerindeki uyumluluğun
artan önemi, web geliştiricilerini yazılım ve tasarımda çözüm aramaya itmiştir. Böylece,
yazılım ve tasarım alanındaki gereksinimler sorumlu web tasarımı kavramını ortaya
koymuştur. Hassas tasarımın temel ilkesi, çeşitli cihazların ekran çözünürlüklerine uyum
sağlayacak esnek tasarımlar oluşturmaktır. 2011'den beri kullanılan sorumlu web tasarımı,
şirketler veya bireyler tarafından seçilen bir tasarım sistemi haline gelmiştir. Bu makalede,
hassas bir web sitesinin tasarım sürecinde karşılaşabileceğiniz sorunlar incelenmekte ve bu
sorunların çözümleri vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hassas web tasarımı, hassas tasarım, esnek ağ sistemi, medya
araştırmaları, mobil tasarım

Bugünkü dünyada kütləvi informasiya vasitələrinin başgicəlləndirici və çox yönlü inkişafı,
istənilən vaxt və hər yerdə məlumat əldə etmək istəyən istifadəçilərin sayına təsir göstərir və
nəticədə veb uyğun cihazların istifadəsi getdikcə sürətlə artır.
Google tərəfindən aparılan The Mobile Movement: Understanding Smartphone Users
istifadəçilərinin anlaşmasına görə, orta smartfon istifadəsi nisbəti 70% -i keçdi. Bunların 81%
-i internetdə gəzir, 77% -i axtarışdadır, 68% -i mobil tətbiqlərdən istifadə edir, 48% -i isə
telefonları ilə video seyr edir. Smartfon sahibi insanların 72% -i televizora baxır, eyni
zamanda ağıllı telefonları ilə digər media kanallarını izləyir. Smartfon sahibi insanların 93% -i
evdə '' olduqda telefonlarından istifadə edir '(Pham 2011).
İnsanların istədiyi zaman, hər yerdə, qısa müddətdə məlumat əldə etmək istəyi,
istifadəçilərinə internetə çıxışı təmin edən bir anlayışla mobil cihazların dizaynını zəruri edir.
Mobil cihazlardan istifadənin bu sürətlə artması veb dizaynından gözlənilən klassik anlayışı
dəyişdirdi və veb sektorunu yeni proqram və aparat axtarışına istiqamətləndirdi. Çevik
olmayan veb dizayn anlayışında, həssas dizayn kimi bir proqram və tətbiqi tələbinə ehtiyac
yoxdur, texnoloji inkişaf nəticəsində yaranan fərqli ekran ölçüləri çevik bir dizayn anlayışını
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zəruri etdi və bu hər hansı bir cihaza uyğunlaşa bilən "Cavablı Veb Dizayn" dır. anlayışını
ortaya qoydu.
Bu araşdırmada mövzu ilə əlaqəli bir çox veb sayt araşdırıldı və nümunə ola biləcək bir veb
sayt araşdırıldı və "Veb saytı necə həssas etmək olar?" Sualın cavabı texniki olaraq axtarıldı.
"Cavablı Veb Dizayn" tərifi ilk dəfə 2010-cu ildə veb dizayner və tərtibatçı Ethan Marcotte
tərəfindən A List Apart veb saytında "Həssas Veb Dizayn" adlı məqaləsində yer almışdır. Bu
yazıda Ethan, fərqli mobil qurğular üçün fərqli veb dizayn hazırlamaq əvəzinə eyni dizaynın
fərqli qurğular üçün tətbiq edilməli olduğunu ortaya qoydu. Etan, 2011 Cavablı Veb Dizayn
adlı bir kitab yazdı və bu mövzuda ətraflı açıqlamalar verdi və çevik şəbəkə sistemi, çevik
şəkillər və media sənədləri və Media Sorgularına əsaslanan cavab verən sayt dizaynını izah
etdi.

Şəkil 1: Fərqli qətnamələrdə veb saytın görüntüləri
(mobilusdesign, 2012)
Cavab verici saytın dizaynı birbaşa ekran qətnaməsi və istifadə olunan cihazın ölçüsü ilə
bağlıdır. Bir veb interfeysi dizaynının həssaslığı istifadə olunan dizayn elementlərinin
uyğunlaşdırılması ilə təmin edilməlidir. Dizayn elementləri müəyyən bir standart miqyaslama
sisteminə uyğun olaraq yerləşdirilməlidir və hizalanmalıdır. Bu çevik grid sistemindən
istifadə etməklə mümkündür.
Flexible Grid Sistemi - qrafik dizayn kontekstində - dizayn elementlərinin piksel əsaslı
ekranlarda ən dəqiq tənzimlənməsi üçün zəruri hesab olunur, buna görə riyazi nisbətlərə və
tənliklərə əsaslanan hesablama tələb olunur. Bu hesablamalar nəticəsində yaradılan grid
sistemi ilə çox qısa müddətdə interfeys dizayn elementlərində istədikləri dəyişikliklər. Həm
də estetik baxımdan xoş bir şəkildə hazırlanmasına imkan verdi.
Bir grid əsaslı bir dizayn ideyası prinsipcə hizalanmaya əsaslanır. Şəbəkə əsaslı vebinterfeyslərin dizayn prosesində HTML5, CSS3, Java Script kimi proqramlardan istifadə
olunur ki, bu da daha sürətli və asan uyğunlaşmanı təmin edir. Veb interfeysinin skelet
quruluşu 6 əsas hissədən ibarətdir: loqotip, başlıq, əsas məzmun, naviqasiya (yan çubuğu) və
konteynerdəki altbilgi.
Cavabverici veb dizaynında ən çox istifadə olunan sistem Nathan Smith tərəfindən hazırlanan
960 Grid Sistemidir. Bu sistem eyni vaxtda həmin interfeysdəki iş sahəsinin eni (məzmun
genişliyi), sütunlar arasındakı eni (boşluq eni), sütun genişliyi ilə birlikdə 960 piksellik bir
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veb interfeysində baş verəcək dizayn elementlərinin sxeminə təsir göstərir. sütunların sayı da
onların dəyərlərini müəyyənləşdirməyə kömək edir.
Veb səhifə dizaynında 960 Grid Sisteminə üstünlük verilməsinin səbəbi 960 nömrəli
2,3,4,5,6,8,10,15,20,24,30,32,40, 48,60, 64,80, 96, 120, 160, 192,
240,320 və 480-ə bölünür və eyni zamanda sütunlardan istifadə etməklə qurulur. Bu
xüsusiyyət ilə veb dizaynını hər cihazın ekranına uyğunlaşdırmağa imkan verir.
Sütunlar çevik şəbəkə sisteminin ən kiçik bir vahididir. Şəbəkə sistemlərinin çoxunda 12, 16
və 24 sütun var. Şəkillər 4 və 5-də 12 sütunlu şəbəkə sisteminin piksel diaqramı və üfüqi
şəkildə ölçülməsi yer alır.
Mobil qurğular üçün edilməsi lazım olan tətbiqlər zaman və iqtisadi cəhətdən şirkətləri
çətinləşdirsə də, cavabdeh veb dizayn bu çətinlikləri bir qədər aradan qaldırır.2009-cu ildən
bəri artan mobil internet istifadəçilərinin sayını nəzərə alaraq, həssas veb dizaynın əhəmiyyəti
daha yaxşı başa düşülür. Həqiqətən Amerikanın mərkəzli bir texnologiya şirkəti olan Cisconun aşağıdakı tədqiqat məlumatları da bu vəziyyəti dəstəkləyir:
“Cisco tərəfindən edilən araşdırmaya görə, istehlakçıların mobil qurğulara olan ehtiyacları
daim artır. 2017-ci ildə qlobal mobil məlumat trafiki 13 dəfə artacaq və internetə qoşulan
mobil cihazların sayı 10 milyardadək artacaqdır ”(Təhlil, 2013). Bu, proqram tərtibatçılarına
və dizaynerlərinə veb saytlara baxmaqla bağlı mümkün olan problemləri həll etməyə imkan
verir axtarmağa sövq edir. Həssas veb dizaynı inkişaf edən texnologiyaya paralel olaraq
izləniləcək bir yol yaratdı. Cavab verən veb dizayn anlayışının veb sektoruna dərindən təsir
göstərəcəyi və çox uzaq olmayan gələcəkdə bütün saytlar üçün zəruri hala çevriləcəyi
şübhəsizdir.
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Maliyyə Məqsədləri

NAZLI ƏJDƏROVA
RİFAT MAHMUDOV
“Naxçıvan” Universiteti
Maliyyə məqsədi ümumiyyətlə maliyyələşdirmə məqsədi və investisiya məqsədini əhatə edir.
Maliyyə baxımından şirkətlər, müvafiq kapital quruluşu və dəyəri (maliyyələşdirmə) ilə ən
yüksək gəliri təmin edə biləcək investisiyaları reallaşdırmağı hədəfləyirlər.
Firmaların əsas maliyyə məqsədləri pul məqsədləri və qeyri-pul məqsədləri kimi qruplaşdırıla
bilər. Maliyyə qərarlarının qəbul edilməsində maliyyə menecerini istiqamətləndirən element,
investisiya üçün tələb olunan vəsaiti haradan əldə etmək sualına cavabdır.
Pul məqsədlərindən birincisi gəlir məqsədləri üçündür. Daha dəqiq desək, burada edilməli
olan şey ümumi gəlirin artım sürətini artırmaq, mütləq gəlir əldə etmək, satışın müəyyən
səviyyəsinə çatmaq və xərcləri və fövqəladə amortizasiyanı maliyyələşdirmədən əvvəl
qazancı artırmaqdır.
.
Açar sözlər: Pul məqsədləri, Maliyyə qərarları, Aktiv yönümlü hədəflər
Pul məqsədlərindən birincisi gəlir məqsədləri üçündür. Daha dəqiq desək, burada edilməli
olan şey ümumi gəlirin artım sürətini artırmaq, mütləq gəlir əldə etmək, satışın müəyyən
səviyyəsinə çatmaq və xərcləri və fövqəladə amortizasiyanı maliyyələşdirmədən əvvəl
qazancı artırmaqdır.
İkinci bir pul məqsədi pul vəsaitlərinin hərəkəti məqsədləridir. Nağd pul axınının müəyyən bir
səviyyəsinə çatmaq, hər bir səhm üzrə pul axınının artırılması və endirimli pul axınının
maksimuma çatdırılması hədəflənir. Digər bir pul məqsədi likvidlik məqsədləridir. Bunlar
davamlı ödəniş, ödəmələrin müddətə uyğun həyata keçirilməsi və ümumi maliyyələşdirmə
balansının saxlanması imkanlarıdır. Deyə bilər ki, ən əsas maliyyə qanununun etibarlılığı
diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Uzunmüddətli layihələr uzunmüddətli ehtiyatlarla,
qısamüddətli layihələr qısamüddətli qaynaqlar ilə edilməlidir. Mənfəətdən daha çox gəlirliliyi
artırmaq da pul məqsədləri arasındadır. Aydındır ki, kapital mənfəəti, mənfəət marjası,
müəyyən satış rentabelliyinə nail olmaq, ümumi aktiv rentabelliyini artırmaq, kapital dəyərini
minimuma endirmək kimi dəyərləri artırmaqdır.
Aktiv yönümlü hədəflər pul məqsədləri arasında; firmanın balans dəyərini artırmaq, kapitalın
bazar dəyərini artırmaq, kapital kapitalını genişləndirmək və ləğvetmə dəyərini maksimuma
çatdırmaqdır. Müasir maliyyədə geniş şəkildə qəbul olunmağa başlandığı üçün firmaların
maliyyə məqsədi firma kapitalının bazar dəyərini (bazar kapitallaşması) maksimuma
çatdırmaqdır.
Maliyyə məqsədlərinin ikinci hissəsi pul olmayan məqsədlərdir. Qeyri-monetar məqsədlərdən
biri firmanın müxtəlif faiz qrupları və banklarla müntəzəm münasibətlərinin olması, onu
maliyyələşdirmək üçün ən vacib mənbəyidir. Digər tərəfdən, firmanın kredit dəyərinin və
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emissiya qabiliyyətinin artırılması, əlverişli şərtlərlə kredit verilməsi və yaratmağı bacardığı
ən uyğun kapital quruluşunun saxlanması zəruriliyi də qeyri-pul məqsədləri arasındadır.
Pul; yaxşı butler pis ustadır.
Mövcud fəaliyyətlərini davam etdirərkən yeni investisiya qoymaq və ya uğur qazanmaqda
müəssisələrin əsas funksiyaları; istehsal, marketinq, mühasibat və maliyyə idarəetməsi.
Bu əsas funksiyalardan hər hansı birinin uğursuzluğu işin çətinləşməsinə səbəb olur. Şübhəsiz
ki, bu amillərdən ən vacibi maliyyə və maliyyə idarəetməsidir. Maliyyə mənbəyi olmayan bir
müəssisədə istehsal, marketinq və mühasibatlıqdan danışmaq mümkün deyil. Yaxşı bir bazar
araşdırması aparan və bazarların qəbul etmək üçün istehsal texnikalarına sahib olduğunu
düşünən bir iş, müvəffəqiyyətli bir maliyyə idarəçiliyi və kifayət qədər qazanc əldə etmədiyi
təqdirdə fəaliyyətini davam etdirmək üçün kifayət qədər maliyyə tapmadığı təqdirdə
fəaliyyətini davam etdirə bilməyəcəkdir.
Bu gün bazarlarda davamlı dəyişikliklər və inkişaflar nəticəsində müəssisələrin maliyyə
problemləri və riskləri daha da çətinləşir. Hər halda, maliyyə menecmenti müəssisələrin
uğurlarında çox vacib rol oynayır.
Maliyyələşdirmə: iş üçün lazımi vəsait (pul və ya oxşar anlayışlar) təmin etmək. Maliyyə
Menecmenti: Ən uyğun şərtlərdə biznesə lazımi vəsait təmin etmək, bu vəsaitləri qorumaq və
onlardan səmərəli istifadə etmək.
Maliyyə Menecmentinin Məqsədləri: Maliyyə menecerlərinin əsas məqsədi; Müəssisə
tərəfindən yatırılacaq aktivlərin seçimi, sərmayə qoyulacaq vəsaitin həcminin
müəyyənləşdirilməsi, mənbələrin müəyyənləşdirilməsi və vəsaitlərin necə əldə ediləcəyi
olacaqdır. Ümumiyyətlə, məqsəd əməliyyat mənfəəti və müəssisənin bazar dəyərini artırmaq
olacaq. Maliyyə meneceri, Müəssisənin strukturuna uyğun maliyyə siyasətini yaratmaq və
həyata keçirmək üçün ehtiyatları səmərəli qiymətləndirir, təşkil edir və əlaqələndirir.
Maliyyə İdarəçiliyinin fəaliyyəti: Bu məqsədlərə çatmaq üçün maliyyə rəhbərlərindən planlı
və davamlı işləmələri tələb olunur. Planlaşdırma, büdcə tərtibatı, qərar qəbul etmə, kreditdən
istifadə, mövcud vəziyyəti təhlil və qiymətləndirmək barədə ətraflı məlumat yaratmağı
bacarmalı, iqtisadiyyatdakı inkişaf və dəyişikliklərin təsirlərini təhlil edə və mümkün risk və
həll yollarını planlaşdırmağı bacarmalıdır. Müəssisələrin maliyyə quruluşuna təsir edən
amillər; inflyasiya, rəqabət, dövlətin iqtisadi siyasətindəki dəyişikliklər, bazarın inkişafı və
biznesin böyüməsi. Müəssisənin investisiya qoyuluşu mərhələsində ən vacib qərar mexanizmi
maliyyə meneceridir. Kapitalın planlaşdırılması və investisiya qoyuluşuna yönəldilməsi çox
vacib bir addımdır. İnvestisiyaya köçürülmüş kapitaldan əldə ediləcək faydalar gələcək
dövrlərlə əlaqəli olduğuna və tam məlum olmadığına görə riskləri ehtiva edir. Maliyyə
menecerinin vəzifəsi zəruri təhlilləri diqqətlə yerinə yetirməklə riski minimuma endirmək
olacaq. Yüksək riskli investisiyalardan böyük gəlirlərin əldə edilə biləcəyi gözləntisi maliyyə
menecerinin uğuru ilə əldə edilə bilər. Həmişə investisiyalardan anladığımız bir ticarət sahəsi
olmamalıdır. Kommersiya fəaliyyətindən başqa, yüksək gəlirli investisiya sahələri həmişə
tapıla bilər. Filiallar, birləşmə və xaricə birbaşa investisiyalar kimi.
Maliyyə İdarəçiliyinin fəaliyyəti: Bu məqsədlərə çatmaq üçün maliyyə rəhbərlərindən planlı
və davamlı işləmələri tələb olunur. Planlaşdırma, büdcə tərtibatı, qərar qəbul etmə, kreditdən
istifadə, mövcud vəziyyəti təhlil və qiymətləndirmək barədə ətraflı məlumat yaratmağı
bacarmalı, iqtisadiyyatdakı inkişaf və dəyişikliklərin təsirlərini təhlil edə və mümkün risk və
həll yollarını planlaşdırmağı bacarmalıdır. Müəssisələrin maliyyə quruluşuna təsir edən
amillər; inflyasiya, rəqabət, dövlətin iqtisadi siyasətindəki dəyişikliklər, bazarın inkişafı və
biznesin böyüməsi. Müəssisənin investisiya qoyuluşu mərhələsində ən vacib qərar mexanizmi
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maliyyə meneceridir. Kapitalın planlaşdırılması və investisiya qoyuluşuna yönəldilməsi çox
vacib bir addımdır. İnvestisiyaya köçürülmüş kapitaldan əldə ediləcək faydalar gələcək
dövrlərlə əlaqəli olduğuna və tam məlum olmadığına görə riskləri ehtiva edir. Maliyyə
menecerinin vəzifəsi zəruri təhlilləri diqqətlə yerinə yetirməklə riski minimuma endirmək
olacaq. Yüksək riskli investisiyalardan böyük gəlirlərin əldə edilə biləcəyi gözləntisi maliyyə
menecerinin uğuru ilə əldə edilə bilər. Həmişə investisiyalardan anladığımız bir ticarət sahəsi
olmamalıdır. Kommersiya fəaliyyətindən başqa, yüksək gəlirli investisiya sahələri həmişə
tapıla bilər. Filiallar, birləşmə və xaricə birbaşa investisiyalar kimi.
Maliyyələşdirmə qərarları: Həm yeni investisiya, həm də hazırkı fəaliyyəti dövründə şirkətin
vəsait ehtiyacını necə maliyyələşdirəcəyi və vəsaitlərin harada və necə alınacağı ilə bağlı
qərarlar vacibdir. Müəssisələr maliyyələşdirmə ehtiyaclarını kapitaldan və ya borc götürməklə
maliyyələşdirəcəklər. Borc almaqda risk faiz ödəmələridir. Faiz dərəcəsi, borc məbləğinin
ödəmə müddəti və bunların hamısının əməliyyat xərclərinə təsiri yaxşı təhlil edilməlidir.
Sərmayələrini kapitaldan maliyyələşdirən müəssisələr risk və maya dəyəri baxımından daha
rahatdır. Maliyyə meneceri iş fəaliyyətinin hər mərhələsində dinamik və dəqiq qərarlar qəbul
etməkdə iştirak etməlidir. Fəaliyyət əsnasında görüləcək işlər ilə, xərclərin düzgün
hesablanması, müştəri əsasında toplanması risklərinin və müəssisədəki pul yükünün
miqdarının, artıqlığı və ya pulun olmaması və kreditdən istifadə edilməməsi barədə təhlil və
qərar vermək lazımdır.
Nəticə: Müəssisənin bütün bölmələrinin nə qədər sağlam və məhsuldar fəaliyyət
göstərməsindən asılı olmayaraq; Maliyyə idarəetməsi və ya səmərəsizliyi olmayan
müəssisələr uğurlu ola bilməz. Nəticədə iqtisadi tarazlıqlarda kövrək olan ölkəmizin qəddar iş
dünyasında qəfil itkin düşmələri qaçılmazdır.
Qətiyyətim; İnsanların qazandığı puldan deyil, pul qazanan insanlardan qorxmur. Sizə dinc
gün arzulayıram.
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Financial Objectives

NAZLI ƏJDƏROVA
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“Naxçıvan” Universiteti
Abstract
The financial purpose generally covers the purpose of financing and the purpose of the
investment. From a financial point of view, companies aim to make investments that can
provide the highest return with the appropriate capital structure and value (financing).
The main financial objectives of firms can be grouped as monetary objectives and nonmonetary objectives. The element that guides the financial manager in making financial
decisions is the answer to the question of where to get the funds required for the investment.
The first of the monetary purposes is for income purposes. More precisely, what needs to be
done here is to increase the rate of growth of gross income, to generate absolute income, to
reach a certain level of sales, and to increase profits before financing expenses and emergency
depreciation.
.
Keywords: Monetary goals, Financial decisions, Active goals
Финансовые цели
Резюме
Финансовая цель обычно охватывает цель финансирования и цель инвестиций. С
финансовой точки зрения компании стремятся делать инвестиции, которые могут
обеспечить максимальную отдачу при соответствующей структуре капитала и
стоимости (финансирование).
Основные финансовые цели фирм можно сгруппировать как денежные цели и
немонетарные цели. Элемент, который руководит финансовым менеджером при
принятии финансовых решений, является ответом на вопрос, где взять средства,
необходимые для инвестиций.
Первая из денежных целей для целей дохода. Точнее, здесь необходимо повысить
темпы роста валового дохода, получить абсолютный доход, достичь определенного
уровня продаж и увеличить прибыль до расходов на финансирование и экстренной
амортизации.
Ключевые слова: денежные цели, финансовые решения, активные цели
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Finansal Hedefler
Özet
Finansal amaç genellikle finansman amacını ve yatırımın amacını kapsar. Finansal açıdan
şirketler, uygun sermaye yapısı ve değeri (finansman) ile en yüksek getiriyi sağlayabilecek
yatırımlar yapmayı hedeflemektedir.
Firmaların temel finansal hedefleri parasal hedefler ve parasal olmayan hedefler olarak
gruplandırılabilir. Mali yöneticiye finansal kararlar verirken rehberlik eden unsur, yatırım için
gereken fonların nereden alınacağı sorusunun cevabıdır.
Parasal amaçlardan ilki gelir amaçlıdır. Daha doğrusu, burada yapılması gereken, brüt gelirin
büyüme oranını artırmak, mutlak gelir elde etmek, belirli bir satış seviyesine ulaşmak ve
harcamaları ve acil amortismanı finanse etmeden önce kârı artırmaktır.
Anahtar Kelimeler: Parasal hedefler, Finansal kararlar, Aktif hedefler
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GOD MADE THE COUNTRY AND ‘MAN’ MADE THE TOWN: A
PAREMIOLOGICAL PERSPECTIVE INTO GENDER STEREOTYPES IN
ENGLISH

Dr. Pratibha
Kishanlal Public College, Rewari Haryana, India
Abstract
There are many roots and causes of gender stereotypes, originating from various sources in
culture, history, language and various other constructions of society. However, one of the less
scrutinized area of gender stereotypes is the paremiological aspect of a language. Paremiology
means the study of proverbs and maxims in a language. There can be no doubt about the fact
that proverbs originate out of the accepted beliefs, ideas, notions and general attitude of a
particular community/society at a particular time in history. Gradually, over a period of time,
these proverbs get internalized in the minds and consciousness of the people of that
community. This internalization and usage normalize the use of those proverbs in speech and
they get established as ‘standard’ expressions, further perpetuating and reinforcing the very
misleading notions on which they were based. There are so many proverbs in English
language which validate gender stereotypes and are clearly lopsided in their androcentric
representation, essentially reflective of the masculine mindsets and worldviews conveniently
wiping out the presence and contributions of the female from the social, historical and
anthropological scene. The present paper is an attempt to analyze, through the various
categories of proverbs in English, the deification of man and the skewed and sometimes even
nonexistent depiction of woman whereas she has been a cognate part in the social machinery
of humankind. The gender roles have undergone a dynamic change in the recent times and
with this, we should allow the dismissal and denunciation of age old, worn out notions and
orthodox ideas so that we may ring in fresh perspectives in sync with the changed definitions
of gender roles.
Key words: Gender Stereotypes, Gender, Paremiology, English, Proverbs
INTRODUCTION
The existence of inequality between men and women is an established fact and all feminist
movements have been shouting hoarse from their rooftops against these inequalities for
centuries and even after all this time, we have not been able to completely rid ourselves of it.
But do we know that inequalities are based on ‘gender’ and not ‘sex’, the social and not the
biological reality per se. In 1955, an American sexologist called John Money introduced the
terminological difference between ‘sex’ and ‘gender’ and after this we came to understand
that gender and sex are actually not the same- sex being a biological phenomenon, determined
by genitals whereas ‘gender’ is entirely a social construct, determined by the roles that the
society imposes on a person based on one’s gender. This means fitting a particular gender in a
particular frame which is supposed to be a certain way. In this regard, understanding the
‘performative’ nature of gender is pertinent, as propounded by Judith Butler in her book
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Gender Trouble that came in 1990. The ‘womanliness’ synonymous with being female is not
inherent and was ordained by the world, in sync with what Simon de Beauvoir says in her
epoch book The Second Sex, ‘one is not born, but becomes a woman’. The society has
already constructed norms for both men and women and tried to assimilate the gender roles in
them and invariably, this arrangement has worked in favor of men. Margaret Fuller
challenged the idea of ‘masculine’ and ‘feminine’ because no man is completely masculine,
and no woman is completely feminine. There is this concept of androgynous female and male,
having the physical characteristics of both sexes, also known as hermaphrodite, of
indeterminate or neutral sex. There is another term for this which is now gaining ground as
‘agender’, and people choose to be ‘agenders’, identifying as two genders simultaneously,
hence, not choosing to adhere to only one, opposed to the nature and norm of gender
established by the society. So, we must know and understand that though the ‘performance’ of
gender is socially constructed, but since it is in the mind, it can be changed. We should also
know that gender performance is highly problematic, ‘fluid’ and it also varies from culture to
culture and society to society but, it’s possible to change it as it is something in our minds and
mindsets can be changed.
GENDER AND LANGUAGE/PAREMIOLOGY
Dale Spender in the article “Man Made Language” succinctly traces how male power came to
be understood as male superiority. Males had this power and they have been in the position to
construct the myth of male superiority and have it accepted, by arranging the evidence to
substantiate the myth. Language is one of the crucial factors of creating this male superiority,
Spender says, “Each day we construct the world we live in according to these man-made
rules. We select, pattern and interpret the flux of events in the attempt to make life meaningful
and few of us suspect how deeply entrenched, and arbitrary, these rules are. We impose them
on the world so that what we see conforms to what we have been led to see. And one of the
crucial factors in our construction of this reality is language. Language is our means of
classifying and ordering the world: our means of manipulating reality. In its structure and in
its use we bring our world into realisation, and if it is inherently inaccurate, then we are
misled. If the rules which underlie our language system, our symbolic order, are invalid, then
we are daily deceived.” Spender further avers that rules of the language were not ‘natural’,
and did not exist in the beginning of humankind. They were discovered and established by
males because they were in the position of power. Once made, the rules of language have a
tendency of “self-validation and self-perpetuating regardless of the misconceptions that they
are based on” Although it is not possible to 'begin at the beginning' and to identify the forces
which were at work in the construction of these rules to determine whether or not they were
accurate or justified, it is possible to analyse the contemporary classification system of our
language and to speculate on the origins, and the reasons for these rules, which now play such
a vital role in the construction of our world view. One semantic rule which we can see in
operation in the language is that of the male-as-norm.” and “females experiences as the antinorm” (Schulz 1975).
There are many facets of this system of language that established male superiority. Language
always reflects and is a carrier of a particular culture to which it belongs. Whatever is seen as
the truth and reality and, above all, a ‘norm’ , is manifested in language. Proverbs are one
such important aspect of language which reflects the culture and socially accepted norms of a
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particular community. Xin Zheng, in the article “The Analysis of Sexism in English Proverbs”
asserts that “the proverb is the product of specific culture and concept, describing as “living
fossil of language”. The feudal consciousness of “man is superior to woman” reflected in
English proverb incisively and vividly (Fromkin, V& R. Rodman, 1983). As a result, the
English proverb has further strengthened the cultural pattern of gender, enhancing the social
status and superiority of men, and reducing the self-consciousness of women. Therefore,
exploring the status of women through the English proverbs will have extensive
representation and powerful persuasion..” One of the first androgyny theorists, Sandra Bem,
argued that the differences between men and women were the result of variations in their
socialization experiences (Worell 2001:442). In the article Comparing Sexist Expressions in
English and Spanish: (De)- Constructing Sexism Through Language, Carmen Fernández
Martín says, “Socialization has followed men’s rules and that is the reason why society has
been constructed through an androcentric lens. Through that biased lens social typing and
stereotyping have reduced women’s space, and women’s actions. According to Talbot, social
typing involves classifying people “in terms of the social positions they inhabit, their group
membership, personality traits, and so on” (Talbot 2003:471)
According to Wikipedia, “A proverb (from Latin: proverbium) is a simple, concrete,
traditional saying that expresses a perceived truth based on common sense or experience.
Proverbs are often metaphorical and use formulaic language. Collectively, they form a genre
of folklore.” In their being a ‘genre of folklore’ proverbs essentially convey the perceptions
and mindsets and cultural values of the people of a particular time of their origin. Spender
also avers that “Literature, folklore, dictionaries and grammars have used and explained
language manifestations to conform to the idea that male should be the standard of humanity”
The Wikipedia page on proverbs further mentions that “because many proverbs are both
poetic and traditional, they are often passed down in fixed forms. Though spoken language
may change, many proverbs are often preserved in conservative, even archaic form. In
addition, proverbs may still be used in languages which were once more widely known in a
society, but are now no longer so widely known. Therefore, it is common that they preserve
words that become less common and archaic in broader society. Paremiology has been
defined as the study of proverbs and maxims in their various forms. Further, we shall explore
how gender stereotypes in English language were fixed and then perpetuated by certain
categories of proverbs. It is not difficult to see this kind of phenomenon in the English
proverb because of the widespread discrimination against women was a part of humanity and
human culture in general. The book ‘Never Marry a Woman with Big Feet: Women in
Proverbs from Around the World by Mineke Schipper has such proverbs curated from all over
the globe to understand how proverbs were first used to undermine and degrade women and
then got normalised by prolonged use, finally established as the fixed words of wisdom
further perpetuating the biases against women. The book explores the “perception of
womanhood through the genre of proverbs”. Let us have a look at some proverbs she has
mentioned in the book from around the world by dividing them in some broad categories
based on the kind of gender stereotype they establish or perpetuate.
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MALE GENERIC PROVERBS
These are those proverbs in which mostly the word ‘man’ or ‘he’ is used when the saying
might be inclusive of both men and women. In other words, the proverb purports to include
both ‘men’ and ‘women’ or humans in general, yet literally refers to only men. Let’s have a
look the following examples:
A ‘man’ who chases two rabbits catches neither.
Money makes the ‘man.’
A moneyless man goes fast through the market.
‘He’ that steals money should beware of the sting.
‘He’ that makes himself a sheep, shall be eaten by a wolf.
A ‘man’ without reason is a beast in season.
Fools build houses, wise ‘men’ buy them.
A rich ‘man’s joke is always funny.
Bad work’man’ quarrels with ‘his’ tools.
These are just a few examples of proverbs which are meant for all the people in general,
irrespective of gender because they pertain to general truths, tendencies, behavioral patterns
of humans in a particular situation or scenario. They make sense to humankind in their
insistence on truths and patterns that are universally recognized. But what is wrong here is the
reference to a ‘man’ instead of ‘humans’ i.e. including female and other genders which are
now accepted and acknowledged worldwide. In a way, ‘man’ is the nomenclature for
humanity here which should not be the case. When general truths are intended to be
understood by everyone, the mention of only ‘man’ makes the entire case of these proverbs,
and the truth established by them, lopsided. It may simply imply, to the amusement of the
reader that only ‘he’ that makes himself a sheep, shall be eaten by a wolf and not ‘she’. Only a
‘man’ who chases two rabbits catches neither, whereas a ‘woman’ may catch both, may be,
because the proverb mentions only a ‘man’.

GENDER ROLES OF MEN/WOMEN
Let’s have a look at another set of proverbs which stereotype the gender ‘roles’ of men and
women in the society. Most of these stereotype women as the homemaker and men as the
bread winner for the family.
Man makes houses women make homes.
The way to a man's heart is through his stomach.
A home without a woman is like a barn without cattle.
A house well-furnished makes a woman wise.
Men were born with bread in their hands, women were born with empty hands.
These proverbs are highly objectionable if we keep in mind the changing dynamics of the
gender roles over the period of time, and how it’s not only ‘men’ who make houses and not
only ‘women’ who convert them in ‘homes’. The second proverb is a very popular one in
Indian society, a woman is supposed to cook great meals to win a man’s heart! What can be
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more ridiculous than that! First of all, the binding insinuation that a woman has to ‘win’ the
heart of man, and how shall that be, pray? By ‘cooking’ a hearty meal which makes the way
to the heart of man. What’s more problematic is that this phrase has been romanticised so
much over centuries that it has attained the status of gospel truth, which , in fact, is true of all
the proverbs. The third one is a bit confusing, whether it’s meant to appreciate or censure
women, for their domesticated role. The other two are equally preposterous in appropriating
the role of women as just the caretakers of the house , whereas the men remain at the helm of
running the household by earning money.

GENERAL CONDUCT/BEHAVIOUR/MANNERSIM OF WOMEN
One tongue is enough for a woman.
A silent woman is a gift from God
Sit girl, in the corner; if you are virtuous, they will find you. (Czech)
To stay with their dust until their day arrives (Arabic)
A good dog keeps his tail tucked in; a good woman remains in the background (Burmese)
People wonder at a camel if he climbs a roof(Arabic Morocco, refers to a married woman
who should not be seen on roof)
A woman who loves to be at the window is like a bunch of grapes on the wayside.
(Italian/English, USA)
Maidens should laugh softly that men hear them not. (English, UK)
Woman at the window, mulberry on the wayside. (Portuguese)
Woman at the window wants to sell herself cheaply. (Spanish
Woman at the window and peas on the pavement are hard to guard. (Danish)
Borderlands of a river, a vineyard along the wayside and a woman passing her time at the
window have no happy ending. (Catalan/French)
A singing hen and a laughing girl bode no good(Finnish)
A girl should not have too many conversations nor greet too many people. (Arabic-Jewish,
Yemen)
A singing bird sells itself. (Russian)
Maidens should laugh softly that men hear them not. (English, UK)
A laughing young woman; a whore or a gossip
Laughing she got pregnant, crying she delivered (Spanish)
Good woman speaks discreetly, gives with measure, walks and wins [sympathy]; bad woman
shouts, gives in extravagance and makes dust fly around’. (Arabic)
Where a woman whistles, seven churches tremble.

These proverbs are not only sayings but act as mandates and commandments for women to
behave in a way that they are not ‘seen’ or ‘heard’ often and by men in particular. It is not
considered ‘moral’ for women to talk too much, or to be forthright and outgoing. The Arabic
proverb here means that women should not wear ornamental jewelry or fine-looking clothes
till the day of their marriage because that would attract unbridled and unnecessary attention of
men which they are not entitled to as maidens. Another set of proverbs in this category solicits
women to remain ‘hidden’ because they are better off that way. They are supposed to be
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‘tucked in’ like a dog’s tail. Women on roofs and windows are no better than vendible
whores. These commandments find parallels in almost all cultures and societies, but no such
decrees were ever issued for men. They were always believed to be ‘well behaved’ and
morally sound and needed no sanction of society for their general conduct which was full of
fallouts. It is comical that these directives have resonated with the sense of accepted
‘womanhood’ without anyone ever questioning them and the need of similar diktats for men
as well. But then, we know it was the domain dominated by men and they, by virtue of that
privilege, created these norms for their own benefit. To enjoy their own unrestrained and
intemperate freedom by keeping their counterparts always in the subservient position.
WOMEN AS SILLY OBJECTS/LACKING WISDOM, WIT AND INTELLIGENCE
Women has long hair and short brains.
Six hours for a man, seven for a woman and eight for a fool.
No woman can make a wise man out of a fool, but every woman can change a wise man into a
fool.
The success of a man is through the soles of his feet, that of a woman is from her legs. ~
African Proverb
Beauty is the wisdom of women. Wisdom is the beauty of men.
Cats, flies and women are ever at their toilets.
When an ass climbs a ladder we may find wisdom in women.
When you see an old man, sit down and take a lesson; when you see an old woman, throw a
stone. (Afghan)
A spaniel, a woman, and a walnut tree, the more they're beaten the better they be. (This one
has a parallel in India- Dhol, Gawar,Shudra,pashu,nari, ye sab taadan ke Adhikari- Drums
,illiterates, untouchables, animals and women deserve a beating every now and then!)
These proverbs project women to be foolish beings, lacking even an iota of wisdom and
ingenuity in them. They are all self-explanatory in the sense that they perpetuate the age old
belief about women and intelligence never going hand in hand. According to these ‘nuggets of
wisdom’ women are best known for their looks, which is also their best possession and asset
to get them recognition in the marriage market. They have no other capacities, capabilities
and ambition for their growth as a human being. They are nothing beyond their facial
attributes. The last one even equates women with other ‘lowly’ beings- though it’s totally not
in anyone’s jurisdiction to declare those beings also as worthy of only beating! But women
are also juxtaposed alongside the other creatures deserving a shot of cane, shouldn’t this shake
us out of our shallow vanity in calling ourselves the most supreme creature of the earth? Just
how ridiculous, nonsensical and absolutely absurd are these notions of the eternal deification
of man and perpetual condemnation od woman age after age and century after century.
WOMEN AS EVIL/LICENTIOUS/IMMORAL
Man, woman, and devil, are the three degrees of comparison.
A woman talks to one man, looks at another, and thinks about a third. ~ Sanskrit Proverb
A woman who laughs and accepts your presents, you kiss her whenever you want. (Greek)
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The success of a man is through the soles of his feet, that of a woman is from her legs. ~
African Proverb
Where the devil cannot cause a mischief, there he sends an old woman.
These proverbs present another range of the androcentric and hence, a myopic vision of the
societies towards the position of women. Women are picturised as synonymous with incest,
licentiousness, immorality, frailty, infidelity and what not! No such maxims are, however,
found existing on men. And even if there are, they are less popular and show underrepresentation whereas the ones with women as the leading casts in them definitely show over
representation. This also is an evidence of hegemonic attitude of male folk in their
reinforcement of projection of women as agents of evil.

TRAITS AND CHARACTERISTICS TYPICAL OF WOMEN
There was never a conflict without a woman.
Women will have the last word.
Men laugh with their heart, women only with their mouth.
The woman who does not covet the possessions of her husband is in love with another man. ~
Egyptian Proverb
Women and wine rid a man of his common sense.
A woman’s tongue three inches long can kill a man six feet high. (Japan)
A woman’s tongue is the last thing about her that dies.
men are discouraged to marry women who are taller than them and there are proverbs in
Portuguese and Spanish, which say that ‘Women and sardines, pick the small ones.’
This is also one category of proverbs where women are shown as having only negative traits,
the harbinger of evil, the cause of all strife and destruction of man. Her ‘tongue’ is the
biggest evil in the world it seems, because she was always accepted to remain silent and
quietly hidden in a corner. So any attempt on their part to voice their concerns would be
considered a violation of the moral code that they were supposed to follow.

WORDS OF WISDOM?
These are not. To quote Carmen Fernández Martín again, “Traditionally, it has been language
that has been responsible for codifying most of the stereotypes which reinforce sexism and
reaffirm male supremacy. Sociolinguists and feminists have demonstrated that language has
served to keep women in their place” (Lakoff 2003) and “Considered a form of ancient
knowledge, they are seen by many as axioms of incontestable truth. They are a source of
stereotyping and misogyny, and have passed orally from generation to generation, rooting
themselves in the collective mind.” The continual circulation of these sayings throughout the
ages has transformed them into absolute truths, and these truths regulate human behaviour as
they penalize or reward individuals according to the moral standards of society as dictated by
male patriarchy (Calero Fernández 1999:126)
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CONCLUSION/ ‘UNDOING GENDER’
Judith Lorber in her article “Night to His Day: The Social Construction of Gender says that
“Gender inequality, the devaluation of "women" and the social domination of "men" -has
social functions and a social history. It is not the result of sex, procreation, physiology,
anatomy, hormones, or genetic predispositions, It is produced and maintained by identifiable
social processes and built into the general social structure and individual identities
deliberately and purposefully.” She quotes Cixous and Clement saying, “I contend, therefore,
that the continuing purpose of gender as a modern social institution is to construct women as a
group to be the subordinates of men as a group, The life of everyone placed in the status
"woman" is "night to his day-that has forever been the fantasy, Black to his white. Shut out of
his system's space, she is the repressed that ensures the system's functioning" We need to
change this system that functions only keeping the subordinate position of women alive.
Gender roles and dynamics have drastically changed and we need to now question the age-old
worn out proverbs that are established as gospel truths for humankind to abide by. In their
being crowned as the supreme truths, unlikely to be questioned or censured, they shall always
perpetuate the negative stereotypes about women.Gender is as natural as natural can be and as
fluid as fluid can be. It is not fixed.No one has the authority to designate a fixed category to a
person/sex/gender. We need to rephrase our ‘words of wisdom’ and reconsider before using
them casually, as passing judgements. Ancient wisdom is now worn out, fitting to the times
when there was some ‘truth’ in them, may be. But we can’t continue lingering with that. So
let’s ‘undo’ gender and ‘unlearn’ these proverbs perpetuating that, so we may ‘do’ and ‘learn’
new and usher gender neutrality and equality in our language along with laws, policies and
rights.
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Women Problems dealt in Said Havraniyye Stories
Gül Betül DEDE
Selçuk University
ORCID NO: 0000-0001-8634-0222
Introduction- Objective: There has been an enormous rise in violence across our country in
recent years. Hence it is considered significant to research perceptions towards women in
other countries and societies and women’s place in society. Method: Stories written by Said
Havraniyye, one of the authors who discuss problems experienced by women in Arab world,
and women issues mentioned in the stories were brought together. Results: Women are
observed to have encounter with a number of challenges regarding monetary, political and
social circumstances in the period when the writer lived and stories were written. A man who
thinks he will not gain anything by having his sick wife treated thinks giving his daughter at
an early age in marriage in the only way out. Furthermore, a father who cannot work due to
his health problems and makes his three daughters work at a lottery outlet when they were just
children, there was not a sight or sound of a girl, who does not have opportunity to make any
decision about her own life due to financial impossibilities, after she was given to a rich
family as a servant by her father under force. Moreover, a woman who is treated only as a
sexual object rather than a human being with whom one can have emotional tie and the
woman accepts this situation desperately and consider it as an income source. Conclusion:
All or some of the problems experienced by women in all societies unfortunately still exist
today. Discussing all of these problems, the common problem is lack of right to be educated.
Thus, when a child works rather than receiving education, this is not a crime solely committed
by the one who makes her/him work, it is the crime of the society which closes eyes to that
situation.

Key Words: Woman, education, violence, early marriage, Havraniyye, child labor

110
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
İMADƏDDİN NƏSİMİNİN AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNİN İNKİŞAFINDA ROLU
Cəfərova Nabat Beydulla qızı
ADPU
Özət
Azərbaycan ədəbiyyatının, o cümlədən klassik ədəbiyyatın dil və üslub səviyyələrinin
araşdırılması müasir dövrün problematik məsələlərindən biridir. Bu baxımdan, böyük
Azərbaycan filosofu, şairi İmadəddin Nəsimi yaradıcılığının araşdırılması bu gün də aktualdır.
İmadəddin Nəsimi ana dilində gözəl şeirlər yazan qüdrətli söz üstadı olmuşdur. Qlobal dünya
mədəniyyətində mühüm yer tutan istedadlı Azərbaycan şairinin 650 illik yübeliyinin qeyd
olunması və 2019-cu ilin dövlət səviyyəsində Nəsimi ili elan olunması klassik ədəbiyyat
tarixində iz qoymuş, tanınmış mütəfəkkirə ümumxalq məhəbbətinin göstəricisidir.
Klassik ədəbiyyatın tədqiqində İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı iki istiqamətdə öyrənilir:
birinci istiqamət şairin sənət qüdrətini, milli dilin poetik potensialından istifadə bacarığını
açmağa xidmət edirsə, ikinci istiqamət şairin şeir dili fonunda dövrün ədəbi dilinin inkişaf və
formalaşma səviyyəsini müəyyənləşdirməyə xidmət edir. Belə ki, Nəsimi yaşadığı dövrdə
Azərbaycan dilinin milli zəmin üzərində yüksəlməsini təmin etməyə müvəffəq olmuşdur.
Nəsimi ana dilini ərəb və fars dilləri ilə yanaşı işlətmiş, bununla da, Azərbaycan dilini ərəb və
fars dilləri ilə canlı rəqabətə qoşmuşdur. Şair öz bədii yaradıcılığı ilə sübut etmişdir ki,
Azərbaycan dili şeir dilidir və bu dildə bədii cəhətdən yüksək poetik şeirlər yazmaq
mümkündür. Şair Azərbaycan dilində işlənən söz və ifadələri böyük ustalıqla ədəbi dilə
gətirmişdir. Azərbaycan dilçiliyində Nəsiminin əsərləri əsasında Azərbaycan dilinin bəzi
nəzəri məsələlərinin araşdırılması bu gün də davam edir və şairin dili Azərbaycan ədəbi dilini
zənginləşdirmək vasitəsi kimi səciyyələndirilir. Professor Y.Seyidov qeyd edirdi ki, “Nəsimi
şeirində XIV əsr Azərbaycan türk dili dövrün mədəni tələblərinə cavab verən hər şeyə malik
idi. Onun materialı da, mexanizmi də şeir dili, bir ədəbi dil nümunəsi kimi, öz əsasını burdan
alır, digər tərəfdən özündən əvvəl gələn, ədəbi-bədii dil ənənlərindən qidalanırdı. Ona görə
də, Nəsimi dilinin elmi-tarixi baxımdan tədqiqi şairin dil və üslub dairəsindən çıxıb dövrün
ədəbi dilini öyrənmək üçün tarixi yazılı abidə rolu oynayır”.
Şairin dili Azərbaycan ədəbi dilinin bütün istiqamətlərini özündə əks etdirən klassik ədəbi
dildir. Nəsiminin əsərlərinin dilini tədqiq edən alimlər (V.Aslanov, Y.Seyidov, T.Hacıyev və
b.) onu Azərbaycan dilinin kamil nümunələrindən hesab edirlər. Nəsimi dilinin üstünlüyü
onun yaradıcılığının canlı xalq dilində işlənən söz ehtiyatları üzərində qurulmaşıdır.
Q.Quliyeva yazırdı: “Nəsimi dilinin semantikasından danışarkən, ziddiyyət yaradan
antonimlərdən zəngin şəkildə istifadə edilməsi diqqəti cəlb edir. Şair həm ana dili sözlərindən,
həm də alınma sözlərdən məharətlə istifadə etməklə aydın və sərrast təzad yaratmışdır”.
Nəsimi Azərbaycan dilinin fədaisi olaraq ana dilindən öz poeziyasında çox geniş şəkildə
istifadə etmişdir. Şair Azərbaycan dilinin bütün incəliklərinə yiyələnmiş, xalqın ən gözəl
incilərinin yer aldığı şifahi xalq ədəbiyyatına əsaslanmış və özündən sonra gələn xələflərinə
bu dildən istifadə üçün əlverişli şərait yaratmış və böyük ilham mənbəyi olmuşdur. Nəsiminin
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ən böyük xidməti-Azərbaycan dilində fəlsəfi mənalı poeziya
nümunələri yaratmasıdır. Şair İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı Türk dünyasının da diqqət
mərkəzində olmuşdur. Nəsiminin dilini tədqiq edən sənətkarlardan biri də A.Köprülüzadə
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olmuşdur. O, Nəsimini “qüvvətli iman sahibi” adlandırmış, bir neçə qəzəl və rühanisini
tərcümə və nəşr etmişdir.
Açar sözlər: klassik ədəbiyyat, söz üstadı, Azərbaycan ədəbi dili

The role of imadaddin nasim in the development of azerbaijani literary language

Summary
Jafarova Nabat Beydulla gizi
The study of the language and style levels of Azerbaijani literature, including classical
literature, is one of the problematic issues of modern times. From this point of view, the study
of the works of the great Azerbaijani philosopher, poet Imadeddin Nasimi is still relevant
today.
Imadeddin Nasimi was a powerful poet who wrote beautiful poems in his native language.
The celebration of the 650th anniversary of the talented Azerbaijani poet, who has an
important place in global world culture, and the proclamation of 2019 as the Year of Nasimi
at the state level is an indication of the nationwide love for the well-known thinker.
In the study of classical literature, Imadeddin Nasimi's work is studied in two directions: the
first direction serves to reveal the poet's artistic power, the ability to use the poetic potential of
the national language, the second direction serves to determine the level of development and
formation of the poet's literary language. Thus, during his lifetime, Nasimi managed to ensure
the rise of the Azerbaijani language on a national basis. Nasimi used his native language
along with Arabic and Persian, thus bringing Azerbaijani language into live competition with
Arabic and Persian. The poet has proved with his artistic creativity that the Azerbaijani
language is the language of poetry and it is possible to write highly poetic poems in this
language. The poet skillfully expressed the words and expressions used in the Azerbaijani
language. In Azerbaijani linguistics, the study of some theoretical issues of the Azerbaijani
language on the basis of Nasimi's works continues today, and the poet's language is
characterized as a means of enriching the Azerbaijani literary language. Professor Y.Seyidov
noted that, “In Nasimi's poetry, the 14th century Azerbaijani Turkish language had everything
that met the cultural requirements of the time. Both its material and mechanism, the language
of poetry, as an example of a literary language, derives its basis from here, on the other hand,
it was nourished by the traditions of literary and artistic language that preceded it. Therefore,
the scientific-historical study of the Nasimi language plays the role of a historical written
monument for the study of the literary language of the period, going beyond the language and
style of the poet.
The language of the poet is a classical literary language that reflects all aspects of the
Azerbaijani literary language. Scholars studying the language of Nasimi's works (V.Aslanov,
Y.Seyidov, T.Hajiyev, etc.) consider it one of the perfect examples of the Azerbaijani
language. The advantage of the Nasimi language is that his work is based on the vocabulary
used in the living vernacular. G.Guliyeva wrote: “Speaking about the semantics of Nasimi
language, the rich use of contradictory antonyms attracts attention. The poet skillfully uses
both native words and borrowed words to create a clear and precise contrast.
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As a martyr of the Azerbaijani language, Nasimi used his mother tongue extensively in his
poetry. The poet mastered all the subtleties of the Azerbaijani language, based on oral folk
literature, which contains the most beautiful pearls of the people, and created favorable
conditions for his successors to use this language and was a great source of inspiration.
Nasimi's greatest contribution to the history of Azerbaijani literature is the creation of
philosophical examples of poetry in the Azerbaijani language. The work of the poet
Imadeddin Nasimi was also in the center of attention of the Turkic world. A.Kopruluzadeh
was one of the artists who studied Nasimi's language. He called Nasimi a "strong believer"
and translated and published several ghazals and clerics.

Key words: classical literature, master of words, Azerbaijani literary language
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Özet
Yazmış olduğu tiyatro ve hikâyeleri ile adından söz ettiren Said Havrâniyye, Suriye
hikâyesinin gelişmesine önemli derecede katkıda bulunmuştur. 20. Yüzyılın en önemli
simalarından birisi olan yazar, her koşulda doğruları söyleyen nüktedan bir karakterdir.
Hayatının bir kısmını Suriye’nin “Meydan” mahallesinde geçiren Havraniyye, burada yaşamış
olduğu çevre ve gördükleri sebebiyle kültürel anlamda zengin içerikli eserler ortaya
koymuştur. Yaşadıklarını okuyucuya yalın ve anlaşılır bir dille aktaran yazar, hayatının büyük
bir bölümünü eser telifiyle geçirmiştir.
Said Havrâniyye özellikle hikâye türünde öne çıkmış bir yazar olsa da diğer türlerde de
kaleme aldığı önemli eserleri vardır. Örnek olarak bu çalışmaya konu olan Tavuk Çığlığı adlı
tiyatrosu, bu alanda yazarın kaleme aldığı önemli eserlerindendir. Yazar 1957 yılında Suriye
ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik krizin Suriye halkı üzerindeki etkisini ve özellikle o
dönem devlet teşkilatı içinde eleştirmek istediği durumları nükteli bir şekilde izleyici ile
buluşturmuştur. Resmi memurların halka karşı tutumları ve halkın biraz korku ile karışık
onlara karşı sorgusuz sualsiz itaatkâr vaziyetleri eserde eğlenceli bir şekilde işlenmiştir. Said
Havrâniyye, yaşanmış bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı bu eserinde Rakka’nın ismi
verilmeyen bir köyünde seferberlik zamanında köy karakolunda yaşanan trajikomik bir
hikâyeyi ele almıştır. Karakol amiri ve yanında görevli iki polis memuru köyde yaşayan
çiftçilerden rüşvet almak için hükümetin emrini değiştirerek halka duyurmuştur. Hükümetten
gelen emir aslında çiftçilerin silahlandırılıp olası bir savaş durumunda köylerini
savunmalarına yöneliktir. Fakat kurnaz karakol amiri ve onun iki yardımcısı çiftçilere onların
Türkiye sınırına gidip orada savaşmak zorunda olduklarını bildirmişler ve bu durumdan
faydalanmaya çalışmışlardır. Fakat hükümetin teftiş için köye gönderdiği teğmenin olaya
dâhil olmasıyla işler değişmiş ve karakol personelinin çiftçilere oynadığı oyun ortaya
çıkmıştır.
Sonuç itibariyle yazar, telif etmiş olduğu bu eseriyle, dönemin siyasal problemlerini
okuyucuya ironik ve eleştirel bir bakış açısıyla sunmuştur. Ayrıca eserinde kişi, zaman ve
mekân gibi olguları ustaca kullanarak okuyucunun gözünde olay örgüsünü canlandırmayı
başarmıştır. Akıcı ve anlaşılır üslubu ile konuyu okuyucu nezdinde akılda kalıcı bir hale
getirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Said Havraniyye, Tiyatro, Tavuk Çığlığı, Suriye, Hikâye
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TECHNICAL ANALYSIS OF SAID HAVRANIYYE’S THEATRE CALLED
“CHICKEN SCREAM”
Abstract
Said Havraniyye, who made a name for himself with his theater and stories, contributed
significantly to the development of the Syrian story. One of the most important figures of the
20th century, the writer is a humorous character who tells the truth under all circumstances.
Havraniyye, who spent some of her life in the "Meydan" neighborhood of Syria, has created
culturally rich works due to the environment she lived in and what she saw. The writer, who
conveys his experiences to the reader in a plain and understandable language, spent most of
his life with copyrighted works.
Although Said Havraniye is a prominent writer especially in the story genre, he also has
important works written in other genres. As an example, the theater called Chicken Scream,
which is the subject of this study, is one of the important works written by the author in this
field. Author in 1957 the impact on the people of Syria and the diplomatic crisis between
Syria and Turkey in that period, especially in situations where you want to criticize the state
organization were met by a witty way the audience. Public officials' attitudes towards the
public and the public's submissive and obedient attitudes towards them, mixed with a little
fear, were entertained in the work. Said Havrâniyye, in his work inspired by an incident, has
addressed a tragicomic story in the village police station at the time of mobilization in an
unnamed village of Raqqa. The police officer and two police officers on duty have changed
the government's order to get bribes from the farmers living in the village and announced
them to the public. The order from the government is actually aimed at the farmers arming
and defending their village in case of a possible war. But the cunning police station chief and
his two deputies shall inform farmers that they have to go there to fight on their border with
Turkey and try to benefit from this situation. However, with the inclusion of the lieutenant
sent by the government to the village for inspection, things change and the game that the
police station plays for the farmers is revealed.
As a result, the author presented the political problems of the period to the reader with an
ironic and critical point of view with this work that he has copyright. He also managed to
revive the plot in the eyes of the reader, skillfully using facts such as person, time and space.
With its fluent and understandable style, it has made the subject memorable in the eyes of the
reader.
Keywords: Said Havraniyye, Theater, Chicken Scream, Syria, Story
Giriş
Yazmış olduğu tiyatro ve hikayeleri ile adından söz ettiren Said Havraniyye, 1929 yılında
Şam’da dünyaya gelmiştir (Ebâza ve Sâlih, 1999: 109). Suriye hikayesinin gelişmesine
önemli derecede katkıda bulunan Havraniyye, kısa hikâye sanatının en önde gelen
kişilerinden birisidir. Fakir bir ailede yetişen yazar, Hâvrân’dan Şâm’a giderek Meydân
mahallesinde kalmıştır. Kısa boylu bir yapıya sahip olan Havraniyye, hızlı yürüyen, doğruları
söyleyen ve nüktadan bir karakterdir. Yıllarca ailesi ve vatanından uzak Moskova’da
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yaşamıştır. (Âbâdî, 2011: 11-12) Yaşamış olduğu çevreyi kendisi ile yapılan röportajda şu
ifadelerle anlatmıştır: Babam bölgenin şeyhlerinden birisi idi. Dini bir ortamda yetiştim.
Küçükken evimizden misafir eksik olmuyordu. Bu insanların çoğunun bir sıkıntısı vardı ve
bunları çözmek için babamın yanına geliyorlardı. Geleneksel bir çevrede yetiştim.
Yaşadığımız Meydân mahallesi çok zengin ve fakir kesim olmak üzere iki kısımdan
oluşuyordu. Ben her iki kesimde de yaşadım. Tüm bunların yanısıra yaşadığımız ortamda
oldukça çok muhacir vardı. (Havraniyye, 2005: 18)
Saîd Havraniyye’nin çevresine dair yapmış olduğu bu yorumlardan yola çıkarak kendisinin
kültürel anlamda zengin bir çevrede yetiştiği sonucuna varabiliriz. Onun hayatı boyunca
çeşitli ortamlarda yaşamış olması, eserlerine olumlu yönde tesir ederek çeşitli ve zengin
içerikli olmasına vesile olmuştur. Ayrıca eserlerinin çoğunda zengin ve fakir ayrımına ince
ayrıntılarla değinerek okuyucunun gözünde canlandırmayı başarmıştır.
20. Yüzyılın en önemli simalarında birisi olan yazar, Şam üniversitesi edebiyat fakültesi Arap
dili ve edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Kendisi aynı zamanda Şam’da bulunan Arap
yazarlar birliğinin de bir üyesidir (Yusuf, 2002, 206).
Suriye’nin Suveydâ, Deyrizor ve Haseke bölgelerinde öğretmen olarak çalışmış ardından
Beyrut’a gitmiştir. Üniversite hayatından başlayarak ölümüne kadar yazı yazmayı bırakmayan
yazarın eserlerinin çoğunluğu, kısa hikâye ve tiyatrolardan oluşmaktadır. (Âbâdî, 2011: 11)
1.Olay Örgüsü
Vak’a esas karakteri itibariyle yansıtma eylemleriyle biçimlenen anlatıma dayalı türlerin
vazgeçilmez elemanıdır. Vak’asız anlatı sanatı düşünülemez. Çünkü vak’a anlatı sisteminin
ruhudur. (Tekin, 2017: 70) Said Havrâniyye de bu eserinde vak’ayı nükteli ve eleştirel bir
üslup ile ustalıkla örmüş, okuyucuya ve izleyiciye sunmuştur.
Perde açılır, iki polis memuru karakolda çay içmektedir. Bir taraftan gelen rüşvetlerin
paylaşımı noktasında amirlerinden şikâyet etmekte diğer taraftan karakolda çiftçilere
yaptıkları eziyetleri ve gayri meşru işlerini birbirlerine hatırlatarak eğlenmektedirler. Bir süre
sonra karakol amiri gelir. Polislere hükümetten gelen köylüyü silahlandırma emrini
menfaatleri doğrultusunda kullanabileceklerinden bahseder. Amir köyde bir dedikodu
yaymıştır. Bu dedikoduya göre insanlar seferberlik ilan edilen ülkede eli silah tutan
vatandaşların Türkiye ile çıkması muhtemel savaşa köylerinde değil sınırda katılmak zorunda
olduklarını zannetmektedirler. Bir süre sonra köylüler isimlerini kaydettirmek için karakola
geleceklerdir. Karakol personeli de nasıl davranacaklarını çok iyi bilmektedir. Oynadıkları
oyunun ilk kurbanı Kâsım el-Esʿad elinde bir Habeş tavuğu ile gelir, korkarak karakola girer.
Amir masasındaki kayıtlara bakarak ona Türkiye sınırına gideceğini söyler. Kâsım eşinin
hamile olduğunu ve tarlasıyla ilgilenecek kimsesi olmadığını söyleyerek amire kendisini
göndermemesi için yalvarır. Amir, Kâsım’ın üzerine gider ve onu korkutur. Kâsım üzülerek
kabul eder. Karakoldakilerin istedikleri onu sadece korkutmak değildir. Oyuna devam ederler.
İkinci polis Kâsım için bir ümit oluşturmak niyetiyle onun hasta olduğunu söylemeleri
durumunda belki sınıra gitmekten kurtulabileceğini söyler. Amir bu işin Kâsım için iki Habeş
tavuğu karşılığında halledilebileceğini fısıldar. Kâsım hemen tavukları getireceğini söyleyip
hızlıca karakoldan çıkar. Bir süre sonra karakolun dışından bir gürültü gelir. Çiftçiler
karakolun önünde toplanmış, bağrışarak duydukları uygulamanın adil olmadığını
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söylemektedir. Aslında köylülerin hepsi kendilerine silah verildiği takdirde köylerini
muhafaza etmeyi çok istemektedir. Ama sınıra gidip savaşmak onlara çok zor gelmektedir.
İçlerinde çok yaşlı olanlar da vardır. Gürültüyle karakola girerler. Durumlarını izah etmek
isterler fakat karakol personeli hükümet emrini öne sürerek yapabilecekleri bir şey olmadığını
ifade eder. Diğer şehirlerden farklı duyumlar aldığını söyleyen bazı köylüleri de azarlar. Bu
şekilde hedeflerine ulaşmak isterler. Amir bir süre daha köylüleri yalvarttıktan sonra eğer
isterse onların sınıra gitmelerine mani olabileceğini, fakat bunun çok tehlikeli olduğunu ifade
edince köylüler hep bir ağızda amir ne isterse yapmaya razı olduklarını haykırırlar. Bu esnada
karakolun yanına teğmenin arabası yanaşır. Köylüler yol açar, teğmen içeri girer. İnsanlara
gülümseyerek selam verir. Teğmenin gelişi karakol personelinin oyununu bozmuştur. Az önce
çiftçileri azarlayan ve onlara yardım etmesi durumunda onlardan rüşvet isteyen amir teğmen
gelince panikle ne diyeceğini bilemez. Hükümeti ve vatanı öven sözler söylemeye çalışır fakat
lafı eveleyip geveler, işler karışır. Çiftçiler de şaşkındır. Biraz önce kendilerini sınıra
göndermek zorunda olduğunu söyleyen amir şimdi köyü savunmak için herkese silah
vermekten bahsetmektedir. Çiftçiler aileleri ile vedalaşmak istediklerini dile getirdiklerinde
ise teğmen ters giden bir şeyler olduğunu fark eder. Amir ve iki polis memuru durumu
toparlamaya çalışırken Kâsım elinde iki Habeş tavuğu ile içeri girer. Tavuklar bağırmaktadır.
Amir durumu kurtarmak adına bunu bir alışveriş gibi göstermek ister. Tavuk satın
almayacaklarını, başka zaman gelmesini rica eder. Kâsım’ın şaşkınlığı ile çiftçiler durumu
iyice anlarlar. Polis memurları Kâsım’ı bir şekilde göndermeyi başarır. Bir süre sessizlik
hâkim olur. Teğmen de artık her şeyi anlamıştır. Çiftçilere bir konuşma yapar. Karakol
personelini de şiddetli bir şekilde kınar. Ardından çiftçilerin tezahüratları arasında karakoldan
çıkar. Amir ve polisler yalnız kalmışlardır ve adeta yıkılmışlardır. Az sonra Kâsım elindeki
tavuklarla içeri girer ve köyü savunmak için silah istediğini söyler. Amir ve polisler de
oyunlarını bozan Kâsım’ı tavukların çığlıkları arasında bir güzel döverler.
2.Anlatıcı
Anlatıcı, vak’aya dayalı edebî eserlerde olay ve durumları okuyucuya aktaran bir ara kişidir.
Anlatıcı eserin şahıslarından biri olabileceği gibi eserde rol almayan, olayların dışında kalan
birisi de olabilir. (Çetin, 2015: 105) Her ne kadar tiyatro bir anlatı sanatından ziyade bir
gösteri sanatı olarak düşünülse de piyes metni incelendiğinde en önemli anlatı sanatlarından
biri olduğu görülür. Can Şen de ‘Edebî Bir Tür Olarak Tiyatroda Anlatıcı Meselesi’ adlı
makalesinde edebî bir metin olarak piyeslerde görülen anlatıcıları “Karakter Anlatıcı” ve
“Yazar Anlatıcı” olmak üzere iki başlıkta ele almış olup bu çalışmada anlatıcı başlığı altındaki
bilgiler bu görüş doğrultusunda sunulmuştur. (Şen, 2017: 21-27)
Said Havrâniyye bu eserinde yazar anlatıcı metodunu tercih etmiştir. Eserdeki diyaloglarda
özellikle yazarın araya girdiği parantez içi açıklamalar göz önüne alındığında bu durum
açıkça görülecektir:
“Birinci polis: Dinle…(Kasaya doğru yönelir) Umarım bir gün o kasayı açarım.
İkinci polis: Ne göreceksin? Bulgur, yağ, bal, tütün, rakı. Unutma o (Eliyle küçümseyici
bir işaret yaparak) karakol amiri…” (Havraniyye, 2005: 83)
“(Çiftçiler saygı ve korkuyla teğmene yol açarlar. İçeri esmer, seri hareketleri olan,
güleç yüzlü bir genç girer.)” (Havraniyye, 2005: 95)
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3.Kişi Kadrosu
Kişi, kurmaca bir eserde bedensel olarak tanımlanan ve diğerleriyle iletişim kuran bilinç
unsurlarıdır. (Tepebaşılı, 2012: 47) Edebi bir eserin bilinen estetik dünyası kurulurken
vak’aya kişilerle canlılık kazandırılır ve bu canlılık dil ve anlatım teknikleriyle dışa yansıtılır,
hissettirilir. (Tekin, 2017: 79) Yazar da bu eserinde okuyucuya veya izleyiciye vermek
istediği fikre uygun kişiler seçmiş ve onları vak’aya uygun biçimde detaylı tasvir etmiştir.
3.1.Karakol Amiri (İsmail)
Oyunun ilk kısmındaki iki polis memurunun diyaloglarının ardından karakol amiri sahneye
gelir. Bu kısımda diyaloga ara veren yazar onu okuyucuya tanıtır:
“Kapıdan karakol amiri girer. Yavaş adımlar atmaktadır. Şehlâ gözlerindeki kırmızılık
çabuk sinirlenen ve çok şarap içen biri olduğunu göstermektedir. Yüzünde çabuk belirip
kaybolan bir sinsilik vardır…” (Havraniyye, 2005: 83)
Ayrıca oyunun ilerleyen bölümlerinde çiftçilere söylediği yalan üzerinden onlardan rüşvet
beklemesi ve aç gözlülük göstermesi özellikle belirtilmiştir:
“(Ellerini ovalar.) Ne mübarek bir gün. (Kapıya bakar.) İşte ilk müşteri, Kâsım elEsʿad. Elinde de iki tane Habeş tavuğu. Ha ha ha…” (Havraniyye, 2005: 85)
3.2.Birinci Polis (Mahmut)
Karakoldaki polis memurlarından ilki eserin giriş kısmındaki sahne betimlemesinde
okuyucuya şu şekilde anlatılmıştır:
“Odadaki diğer iki sandalyede iki polis memuru oturmaktadır. Birincisi orta boylu, alnı
dar ve gür saçlı olanıdır. Çok küçük bir burnu ve güzel, büyük, mavi gözleri vardır. Üst
dudağının tam ortasında nohut büyüklüğünde bir ben bulunmaktadır. Bu benin üzerinde
bulunan yumurta kalıntıları ağzının birkaç dakika önce dolu olduğunu göstermektedir.”
(Havraniyye, 2005: 80)
Her iki polis memuru da eserin hemen başında menfaatçi ve aç gözlü karakterler olarak
gösterilir:
“Birinci polis: Çay kaldı mı?
İkinci polis: Sen payını içtin.
Birinci polis: Yalan, kaç bardak içtim ki?
İkinci polis: Dört bardak çay içtin, on kaşık da şeker attın. Benim elimde üçüncü bardak
var. Çaydanlıkta da sadece yarım bardak kaldı.
Birinci polis: Dinle, ben iki bardaktan fazla içtiğimi hatırlamıyorum. Boğazının
yanmasından korkmadan bardağı tepene dikiyorsun. Ağzın asfaltla mı kaplı?”
(Havraniyye, 2005: 80)
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Diyalogda görüldüğü üzere çay içmek gibi basit bir fiilde bile kimin daha fazla içtiği
konusunda tartışmaları bu karakterlerin menfaatlerine düşkün olduklarını göstermektedir.
3.3.İkinci Polis (Ali)
Karakolda bulunan ikinci polis de eserin giriş kısmındaki sahne betimlemesinde okuyucuya şu
şekilde tasvir edilmiştir:
“Diğeri ise gayet uzun boylu ve çok zayıftır. Elinde kılıç gibi sürekli taşıdığı sopasıyla
tam bir Don Kişot görünümündedir. Beyaz yüzlüdür, günlerdir tıraş edilmemiş
çenesinde üzüm tanesini andıran bir leke vardır. Alnına doğru sürekli inmeye çalışan
kâkülüyle Hitler’e benzemektedir. Etrafındaki her şeye dehşetle bakan küçük gözleri ve
kısa olmasına rağmen üzerinde dökümlü duran geniş bir elbisesi vardır.” (Havraniyye,
2005: 80-81)
3.4.Kâsım el-Esʿad
Oyunda karakola gelen ilk çiftçidir. Kendisi eserde şu şekilde tasvir edilmiştir: “Kâsım elEsʿad kapıdan korkarak girer. Kırklı yaşlarında olan çiftçi gayet güçlü görünmektedir. Küçük
gözleriyle yüzündeki masum ifade hemen fark edilmektedir.” (Havraniyye, 2005: 85)
3.5 .Teğmen
Karakol personelinin köylülere oynadıkları oyunun tam ortasında karakola gelip amirin işini
bozan teğmen, yazar tarafından şöyle anlatılmıştır: “Çiftçiler saygı ve korkuyla teğmene yol
açarlar. İçeri esmer, seri hareketleri olan, güleç yüzlü bir genç girer.” (Havraniyye, 2005:
95) Ayrıca girişiyle beraber çiftçilere karşı olumlu tavırları da teğmenin halkın yanında olan
ve onlara yardım etmek isteyen biri olduğunu gösterir: “Teğmen: (Dostça) Herkese merhaba.
(Çiftçilere bakar ve sevgiyle gülümser.) (Havraniyye, 2005: 95)
4.Zaman
Edebi bir eserde zaman kavramı kendisine yer verilen olayların geçtiği, olup bittiği, cereyan
ettiği nesnel, vaka ve anlatma zaman dilimlerini karşılar. (Çetin, 2015: 131) Yazar bu eserinde
nesnel zaman dilimini kullanmış olup vak’anın başlangıç ve bitiş zamanını tam tarih olarak
vermemiş fakat hangi yılda yaşandığını belirtmiştir.
Eserde anlatılan olayın zamanı yazar tarafından giriş kısmındaki açıklamada okuyucuya
aktarılmıştır: “1957 yılında Suriye Bağdat Antlaşması’nı kabul etmesi yönünde birçok
devletin baskısı altında idi. (Havraniyye, 2005: 79) Kesin zaman dilimi olarak günün hangi
saatinde olayın yaşandığı diyaloglar başlamadan önce parantez içerisinde verilmiştir:
“(Zaman: Sabah saat dokuz.)” (Havraniyye, 2005: 81) Ayrıca birinci ve ikinci polisin
arasında geçen diyalogda da olayın zamanı tam saat olarak belirtilmiştir:
“Birinci polis:… Saat kaç?
İkinci polis: Dokuzu yedi geçiyor.” (Havraniyye, 2005: 81)
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5.Mekân
Edebi bir eserde mekân o esere özgü olay ya da olayların ve kişilerin hareketlerine ayrılmış
bir sahne olan yerdir. (Çetin, 2015: 135) Yazar bu eserinde kapalı ve somut mekân özelliği
taşıyan köy karakolunu tercih etmiştir.
Eserde anlatılan olayın yaşandığı yer Rakka’nın bir köyünde bulunan polis karakoludur. Olay
gerçek hayatta yaşanmış olduğundan yazar köyün ve karakolun ismini vermemiştir. Yazar
eserin girişinde olay ile ilgili bilgi verdikten sonra bahsi geçen karakolu temsil eden sahneyi
detaylı bir şekilde tasvir etmiştir:
“Polis karakolunda bir oda… Karakolun tarım arazilerine bakan kapısı açıktır ve
kapıdan içeri güneş girer. Odada iki eski masa vardır. Birinin üzerinde bazı eski
dosyalar ve haftalar önce tarihi geçmiş gazetelerle birlikte bir telefon bulunmaktadır.
Dosyaların üzerinde kalan yemek artıkları dikkat çeker. Odanın kuzeye bakan
penceresinin bir camı kırık olduğundan yerine bir kâğıt yapıştırılmıştır. Duvarın üst
kısmında cumhurbaşkanının, hemen altında da emniyet genel müdürünün fotoğrafı
bulunmaktadır. Karşı duvarda asılı miğferlerin üzeri toz tutmuştur. Karakolun girişinde
bulunan bu odanın içerideki odaya açılan bir kapısı vardır. Odada bulunan üç
sandalyeden birinin üzerine yumurta küfesi konulmuş, onun yakınındaki çaydanlık
kaynamaktadır. Diğer iki sandalyede iki polis memuru oturmaktadır…” (Havraniyye,
2005: 80)
Sonuç
Arap edebiyatında, özellikle modern dönemde tiyatro çok önemli bir yere sahiptir. Bu
dönemde kaleme alınmış eserlere bakıldığında yazarların genellikle Arap toplumlarında fark
ettikleri bir takım problemleri okuyucu ile paylaşmak istedikleri görülür. Buna binaen modern
dönemde ortaya çıkan eserlerde yazarların birçoğu ülkelerinde karşılaştıkları politik, dini ve
toplumsal problemleri konu edinmektedir.
Bu çalışmada incelenen tiyatro eserinin yazarı Said Havrâniye de bahsi geçen problemleri
eserlerine taşımış, kendi bakış açısı ve eleştirileriyle etkileyici bir biçimde okuyucuya
sunmuştur. Bu çalışmaya konu olan Tavuk Çığlığı adlı tiyatro eserinde de 1957 yılında Suriye
ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik krizin Suriye halkı üzerindeki etkisi trajikomik bir
şekilde anlatılmıştır. Bir köy karakolunda polis memurlarının halktan rüşvet almak için onları
savaşla korkutmaları tiyatro sanatının incelikleri kullanılarak işlenmiştir.
Yazar eserinde akıcı ve heyecanlı olmasının yanında komik bir olay örgüsü kurgulamıştır.
Anlatıcı rolünde bizzat kendisi olup yazar anlatıcı metodunu kullanmıştır. Yeterli sayıda kişi
kadrosuna sahip olan eserde kişi kadrosu anlatılan olaya uygun bir şekilde seçilmiştir.
Anlatma zamanı olarak sonradan aktarma tekniği kullanılmıştır. Ayrıca yazar eserinde kaplı
bir mekân olan karakolu başarılı bir şekilde tasvir etmiş ve sahneye taşımıştır. Ayrıca yazarın
üslubundaki titizlik ile kullandığı yalın ve anlaşılır dil de eserin edebî özelliklerindendir.
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Abstract
As one of the early Indian Politicians who successfully represent Indian's expectations in a
soft manner was Dadabahai Naoroji. During his work In India and as a parliament member in
England for a long time, he became the voice of Indians. He was aiming to gain selfgovernment under British Paramountcy. On many occasions, he openly addressed his loyalty
to the British Crown and his faith in their justice. All his life was struggling to fight with
superior power in his own country in a soft manner. Partition of Bengal in 1905 changed
many Moderates positive ideas against British ruler's help for self-government, however, until
that time they kept their hope alive to be equal with other subjects of the empire.
On three historic occasions, Britishers promised Indians to be equal and take part in their
country service, and these promises very declared in the Charter Act of 1833, Queen
Proclamation of 1858 and ın Event of the declaration of British Queen as a Queen Empress of
India in 1877. On these occasions, they promised Indians to be loyal and in return, they could
take part in their ‘own’ country service. But from 1833 onwards all the promises turn to be
‘dead letters’ from Naoroji’s point.
Apart from equality and the self-governing demands Naoroji and his fellow did an enormous
job on Economic critic of the British for draining India’s sources. This Critics and works that
Naoroji and his fellow politicians of the time did create the source of the especially economic
policy of Gandhian term politics as well. Their work shaped the future fight for freedom of
India. This study aims to discuss the promises and its effect on the moderate freedom fighters
of India from 1833 to 1905 and give a broader perspective on Naoroji’s work for freedom of
the country.
Key Words: Dadabahai Naoroji, Moderate Leaders, Indian National Congress, Economy of
British India, India
Introduction India's freedom struggle as a result of oppressive foreign penetration showed
itself during the 19th and 20th centuries against British rulers and their puppet native rulers in
India. During the era of Britsh rule which has started with East Indian Company and
continued under the direct rule of British Crown after 1857 until 1947 many freedom fighters
came forward to rejuvenate the native Indians as leaders of their own country. Today when
historians examine the freedom fighters they take them as Moderate Nationalists and
Extremist Nationalists. Dadabahai Naoroji was one of the early Indian Moderate nationalist
politicians who was working for the rights and benefit that was sacrificed to Britishers. He
managed to become the first Indian in the British House of Common as a liberal Part member.
His fight was not openly against the British Crown, he was fighting mainly against two things,
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British Bruecracy in India and Economic policy. and In fact, he always addressed his loyalty
to the crown. He was willing to have self-government under British Paramountcy. His
economic theory and political agitation gave to next generation of freedom fighters some
great arguments against the British. In this study, we will see Naoroji and Moderate's
expectations from the British Crown.
Naroji's Political Work and Moderates Expectations Naoroji with its great experience
and wise political character was known as "Grand Old Man of India". As a moderate, he was
believing that under the paramountcy of the British, India would achieve self-government in
its own ground. And only self-government was the cure of India's issues of its drain of wealth.
Naoroji's existence in the British parliament as a first native Indian escalated the hope and
expectation of Indians especially between 1892 to 1895. It is unfortunate for Indians that by
1895 liberals lost in elections in Britain and the progress for self-government stoped with
conservative's attitudes. Hard times for Indians start with a conservative government.
(Patel;2015,p.1-5)
In 1860s Dadabhai Naoroji Addressed one of the earliest economic critic of the British ruling
system in India He was against Imperialism and formulated his ideas as "Drain of Wealth".
Naoroji was claiming that the economic policy of British rulers was aiming to drain Indian's
rich sources and they were transferring it to British cities. British ruler's reckless policies were
not only responsible for the economic backwardness of India but also they were responsible
for chronic famines of the time. From these famines, many Indians were dying every year. In
the 1870s Naoroji and moderates realized that the Indian policy of British rulers was not
working for benefit of Indians. After observing this truth he decided to help to initiate
National Congress for enhancing the political right of Indians and help to its natives. While
Indian leaders were maintaining their struggle against British authority for procuring Indians
right in Indian grounds, Dadabahai was fighting for the same aim in England and were trying
to let British people know what their government does In India. In 1892 he sailed to London
and as a Liberal party candidate than by the help of British liberals he won a sit in House of
Commons as the first Indian. This was a historic achievement for Indians. Even though he
knew that he was not welcomed by other parties still did not hesitate to talk about the drain of
the wealth of India. On the other side, he was bold enough to ask for administrative changes
and reforms in Indian soils. (Chandra;2017,pp.8-20) On February 12th, 1895 as a parliament
member Naoroji was saying
" And we humbly pray that your Majesty will be graciously pleased to direct your Majesty's
Ministers to so adjust the financial relations between the United Kingdom and British India,
with regard to all the expenditure incurred in the employment of Europeans in the BritishIndian Services, Civil and Military, in this country and in India that some fair and adequate
portion of such expenditure should be borne by British Exchequer in proportion to the
pecuniary and political benefits accruing to the United Kingdom from Your Gracious
Majesty's sway over India; and that the British Treasury should sustain a fair and equitable
portion of all expenditure incurred on all military and political operations beyond the
boundaries of India in which both Indian and British interests are jointly concerned (Natesan;
p.149)
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British ruler was always accusing India's chaotic background whenever any Indians would
raise the question of the backwardness and problems of India. Mutiny of 1857 was the easiest
excuse that they were using to gain more time without considering to solve the problem of the
country. Dadabhai in his book, Poverty and unBritish Rule In India explained their disgust in
the topic and asked for a change openly. He said
" It is useless and absurd to remind us constantly that once British fiat brought order out of
chaos, and to make than en everlasting excuse for subsequent shortcomings and the material
and moral impoverishment of the country. The Natives of the present day have not seen that
chaos, and do not feel it, and though they understand it, and very thank full they are for the
order brought, they see the present drain, distress, and destruction, and they feel it and bewail
it. By all means, let Englishmen be proud of the past. We accord them every credit for the
order and law they brought about, and are deeply thankful to them but let them now face the
present…" (Dadabhai;1969, p.204)
Narouji and Indan Moderates were not expecting anything but what British already promised
for. During their reign in India, on three big occasions, Britsh ruler promised them to keep
them equal and help them to thrive under British paramountcy. But one of Naoroji's speech is
very clear for understanding the expectation of Moderate Indians. In the North Lambeth
Liberal Club by the 4th of July 1901 in a special organization, Naoroji delivered a speech on
the topic "British Democracy and India". In his speech he said to address the relations
between India and England at t. he first explained that the Act of 1833 suppose to shapes
Parliament policy of British toward India, and according to the act no native would have any
segregation in terms of working in an office, or in any recruits. Every subject under majesty
regardless of the place of birth, their belief or race was supposed to be free to get a job
without any discrimination in East Indian Company. This policy of equality was the only
thing that Indians were expecting rulers to follow and imply in Indian soil (Natesan; p.246)
This was the first promise that Indians got from the British, which was simply treated equally
under East Indian Company, these promises were elapsed by the company.
The second time the big promises were given by 1858 after the Great Revolt of 'Sepoy
Mutiny'. Proclamation of Queen was based on the act of 1833 but this time directly Crown
take the control from company Indians were waiting for the fulfillment of divine words of
Queen. But these sacred promises never become a part of reality in India. The
discriminations were everywhere for Indians. Naoroji was saying that all these promises
became "dead letters" for Indians. For Naoroji if somebody needs to know anything about
British and Indian relationships they had to know these two promises. (Natesan; pp.246-247)
Even after Queen's famous proclamation to India, nothing convincing was done. Another big
occasion one more time British renew their promises and this time it was written by Lord
Lytton in 1877. When Queen Victoria gets the title of Queen Empress of India with her wish
Lord Lytton wrote it for Indians. (Natesan; p.248) All the promises that were mainly based on
Equal rights for Indians as other subjects of British Queen were overlooked in front of British
benefit. The early moderate nationalists were not looking for more than what has been
promised them since 1833 By British rulers. All Indians who would like to work in Indian
Civil Service had to sail to England and took place in exams and if can pass the exam in
English, then he could come back to his country and work in India. So it was near to
impossible for most of the Indians both economically both because of the language barrier.
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They had to learn English to work in their own country. (Rai;1916, pp.56-47,59-60)According
to the statistic of 1880, the Indian number in the higher office of the civil services in India
was only 16 among 900 Indian Civil Service group officers.(Burton;2010,p.239) This is a
very basic indication of British recklessness in their promises to the country. Famines,
Economic backwardness, and the discrimination was there against all the promises and politic
agitation of Moderates.

Conclusion
Until 1905 Partition of Bengal drastically changed the public attitude towards British rule.
Until then Indian moderates were still believing that under the paramountcy of British India
would reach self-government as in the example of Australi. After 1857 Indian's policy for
self-government was Moderate's peaceful political agitations. By the work of Naoroji and his
friends and contemporaries, they criticized British economic policy in India and also raised
Indians voice for taking place In Indian Civil Service work. Being equal with other subjects of
the British empire was their wish which falls deaf ears for decades. Promises with Act of
1833, Proclamation of Queen in 1858, and Queen Empress's address in 1877 were the main
pillars that Indias want to build their self-government.
For a very long time, moderates people and politicians patiently waited for promises to be
fulfilled. They were truly believing that if they peacefully ask for self-government and do
progress with social reforms the British government would help India for the cause. Until
1905 many times hopes of the population got up with Liberal party rulers and got down with
conservative rulers in England. Eventually, after the partition of Bengal Moderate politicians
and the public saw that their kind attitude did not reciprocate by the British. After the
catastrophic event of the partition of Bengal, the attitude of Moderates get stiffer and
Extremist ideas to find more support in public.
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Abstract
“Space Field” is one of the prevailing sectors for countries development in many aspects.
Some critical concerns and targets of countries such as supplying energy from space, space
tourism, consolidation of defence system, developing cutting edge technology, etc. directly
related to the space field. India is one of the prominent countries among countries that have
their space programs. If conditions and possibilities are considered, India’s achievements in
the space field can be considered as remarkable. Discussions are open about what are the
discriminating elements which brought accomplishments to India, what are the advantages
and disadvantages of the country at the part of the beginning of the national space program.
At this point, thinking over that what are fundamental effects of India belonging to the nonaligned movement on the constitution of the Indian Space Program period is a key point of
this study because this study aims to show that what are relations between achievements of
the Indian Space Program and is a member to non-aligned movements. During the study,
primary and secondary sources were used to show the correlation between the Indian Space
Program reached a level and being a member of the non-aligned movement. For this purpose,
ISRO’s and DRDO’s annual reports were reviewed. Besides, the establishing of ISRO,
cornerstone projects within the Indian Space Program, and collaborations with other countries
have been analysed. Our findings show that India has taken advantage by doing collaborations
from both the political side which are east and west block during the Cold War Period.
According to outputs, India has gained flexibility in foreign policy with the help of being
member non-aligned movement. Therefore, technology and data transfers have been done
smoothly. Also, this foreign policy strategy has brought a self-reliance perspective to improve
the Indian Space Program. On the other hand, it comes out that India has some other
individual cultural and historical advantages during the beginning part of the rising space
program. Apart from these outputs, the study refers that foreign policy cannot be considered
as one element which can change a whole national space program, yet it has a big impact on
space programs progress all around the world. To expand the exact effects of being a member
of non-aligned countries on the space field, the other members of this movement, such as
Malaysia, Egypt, and Brazil which have space programs, should be compared with India. And
at least one of successful countries, which is part of west or east bloc during Cold War period
and has high-level space program currently, should be compared with India regarding being a
member of a non-aligned movement or west-east bloc in time their space programs
constitution years with the intent of contributing this study.
Keywords: Indian Space Program, Non-aligned Movement, Cold War, ISRO
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1.Non-aligned Movement of Indian Foreign Policy After Independence
1.1 Basis of Indian Foreign Policy
India became independent in 1947. Afterward the first prime minister of India, Jawaharlal
Nehru has shaped India's Foreign Policy. These policies have been created by Nehru by the
era and geopolitics. As the first prime minister himself stated that the policy which is called as
'Nehru Policy' is a wrong statement. Conversely, the Indian Foreign Policy derived from the
circumstances of India and the world, struggles for freedom, past perceptions, and conditions.
So, briefly, it has been rooted in the realism base rather than a personal perspective. In other
words, he was considered realistic to understand that economic power is a crucial part to
sustain social coherence and stability. Military power is equally important, yet he was aware
that military power should be placed on a strong economic base. For this reason, India
initially went towards the establishment of heavy industry elements. Inherently, the foreign
policy has affected domestic policies (Dutt, 2017). Following, the foreign policy's key point
was finding out what is the most advantageous way for the country. So, it can be clarified as
the interests of the country were primary in international relations. For this reason,
fundamentals of India's Foreign Policy lies that while India tended to maintain good
relationships with both superpower's blocks, USA and USSR which were inveigling other
countries by bribe or browbeating, India was aware its potential then the country did not allow
to any power overwhelm India's independency international relations during Cold Era (Dutt,
2017). The policy practised by India for foreign affairs can be identified following objects:
Avoiding from conflicts but if it happens, to block its extension
Mediating on incidents
Judging all circumstances even if it’s controversial for power bloc (Limaye, 1984, p.36).
1.2. Showing up of Nonalignment
The nonaligned movement was a product of anti-colonialism. In this regard, the nonaligned
movement was accepted as creative conduct in the Indian foreign policy because in such
a conjuncture that there was Cold War Era and it caused strong polarisation among countries.
USA was representing West Bloc leader by doing propaganda against the Socialist manner of
rule. USA aggressively was trying to inveigle countries in its side. On the other hand, USSR
was trying to gather countries as much as possible against West Bloc by following same the
methods. Inherently, some countries from Asia and Africa that they persist in their impartial
position by considering their own interests and sovereignty and they do not intend to be a one
particular bloc, has come under the contemplated idea, “Nonalignment movement”. In the
end, the movement has grown considerably and given a result. Even in 1983, 101 different
countries were represented in the Delhi summit (Limaye, 1984, p.247).
Nonalignment has showed up in a certain era and international conditions. After Second
World War, the USA (United States of America) and the USSR (Union of Soviet Socialist
Republics) created two different blocs and started to absorb countries all around the world as
much as possible. This race brought a strict polarisation and some countries have gathered
under the idea of nonalignment to keep their sovereignty within foreign affairs and provide
their decision-making role in this case. Thus, nonalignment idea can be considered as an
instrument in foreign policy (Dutt, 2017, p15).
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2. Fundamentals of Indian Space Program
2.1. Basis Perspective of Indian Space Program
After India obtained independence from British reign, most important figures like Jawaharlal
Nehru who is the first prime minister of India, etc. have figured out that national and
economic self-sufficiency are vital. Vikram Sarabhai who shared a similar point of view with
the crucial figures of India is the founder father of the Indian Space Program. According to
him, keeping up developed countries bases on taking advantage of modern technology
elements. For this reason, the process has to consist of bypassing the usual steps of
development and rising heavy industry. called as leapfrogging by Vikram Sarabhai (Rao;
Blamont, 2015, p.3) In addition to that there have been some prevailing principles placed by
Vikram Sarabhai to consider the sustainability of the space program as mentioned as follows,
1. Self-sufficiency
2. Based on Long Term Plans
3. Fulfilling requirements of the process "independently" within-country dynamics by
following environmentalist perspective
4. Producing policy effectively in a flexible hierarchy as far as possible
5. An increasing level of education and abilities to progress the Space Program (S, Murthi,
and M. N. Sathyanarayan, Rao, 2015: 504).
Therefore, this perspective embodied the principles of the Indian Space Program. To
illustrate, one of the main aims of India's space policy is to achieve economic and
technological self-sufficiency apart from looking after the interest of "the common man of
India". Thus obviously, this leapfrogging should not base on foreign technical support which
could reduce the independence of the space program and its policies within space
applications. Depending on the British Colonial Administration in India, the country missed
the industrial revolution and the progress derived from the revolution. So, the country had
hesitations while doing collaborations with international partners. A group of scientists are
still sceptical about the level of self-reliance on space technology within India's Space
Program, because of collaborations where exclusively in early steps with two superpowers to
do technology transfer from their advance level. They were the USA and Russia. On the other
hand, India has not given up attention on the degree of self-reliance perception, and this
perception has been shaping initiatives within the Indian Space Program. (Sheehan, 2007:
149-150)
2.2 Major Collaborations in the Beginning
The model which depends on self-reliance can be identified with terms of diversity. In other
words, while India was focussing to develop an indigenous technology for military power and
weapons industry that includes design, manufacture, and enhancement, the country avoided
relying on a single link to provide technology transfer to maintain the security of India (A.
Singh, 1998, s.340). According to ISRO's Report (INSA, 1984), by 1982-1983 India has
already done critical achievements with foundation visions. It was acknowledged that
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correspondingly the one of the significant points, "self-reliance", has been reached by India
with these achievements. Furthermore, the report shows that while India has made some
paramount collaborations with the USA, Russia, and France in order to launch rockets,
satellites, or share data about space science, the country continued the advance indigenous
sources. Consequently, it can be referred that India was successful to carry out the two-legged
policy that diversity on collaborations and self-reliance for the space industry. To illustrate,
high sensitive calculators for solar energy, interplanetary scintillation network, telescopes,
sensors for satellites, and software necessary for these equipment fabricated by Indian
engineers and software developers (Indian National Science Academy, 1984).

3. Correlation Analyses
Findings show that the conditions which were created by nonalignment movements provided
a convenient atmosphere and basement to improve the Indian Space Program. Especially if
we consider the idea of nonalignment as a tool in foreign affairs, it can be stated that it was
helpful to maintain optional policy international relationship. This optional approach has
brought various relations instead of exclusively standing in one link.
Official outputs refer that India got benefit from collaborations with the USA, USSR, and
France, etc. in the very first years of the Indian Space Program. Hence Indian Space Program
has been fostered by diverse collaborations with the help of this perspective. In this case, it
should be indicated that a space program within a country is required backup from the
countries which have advanced technology because this backup carries the space program to
the level of self-reliance. Otherwise, if a country tries to reach the level by following
indigenous technological progress, it would be highly time-consuming and costly. So, as it
was mentioned before Indian Foreign Policy has some major principles such as self-reliance
and focussing interest of nation rather than moral elements. Furthermore, if Vikram Sarabhai's
point of view for a space program and technological development are considered, two prior
terms are remarkable, self-reliance and leapfrogging. These prior notions of Indian Foreign
Policy and Indian Space Program properly engaged each other in the same axis with specific
conditions and time, particularly between the early 1960s and 1980s.
As a consequence, the fundamentals of Indian Foreign Policy trigger that India became a part
of the nonalignment movement in 1961. Following this circumstance, India obtained a
relatively comfortable area to maintain a decision-making role in international relations. So,
India did not limit the country's conditions in terms of transferring technology that the country
needs to do in order to reach a certain level. Although some terms such as decision-making
role, self-reliance are relative elements in foreign affairs, India targeted to carry out them.
And official reports show that India was successful to achieve it. While developing the Indian
Space Program by managing two aggressive major blocs despite facing some difficulties from
time to time, India reached the level of self-sufficiency in space technology. Today many
scientists acknowledge that the Indian Space Program is one of the most successful space
programs among elite space club members such as the USA, China, Russia, etc.
Nonalignment movement can be evaluated impetus in way of Indian Space Program.
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Zaîme el-Bârûnî’s Story Called “Distant Fezzan” and Perception of Fezzan in Turks
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf University

Abstract
Zaîme al-Bârûnî received her primary education in Turkish in Istanbul where Suleiman alBârûnî (1870-1940), her father, was on duty. And she continued to her education in the field
of Arabic language by going back to Libya. She settled in Tripoli after her father’s death.
Then she assigned as teacher in primary school, education inspector and manager of the
literacy mobilization bureau in the year of 1950. She published her studies in many magazines
and newspapers in Libya.
Fezzan is one of three zones that make the Libya as also well known by Libyan people. This
province that has got its name from Fezzân b. Hâm b. Nûh according to what was told, is
named as province of Fezzan until the year of 1969. After that it kept in mind as alMuhâfazâtü’l-Cenûbiyye. It has a height that varies between 200 and 500 meters from the sea
level. Fezzan is found in the Ottoman rule for the long from the year of 1551 to the year of
1911. And Ottoman domination has ended with the Treaty of Ouchy (October 19, 1912) that
signed after the attack of Italians in the year of 1911.
In Zaîme al-Bârûnî’s story called "Distant Fezzan" which is among the stories written by her,
the owner of the first story collection as a woman in Libya. The story addresses the issue of
İlhami’s being exiled from Istanbul to here. İlhami who works as a civil servant in one of the
government departments in Istanbul and the second travel request was strictly rejected by the
administration of the period. In her story, Zaîme al-Bârûnî depicts this town as a beautiful
town with everything of her country, contrary to the understanding of the Turks. However
Fezzan, which the author tries to convey as a beautiful place, has been included in the
memory of the Turks as a place of detention and punishment in a sense that the Young Turks
were exiled especially in the last years of Abdülhamit II period.
Many phrases like "Know that they will drive you to Fezzan", "You have a path to Fezzan", "I
even come to Fezzan", "Even if you go to Fezzan, I will find you", "Even if you run to Fezzan,
I will not give up", "I drive you to Fezzan" about Fezzan have been used since mentioned
period to the present day in Turkish public as a symbol of distance and desolation.
In this paper, we will take a look at Turkish people's ongoing view of Fezzan, which Zaîme
al-Bârûnî has tried to show as a good place.

Keywords: Fezzan, Distant Fezzan, Zaîme al-Bârûnî, Exile
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Zaime el-Bârûnî, ilk eğitimini Türkçe olarak babası Süleyman el-Bârûnî’nin (1870-1940)
görev icabı bulunduğu İstanbul’da almış ve daha sonra Libya’ya dönerek Arap dili alanında
eğitimine devam etmiştir. Babasının ölümünden sonra Trablus’a yerleşmiş ve 1950 senesinde
ilkokulda öğretmen, eğitim müfettişi ve okuma yazma seferberliği bürosu müdiresi olarak
atanmıştır. Çalışmalarını Libya’da çıkan pek çok dergi ve gazetelerde yayımlamıştır.
Fizan, Libya halkının da iyi bildiği gibi Libya’yı meydana getiren üç bölgeden biridir.
Anlatılanlara göre adını Fezzân b. Hâm b. Nûh’tan alan bu vilayet, 1969 yılına kadar Fizan
vilayeti olarak adlandırılmış, bundan sonra da el-Muhâfazâtü’l-Cenûbiyye olarak hafızalarda
yer almıştır. Deniz seviyesinden 200 ile 500 metre arası değişen yüksekliklere sahiptir. 1551
yılından 1911 yılına kadar uzun bir süre Osmanlıların elinde bulunan Fizan’da, 1911
senesinde İtalyanların saldırısından sonra imzalanan Uşi Antlaşması (19 Ekim 1912) ile
Osmanlı hâkimiyeti sona ermiştir.
Libya’da kadın olarak ilk hikâye koleksiyonu sahibi Zaîme el-Bârûnî’nin kaleme almış
olduğu hikâyeleri arasında yer alan “Uzaktaki Fizân” adlı hikâyesinde İstanbul’da devlet
dairelerinden birinde memur olarak çalışan ve ikinci seyahat talebi dönemin idaresi tarafından
kesin bir dille reddedilen İlhami’nin İstanbul’dan buraya sürgüne gönderilme konusunu ele
alır. Zaîme el-Bârûnî, hikâyesinde bu beldeyi Türklerin anlayışının aksine ülkesinin her şeyi
ile güzel bir beldesi olarak göstermektedir. Oysa yazarın güzel bir yer olarak aktarmaya
çalıştığı Fizan, özellikle II. Abdülhamit döneminin son yıllarında Jön Türklerin sürgüne
gönderildiği bir anlamda gözetim altında tutulma ve cezalandırılma yeri olarak Türklerin
hafızasında yer etmiştir.
Türk kamuoyunda zikri geçen dönemden günümüze değin Fizan’la ilgili “Seni Fizan’a
sürerler bilmiş ol”, “Fizan’a kadar yolun var”, “Fizan’a bile gelirim”, “Fizan’a gitsen de
bulurum seni”, “Fizan’a kaçsan bile peşini bırakmam”, “Fizan’a sürerim seni” gibi uzaklık
ve ıssızlığın bir sembolü olarak pek çok deyiş kullanılagelmiştir.
Bu tebliğimizde Zaîme el-Bârûnî’nin iyi bir mekân olarak göstermeye çalıştığı Fizan’a Türk
halkının günümüzde de devam eden bakışını ele alacağız.

Anahtar kelimeler: Fizan, Uzaktaki Fizan, Zaîme el-Bârûnî, Sürgün

Introduction
Zaîme al-Bârûnî 1 (1910-1976), one of the representatives of Libyan Arabic literature, has
been in Istanbul where her father was on duty. She has breathed the air of here even if just a
little. Suleiman al-Bârûnî 2 , her father, entered to the Meclis-i Meb’ûsan 3 representing the
Sanjak of Jabal at one stage (after the year of 1908). He was also included to the Meclis-i

Abdullah Sâlih Muleytân, Mu’cemu’l-kassâsîne’l-Lîbiyyîn, Benghazi 2001, p. 189-190; Nurettin Ceviz,
Modern Libya Edebiyatı (Şiir-Öykü), Ankara 2005, p. 345-346.
2
DİA (V), Istanbul 1992, p. 92.
3
The wing consisting of elected members of the bicameral Ottoman Parliament. Ali Akyıldız, Meclis-i
Meb’ûsan, DİA (2003), Istanbul 2003, p. 245-247.
1
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A’yân4 by being given the title of “Pasha” to himself at one another stage. Zaîme, al-Bârûnî’s
daughter, was born in Libya but received her primary education in Istanbul where Suleiman
al-Bârûnî (1870-1940) was there in consequence of his duty. And she continued to her
education in the field of Arabic language by going back to Libya. She settled in Tripoli after
her father’s death. Then she assigned as teacher in primary school, education inspector and
manager of the literacy mobilization bureau in the year of 1950. She published her studies in
many magazines and newspapers in Libya.
First of all in this paper, Zaîme al-Bârûnî's story called “Distant Fezzan” will be briefly
discussed. Then, Fezzan's perception in Turkish public opinion. Therefore, some of the
sayings used in relation to this word will be discussed.
Zaîme al-Bârûnî is the owner of the first story collection as a woman in Libya. The summary
of her story called "Distant Fezzan", which is among the stories written by her, is as5:
“İlhami, who is just 25 years old, is accused of doing harmful activities by discrimination
based on religion and nationalism under the cover of learning knowledge and doing research.
The inspector who interrogates İlhami is a close friend of his deceased father. Ahmet is quite
bored with the talks of his friends in the state office where he worked. And he only relaxes
when his mother welcomes him at home with a smiling face. İlhami is fond of fine arts and
has a poet spirit. İlhami learns that he was exiled to Fezzan, Libya from the letter his mother
brought him. Şâdiye, his mother, makes an interview with Woman Master at the Palace6 about
İlhami’s situation. Woman Master says that she will definitely look for a remedy by telling
that İlhami’s file is clean. Eventually, İlhami goes into exile to Fezzan and socialises with the
people of this place. His mother comes to visit him in Fezzan. Although she says that amnesty
was issued from the sultan and he can stay in the country or in Tripoli in case of he wants.
The answer İlhami gave is as: “I will serve my great homeland, where I become comprehend,
by staying here. And I will not go back to the grounds where I betrayed, I even couldn’t know
whose cause.”
It would be appropriate to give even a brief information about this place because of both
Zaîme al-Bârûnî's use of Fezzan as a venue, which actually does not sound nice to Turkish
public opinion, in her story as well as using some phrases about this place among the Turks.
A Brief Information Regarding to Fezzan
Fezzân7 is one of three zones that make the Libya as also well known by Libyan people. This
province, which has got its name from Fezzân b. Hâm b. Nûh according to what was told, is
named as province of Fezzan until the year of 1969. And after that it kept in mind as alMuhâfazâtü’l-Cenûbiyye. Ninety five percent of this place that covers 570.000 kilometres
Ali Akyıldız, Meclis-i A’yân, DİA (XXVIII), Istanbul 2003, p. 243-244.
Nurettin Ceviz, ibidem, p. 345-346. This story has been analysed by Nurettin Ceviz before. Nurettin Ceviz,
Libyalı kadın yazar Zaime el-Baruni ve Uzaktaki Fizan Adlı Öyküsü, 8th International Language, Literature and
Stylistics Symposium, İzmir University of Economics.
6
The title given to the Ottoman Sultan's wives as from the beginning of the 18th century. Ali Akyıldız,
DİA (XXIV), 2001, p. 94-96.
7
. Celâl Tevfik Karasapan, Libya, Trablusgarp, Bingazi ve Fizan, Ankara 1960; Ettore Rossî, Lîbyâ munẕü’lfetḥi’l-ʿArabî ḥattâ sene 1911 (Translated by Halîfe M. et-Telîsî), Beirut 1974; J. Despois, “Fazzān”, EI2 (En.),
p. 875-877; Kemal Kahraman, Fizan. DİA (XIII), Istanbul 1996, p. 161-163.
4
5
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square is desert. It has a height that varies between 200 and 500 metres from the sea level.
Fezzan is found in the Ottoman rule for the long from the year of 1551 to the year of 1911.
Ottoman domination has ended with the Treaty of Ouchy (October 19, 1912) that signed after
attack of Italians in the year of 1911.
The second half of the 19th century during the time the Ottoman Empire was standing is the
period when the exile incident mostly seen8. These places of exile are numerous and there is
also Fezzan among them. Fezzan has caused the use of some expressions in Turkish due to
being the most feared place of exile during the Ottoman period among the Turks. As it is
known, the common feature of important places of exile 9 is that they are remote and
uninhabited. Also, there is existence of difficulty of transportation to them.
Phrases About Fezzan in Turkish and Perception of Fezzan of the Turks
First of all, we would like to express that the word of Fezzan in Turks does not sound nice in
general.
Although; Zaîme al-Bârûnî socialises İlhami Efendi with the people of Fezzan, the friends of
İlhami here increase, his house becomes the meeting place of the notable people, even
İlhami's house becomes like the Kaaba of the visitors. When we hear the word Fezzan, the
first thing to rise in our minds mainly is the existence of a place of exile that frightens the
human being so far away. The most ideal place where the enemies could be isolated during
the Ottoman period was this place that frightens Turkish people as one of the most remote, the
hardest to reach and the most isolated places in the world. It was the most fearful place of
exile in the Ottoman Empire in the 19th century… It was a natural isolation place that
surrounded by endless deserts of Sahara in the west and Libyan desert in the east… Fezzan
had a harsh and brutal character that did not give human beings a chance to live, except for
the oases seen in such places 10 . As stated, Fezzan symbolises a location in a remote but
desolate place but at the same time frightening and losing peace of the people.
In fact, it is said that during the Ottoman period, the sultan or top level administrators (mostly
Abdülhamit II period) used the word Fezzan as a threat risk11. In a sense, among the words
that civil servants feared the most during the Ottoman period was Fezzan due to its distance,
difficulty of conditions and desolation. Place of exiles and the word of exile take human being
into a fear psychology unavoidably.
Such a place with the features mentioned above probably started to appear with its name in
the memories of the Turks shortly before the reign of Abdülhamit II. But the name Fezzan
especially during the reign of Abdülhamit II has become a word that is frequently heard
among the people, affecting human psychology and even upsetting it. This is the place of
exile of the Young Turks during the reign of Abdülhamit II12.

Abdullah Acehan, Osmanlı Devleti’nin Sürgün Politikası ve Sürgün Yerleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi The Journal of International Social Research, Volume 1/5 Fall 2008, p. 13-29.
9
Idem, ibidem, p. 13-29.
10
Idem, ibidem, p. 25.
11
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fizan (24.07.2020).
12
Seydi Vakkas Toprak, Fizan’da Sürgün Bir İttihatçı: Cami Bey, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Year: 8, Issue: 20, 2015, p. 683-703.
8
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The difficulty of determination of when and by whom the expressions used about Fezzan
were used should be appreciated. But, it can at least be said that these sayings are started
using for a long period as starting from the reign of Abdülhamit II. In our culture, I mean
Turkish culture, there are sayings that we still use today about Fezzan which is famous with
its distance, desolation and geographical features that scare people. But, it seems that some of
the sayings have gained more different meanings with extension of meaning by not being a
threat risk over time.
“Know that they would exile you to Fezzan.”
“I exile you to Fezzan.”
“You have your way to Fezzan.”
These sayings are probably some of the first sayings that Turks confront about Fezzan. We
say that it should be, because it is more plausible to reason and logic that these are the first
statements to be used among the statements we have about Fezzan as a place of exile. As it is
mentioned above, considering that the sultan or the top level administrators used Fezzan as a
threat risk during the Ottoman period. It will immediately be understood that the most
appropriate expressions to match these threats are the ones mentioned among the other
sayings. Even if it is not as much as before, many of the people in Turkey, despite not
knowing where and what is Fezzan. There is no doubt that to hear this word arouses disturbed
feelings in some of those who heard this word. When consider that between Turkey and
Fezzan is 4500 kilo meters. And considering that from Tripoli to Fezzan can be reached after
a gruelling journey accompanied by sandstorms on the rough roads of the desert with camels
in about 40-45 days. That can be easily understood what kind of emotions it will evoke in
human beings and naturally many words will be said about this place.
Fezzan was not a place of exile that frightened the Turks only, but also a fearful dream of
those who lived in the surrounding areas. The word Fezzan was a word that losses the peace
of not only for those coming from Istanbul, but also for the local community living on the
southern coasts of the Mediterranean Sea. Getting there required a trip for weeks on the back
of the camels, under the sun, struggling with sands and exhausted from thirst. Moreover, it
was also possible to lose the road and disappear in the desert13.
We encounter negative statements about Fezzan in literary works as well14:
“Albanians and Arabs, they always come to the Hassa Ordusu 15 . They do their military
service in comfortable barracks of Yıldız. The Turks, Anatolian children, go always to
Yemen, to Fezzan, to Macedonia.”
“The situation is rough… Me, I’m going to Famagusta. You of course would not stay in Acre;
You end up in Fezzan and such like!”

13

https://1000kitap.com/kitap/fizan-korkusundan-libya-mucahitligine--33351 (25.07.2020); Mahir Said Pekmen,
Fizan Hatıraları (Prepared by Hasan Babacan-Servet Avşar), Ankara 2013.
14
https://1000kitap.com/fizan--488969/alintilar (26.07.2020).
15
Abdülkadir Özcan, Hassa, DİA (XVI), Istanbul 1997, p. 394-395.
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Probably the best sentences that would describe Fezzan, that has caused many words to be
said about itself and is still used among the public, should be the following statements16:
“Oh guys, was saying. Write something then let me present it. Otherwise, we are devastated,
you can’t walk the streets because of the heat. The birds are falling. And yet, how do we go
even to Fezzan.”
Due to even being assigned to Fezzan means exile; governors were aiming to fill their pockets
as soon as possible instead of making plans to increase the welfare of the people, and they
were trying to take the pain of being exiled to these forgotten lands by this way17.
“I even come to Fezzan.”
“I even go to Fezzan.”
“Even if you go to Fezzan, I will find you.”
“Even if you run away to Fezzan, I will not stop chasing you.”
“If they want, they send me to Fezzan.”
“If you make my head angry, I will send you to Fezzan.”
“If you put in order the favours they did for us, it goes to Fezzan from here.”
These sayings are also among some of the other sayings used.
Sayings of “Know that they would exile you to Fezzan”, “I would exile you to Fezzan”, “You
have your way up to Fezzan” are carrying a threat risk. It is also possible that some of the
used sayings related to Fezzan might not be reached to these days. To put it more clearly,
some phrases may have been lost. Exiles were always sent to Fezzan, where no caravan
knows, almost no road passes, narrow streets exist, kennel coffeehouses take place, there are
fusty houses, almost looks like a place of fear, the one who goes is definitely in trouble, there
are roads in ruins, deprived of everything, for resettlement but some of them have resigned
before reach to Fezzan and some of them laze something away18.
The survivors would settle in the Fezzan region and struggle for life if the harsh desert
conditions were passed. The people who live in Fezzan are composed of individuals who have
a pretty high degree of difficulty of nature conditions due to the fact that its surrounding is not
feasible for agriculture and there is almost no animal husbandry as well. Punished people who
were exiled to Fezzan, where escape is almost impossible, have been used to hunger and thirst
for a long time like locals over time. Such a place that has this kind of negative features was
used as a means of intimidation tool by saying “You have your way to Fezzan”. Or we say
that “You have your way to Fezzan” with a tone mixed of anger and joke when we get angry
with someone.
The phrase “If they want, they send me to Fezzan” is a phrase used by those who have
showdown because of displaying actions and attitudes that do not compromise their thoughts,
16

Mahir Said Pekmen, ibidem, p. 57.
Abdullah Acehan, ibidem, p. 26-27.
18
http://www.gapgundemi.com/haber-sozler_ve_anlamlari-5948.html (25.07.2020).
17
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or not compromising current power or politics19. In other words, it is used to mean that I never
give up my thoughts and principles even if they exile me to the other end of the world.
The phrase20 of “If you make my head angry, I will send you to Fezzan” is an expression that
some of the threatening and fearful administrators use only to satisfy themselves.
The phrases of “I even come to Fezzan, I even go to Fezzan” are not phrases expressing the
threat risk we have seen before, but they are used as expressions of enduring a sacrifice or
being able to handle a very difficult job. Here to tell I go up to Fezzan is in the meaning of I
go to the other end of the world as well. It means with a more clear saying; I'm ready to go to
Fezzan, the other end of the world, for someone we love or doing the work of someone we
love or for you or for your sake. When someone offers us a business or asks us to be a partner,
we again can use these expressions to tell them that we trust them for this business and we
gladly accept the business.
Is Fezzan Still Alive in the Memories on These Days?
Related to Fezzan at the present time, we are witnessing new uses in different ways in terms
of being a distant deprivation region, expressing loneliness and symbolising self-sacrifice as
well. As we expressed above as well, different uses have been emerged with extension of
meaning such as “It goes to Fezzan from here if you put in order the favours they did for us”.
We came across with a text called “Why Fezzan Solitary” while doing research related to
Fezzan21. Holder of the page is titled the site as “Fezzan Solitary” (2018). They especially
gave the meaning of the word solitary in the Turkish Language Association as “the one who
likes to be alone, the one who escapes from the community”. We would like to take some
parts of the text of holder of the site in order of better understanding of how and why Fezzan
is used when necessary on these days.
“Maybe the wrong education/assignment policies of our beloved state exiled us both to
loneliness as well as to Fezzan that is a remote and difficult to return place. We have been
exiled in such a way that we are from there now, we are used to it. I hope you will understand
this resentful solitary who pulls himself into seclusion with the bitterness of working in a
different field by studying Turkish language and literature for effortful years.
This place of exile perhaps is a place of exile imposed by the wrong policies of our state, or
maybe tactless, a place of escape from bad people, a place of escape from sins (a place of
seclusion); Unknown… Are you upset with some people too, are you thinking of seclusion
too? Welcome to my page which I did its software code and web design. Do not worry,
nobody hears this place, you are in a desolate and calm place. There is a place in our corner
for you too, you can take a rest and hear by seclusion with complacency…”
We can list some other phrases about Fezzan used in Turkish as follows:
“Ooooff how beautiful it became. Sheep like me always suffer the punishment of these herd
of crooks. You live in the garden of eden, me in the mountain of Fezzan. Impossible!”

19

http://www.gapgundemi.com/haber-sozler_ve_anlamlari-5948.html (25.07.2020).
http://www.gapgundemi.com/haber-sozler_ve_anlamlari-5948.html (25.07.2020).
21
http://www.fizanlimunzevi.com/fizanlimunzevi.html (28.07.2020).
20
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“Peace is not somewhere in the world, but it is in a human being state. What would happen if
I go to Fezzan unless I come to myself…”
“Not until Sunday but until the grave, I would come up to Fezzan with you.”
“If your heart pulses for us, you are next to me even if you are in Fezzan. If your heart is in
another land, you are far away even if you are next to me.”
“He is a miser. They go even to Fezzan when you give such men the barley.”
“There would be a road to Fezzan if we attempt writing how many they are.”
“Meat prices went away to Fezzan.”
“Promising is made to be kept and even if both hands are in blood, they would come from
Fezzan to keep the promise.”
“So you just make your food good, beautiful and different; the enthusiast comes even from
Fezzan.”
In fact, the exiles go from Istanbul to Fezzan are in the feeling of both loneliness and
strangeness. They look at the world there with these feelings. There is no light both in their
inner worlds and outer worlds. In Turkish literature, there is a story of Mustafa Necati
Sepetçioğlu called Menevşeler Ölmemeli 22 . In one sense, Zaîme al-Bârûnî in her story is
making an effort not to die of the feelings of the exiles who come here. She socialises them
with the people of this place and she almost turns the houses of the exiles into a place to visit
as well.
“…he wanted to love violas with her eyes too when he comes under the light. He was
frightened; his heart trembled. The violas were wrinkling. Their necks were twisted. They
sweat. They were writhe.23” So Fezzan’s exiles were no different from viola. Their necks
were always twisted as well. But Zaîme al-Bârûnî also begins to give life to the exiles of
Fezzan and she suddenly turns the place of exile, Fezzan, into an unbreakable place. Just like
Sepetçioğlu’s “He took the violas rather because of his fear of the flower man’s style of
looking and talking. The man saw the violas suddenly come to life in the flower man's hands,
surprisingly but how come? They were dying…24” statements. Again; how the violas have
delighted the lethargic snow and how the violas have suddenly cheered up the solid darkness
in his story called “Menevşeler Ölmemeli”, so Zaîme al-Bârûnî now makes Fezzan a place
that gives life, delights, distributes smiles and embraces everyone and the world through
İlhami, her hero.
Meanwhile; al-Bârûnî seems to have put Istanbul in the place of Fezzan in the person of
İlhami with the expression 25 of İlhami saying “I will serve my great homeland, where I
become comprehend, by staying here. And I will not go back to the grounds where I betrayed,
I even couldn’t know whose cause”.

Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri, Istanbul 2002, p. 298-301.
Idem, ibidem, p. 300.
24
Idem, ibidem, p. 301.
25
Nurettin Ceviz, ibidem, p. 352.
22
23
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BİN DALLI FİSTAN ÜSTÜNE YAZILAN BİR FİZAN TÜRKÜSÜ

Doç. Dr. Muhammet Sani Adıgüzel
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Özet
Reşad Ekrem Koçu’nun, İstanbul Ansiklopedisi’nde, “Adalar” konusunda art arda üç madde
sıralanır: 1. Adalar, 2. Adalar (Türk Şiirinde), 3. Adalı Türküsü şeklindedir. Adalar
maddesinde, Adalar, İstanbul’un sayfiyesi olarak değerlendirilir. Adalar için, “Marmara’nın
küçük birer cennetidir.” denildikten sonra da, bunlar büyükten küçüğe doğru şöyle sıralanır:
Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, Tavşan, Yassı, Sivri, Sedef, Kaşık. Adalar (Türk şiirinde)
maddesinde ise, konuya Türk şiiri ve müziği açısından yaklaşılır ve Divan-ı İhsan müstesna
Divan edebiyatında Adalar için yazılmış tek mısra bile yoktur yargısında bulunur. Koçu’ya
göre, Adalar Türk şiirine Edebiyât-ı Cedîde ile girmiştir. Bu maddede, Yahya Kemal’den
başlamak suretiyle, sırasıyla Tevfik Fikret, Ahmet Refik, Hamamîzade İhsan, Fazıl Ahmet
Aykaç gibi şairlerin Adalar hakkında yazdığı şiirler ile “Adalar sahilinde bekliyorum”,
“Adalar’dan bir yâr gelir bizlere” gibi şarkı örneklerine yer verilir. Adalar konusundaki
üçüncü maddeye, Adalı Türküsü maddesine gelince, bu madde, Abdülaziz devri sonlarında
İstanbul’dan Fizan’a sürgüne gönderilen bir bahriyelinin ağzından söylenmiş; “Yakası çifte de
çapalı adalım aman sen kime yandın? / Fizana gideni gideni Şaziyem aman gelmez mi
sandın?” diye başlayan ve “Sana da yaptırayım Şaziyem aman bin dallı fistan / Üstüne
yazdırayım Şaziyem aman bir yanık destan.” biten bir türkü üzerinedir. Devrinde ünlü olan bu
türkü hakkında Refik Halid Karay “Eski Bir Türkü İçin” başlıklı bir yazı kaleme alır.
Karay’ın yazısında olay mahalli olarak “Heybeliada Bahriye Mektebi” gösterilir. Nihat Sami
Banarlı da, “İstibdad devrinde Fizan'a sürülen bir bahriyelinin bu manzum macerasını, aynı
mevzuda zarif bir makale yazmış olan Refik Halid'e ithaf ediyorum.” ithafıyla bir nazire
yazar: Fizan Türküsü. Bu bildiride, hem İstanbul hem Fizan türküsü olan “Adalı Türküsü”,
Refik Halit Karay’ın söz konusu yazısı ile Nihat Sami Banarlı’nın Fizan Türküsü
çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Adalı Türküsü, Fizan Türküsü, Nihat Sami Banarlı, Refik Halit Karay,
İstanbul ve Fizan
A “FIZAN” FOLK SONG WRITTEN FOR “BIN DALLI FISTAN”

Abstract
In Reşad Ekrem Koçu’s “İstanbul Ansiklopedisi”, there are three items under the heading
“Adalar” (Islands): 1. Adalar, 2. Adalar (in Turkish poetry), 3. Adalı Türküsü (Islander Folk
Song). In Adalar item, Adalar are regarded as the summer resort of İstanbul. For Adalar, it is
stated that: “they are little heavens of Marmara” and counted from big to small as: Büyükada,
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Heybeli, Burgaz, Kınalı, Tavşan, Yassı, Sivri, Sedef, Kaşık. In Adalar (in Turkish poetry)
item, the subject matter is approached from the perspective of Turkish poetry and music and it
is claimed that there is not even a single line written for Adalar in Divan literature, except
Divan-ı İhsan. For Koçu, subject of Adalar has entered Turkish poetry with Edebiyât-ı Cedîde
(the new literature). This item also provides examples of poems and songs written for Adalar,
including those from poets such as Tevfik Fikret, Ahmet Refik, Hamamîzade İhsan and Fazıl
Ahmet Aykaç, and songs like: “Adalar sahillerinde bekliyorum”, “Adalar’dan bir yâr gelir
bizlere”. As for the third item under Adalar, Adalı Türküsü (Islander Folk Song), this item is
about a song written in the period of Adülaziz, it is written from the perspective of a naval
officer who is sent to exile from İstanbul to Fizan. The song starts with; “Yakası çifte de
çapalı adalım aman sen kime yandın? / Fizana gideni gideni Şaziyem aman gelmez mi
sandın?”, and ends with; “Sana da yaptırayım Şaziyem aman bin dallı fistan / Üstüne
yazdırayım Şaziyem aman bir yanık destan.” About this folk song which was famous in its
period, Refik Halid Karay writes an article titled “Eski Bir Türkü İçin” (for an old song).
According to Karay’s article, the song takes places in “Heybeliada Bahriye Mektebi”
(Heybeliada Naval Academy). Nihat Sami Banarlı also writes an article about this song titled
“Fizan Türküsü” which “is dedicated to Refik Halid who has written an elegant article for the
same song that is on the story of a naval officer exiled to Fizan from İstanbul”. In this paper,
“Adalı Türküsü” will be evaluated within the framework of Refik Halid Karay’s
aforementioned article and Nihad Sami Banarlı’s Fizan Türküsü.
Keywords: Adalı Türküsü, Fizan Türküsü, Nihat Sami Banarlı, Refik Halit Karay, İstanbul
and Fizan

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal’ın, Son Asır Türk Şairleri (Kemâlü’ş-Şuarâ) adlı eserinde,
üç Hâşim Bey vardır. Bunlar sırasıyla; Hüseyin Hâşim Bey, Abdullah Hâşim Bey ve Ahmed
Hâşim Bey’dir. İnal, bu Hâşim Beylerden sonuncusu hakkında verdiği bilgiyi bizzat şairin
kendisinden aldığını bildirmektedir:
“Ahmed Hâşim Bey, talebim üzerine tercüme-i hâline dair mukeddemâ verdiği varakada
pederinin kaymakamlıkla dolaştığı memleketlerden bahsederken diyor ki:” (İnal, 2000, s. 865)
Aynı zamanda İnal’ın eserini yazarken nasıl hareket ettiğini gösteren bu takdimden sonra
Ahmet Haşim’in kendisi hakkında verdiği bilgiye geçilebilir:
“Pederim beni de beraber dolaştırdı. Bu mütemadî bir cevelân yüzünden ibtidâî tahsilim
münkatı’ oldu ve oniki yaşıma kadar uzadı. 1312 (1894-1895)’de İstanbul’a geldiğimde
Türkçe’yi iyi bilmiyordum. Sırf lisan öğrenmek için Nümûne-i Terakkî Mektebi’ne ve bir
sene sonra Mekteb-i Sultanî’ye kaydettirdi.” (İnal, 2000, s. 865)
Kaynaklarda Ahmet Haşim’in babası hakkında fazla bilgi yoktur. Sadece onun Fizan
mutasarrıfı Arif Hikmet Bey’in oğlu olduğu belirtilmektedir. Bu konuda, Reşad Ekrem Koçu,
İstanbul Ansiklopedisi, “Ahmed Hâşim” maddesinde, kısa biyografi sayılabilecek bir bilgiye
yer vermektedir:
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Hâşimin bütün ailesi, ilim ve tedris işlerile uğraşmışlardır. Yalnız babası Ârif Hikmet Bey,
idare hayatına heves etmiş, orta tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbula gelmiş,
mülkiye imtihanını verdikten sonra kaymakam tayin edilmiş, birkaç kazada vazife görmüş,
nihayet Fizan mutasarrıfı iken emekliye sevkedildikten sonra İstanbulda yerleşmiş ve 1915 de
ölmüştür. Mezarı Eyyubtadır.” (Koçu, 1958, s. 368)
Şairin tartışmalı olan doğum tarihiyle ilgili olarak İnal’a verdiği bilgi esas alındığı takdirde
(Tural, 1993, s. 107), d. 1301 (1883-1884) - ö. 1352 (1933) yılları arasında yaşamış olan
Ahmet Haşim’in mezarı da babası gibi Eyüb Kabristanı’ndadır (İnal, 2000, s. 864-865).
Ahmet Haşim hakkında bu bilgilerin verilme sebebi onun Fizan mutasarrıfının oğlu olmasıdır.
Türkçede “uzak” anlamı kazanmış olan “Fizan” ile Fizan mutasarrıfının oğlu tarafından
yazılmış olan ve içinde “uzak” kelimesi geçen “O Belde” şiirinde arasında ilgi kurulabilir. Bu
ilgi için de özellikle biri şiirin ortalarında ve diğeri sonunda olmak üzere iki defa geçen şu
bölüm okunabilir:
“Uzak
Ve mâi gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak
Bu nefy ü hicre, müebbed bu yerde mahkûmuz...” (Ahmet Haşim, 2013, s. 149-151)
Bir şiirde; “uzak”, cüdâ (ayrı), nefy (sürgün), hicr (ayrılık), müebbbed (ebedî) ve mahkûm
kelimeleri geçer ve şiirin sahibi de oğlunu görev yaptığı yerlere götüren Fizan mutasarrıfının
oğlu olduğu düşünülürse elbette böyle bir okuma yapılabilir.
Ahmet Haşim’in “O Belde” şiiriyle Fizan arasında kurulan bu dolaylı ilişkiden sonra Fizan
türküsüne geçilebilir. Fizan türküsü diye bir türküye konuyla ilgili literatürde
rastlanmamaktadır. Pek çok türkü gibi onun da unutulan türkülerden biri olduğu söylenebilir.
Zaten bu konuda en eski kayıt Refik Halit’in 1922 yılında Aydede gazetesinde çıkan “Eski
Bir Türkü İçin” adlı yazısıdır (Refik Halid, 1922; akt. Ünal 2013, s. 886). Enginün bu yazı
hakkında “Yahya Kemal’in “şarkılar romanlarımızdır” cümlesinin bir açıklamasıdır.”
(Enginün, 2010, s. 112) şeklinde bir hüküm vermektedir. Enginün’ün bu hükmü verirken
türkü ve şarkı arasında herhangi bir ayrım yapmadığı anlaşılmaktadır.
“Bizim romanımız şarkılarımızdır.” sözünün sahibi de türkü ve şarkıyı bir arada değerlendirir.
Ona göre bu iki tür arasındaki fark vezin farkı gibidir. O hâlde şarkılar romanımız
denilebileceği gibi türküler romanımız da denilebilir. Ünver onun ağzından konuyu şöyle
aktarır:
“Şarkı, eski şiirden yegâne almadığımız şekildir. Gazeli ve rubai’yi almışız. Millet ibda etmiş
ikiden dörder mısra. Üç tane dört mısra’da olabilir. İlk kıt’ada çapraz kafiyeli, ikinci kıt’ada
üç kafiye sıra ile dördüncüsü birincinin aynıdır. Buna şarkı veya türkü demişler. Sonra
aruzdan olana şarkı, hece vezninden olana da türkü denmiş.” (Ünver, 1980, s. 104)
Birçok türde eser vermiş olmakla birlikte “Eski Bir Türkü İçin” adlı denemenin yazarının asıl
eser verdiği tür romandır. Bu yüzden şarkı veya türkünün romanla yan yana getirildiği bir
sözün açıklamasının onun tarafından yapılmış olması büyük bir önem taşır. İstibdat dönemi
türküsü hakkında yazı kaleme alan Sürgün romanı yazarı (1888-1965) hürriyet dönemlerinde
iki defa sürgüne gönderilir. İlkinde, 1913 yılında, Sinop’a sürülür, oradan Çorum’a,
Ankara’ya, Bilecik’e nakledilir. Daha uzun süren ikincisinde ise, 1922 yılından itibaren,
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Halep ve Beyrut’ta 15 yıllık sürgün ve gurbet hayatından sonra 1938’de çıkan af kanunuyla
yurda döner (Necatigil, 1978).
Refik Halid’in “Eski Bir Türkü İçin” yazısı 21 Ağustos 1922’de yayımlanır. Yazı
yayımlandıktan hemen iki sonra da kendisi sürgüne gönderilir: 9 Kasım 1922 (Necatigil,
1978, s. 203). Nihat Sami Banarlı (1907-1974), “Fizan Türküsü” adlı şiirini sürgünü hem
yaşamış hem yazmış olan Refik Halit Karay’a ithaf eder (Turanlıoğlu, 1974, s. 2).
Aslında Karay’ın “Eski Bir Türkü İçin” yazısı ile ve Banarlı’nın “Fizan Türküsü” şiirini aynı
çerçevede değerlendirmek gerekir. Yalnız bir farkla ki, bir bahriyelinin aşk macerasını konu
alan türküyü biri nesre diğeri nazma çevirmiştir. Bir başka deyişle, Karay tarafından nesre
çevrilen türkü Banarlı tarafından yeniden nazma çevrilmiştir. Daha doğrusu Banarlı türküye
kaldığı yerden devam etmiştir. Devam ederken de, “Aldı Banarlı” şeklinde, gizli bir şekilde
kendine söz verdiği bile düşünülebilir:
“Fizan dedikleri bu yer çöl müdür?
Düşmanlar burda dost, dostlar el midir?
Şaziye’m gözümden akan sel midir?
Saçların dağılıp yere değince?
Şaziye’m sen buna ne diye kandın?
Bu zincir saçından muhkem mi sandın?” (Turanlıoğlu, 1974, s. 2)
Karay’ın “eski bir türkü” dediği halk türküsü için Banarlı “Fizan Türküsü” adını verdiği bir
nazire yazar. Karay’ın Abdülaziz devrinin sonlarına kadar götürdüğü türkünün ortaya çıkışı
için de o İstibdat devrini gösterir. Koçu’nun “Adalı Türküsü” başlığı altında İstanbul
Ansiklopedisi’ne aldığı ve “Abdülaziz devri sonlarında Büyükşehirde dillere destan olmuş bir
türküdür; sürgüne gönderilmiş bir bahriyelinin ağzından söylenmiştir.” diye takdim ettiği
türkü şöyledir:
“Yakası çifte de çapalı Adalım aman
Sen kime yandın?
Fizana gideni, gideni, Şaziyem aman
Gelmez mi sandın?
Sana da yaptırayım Şaziyem aman
Fildişi tarak
Tara da kâküllerini Şaziyem aman
Bir yana bırak.
Sana da yaptırayım Şaziyem aman
Bin dallı fistan
Üstüne yazdırayım Şaziyem aman
Bir yanık destan..” (Koçu, 1958, s. 210)
Koçu da, Banarlı gibi Karay’ın yazdığı yazıya göndermede bulunur. Sadece göndermede
bulunmakla kalmaz aynı zamanda onun türkünün hikâyesi türündeki söz konusu yazısından
bir de aktarımda bulunur. Asıl metinle kısmen farklılık gösteren, daha doğrusu yarı özet
niteliği taşıyan bu aktarım olduğu gibi verilebilir:
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“Baba coşuyor, köpürüyor, zamane nazırının ayaklarına kapanıyor:
̶ Bir çapkın kızıma musallât oldu, diyor namusumu kurtarınız.
Öteki de yaman bir adammış:
̶

Yakalayın şu külhanbeyini, atın geminin sintinesine, yollayın Fizan’a!..

diyor. Ah, ne fecaat!.. Bir gün haber alınıyor ki yakası çifte çapalı o bahriye güzeli kızgın
Afrika çölünün yolunu tutmuş… Minimini mâşuka gece gündüz kanlı gözyaşları döküyor..
yanıyor, tutuşuyor.. Fakat araya kocakarılar, nasihatçiler giriyor.. ve allem ediyorlar, kallem
ediyorlar, mâşukanın zihnini çeliyorlar, bir başkasına gönlünü çeviriyorlar. O esnada âşık
Fizan’dan kaçıyor, binbir mehâlik atlatarak, bir gün senelerden sonra sevgilisinin penceresi
önüne geliyor..
Siz artık hayalhanenizde bu elîm macerayı aşkı tevsi ediniz. Vakanın kahramanlarını
gözünüzde canlandırınız; eski harbiye mektebi kıyafetinde o gürbüz delikanlıyı hararetli aşkla
yanan iri, siyah gözleri, güneşte kavrulmuş, sıcak, esmer teni ile ve o sarışın, oynak, hoppa
Şaziye’yi katmerli kirpikleri ardından erkeğe yarı vahşi, yarı munis, fakat daima iştihalı
bakışları ile, kıvrak yürüyüşü, tembel yatışı, ateşîn dudaklarile tecessüm ettiriniz; Fizan
çölünü, Kasımpaşa hayatını, babanın gaddarlığını, kadının vefasızlığını, hepsini teferruatile
düşününüz… Vallahi, bazı günler oluyor ki vapur Heybelide mektebin önüne gelince
güvertedeki bütün halkın, kadın ve erkek, bu güftesi sade ve bestesi oynak türküyü tutturarak
hep bir ağızdan diye çağırmasını istiyorum.” (Koçu, 1958, s. 210)
Karay’ın bir roman bölümü gibi okunabilecek olan bu satırlarından sonra, Yahya Kemal’in
“şarkılar romanlarımızdır” sözü tekrar hatırlanabilir. Hatta Koçu’ya, kahramanı “Şaziye” olan
bu türkü, Adalar türküsü, Adalı türküsü; kahramanı “Şadiye” olan bir şarkıyı, bir Adalar
şarkısını, “Adalar sahilinde bekliyorum” şarkısını hatırlatır: “Kahramanı Şadiye adında bir kız
olan meşhur şarkıyı da büyük muharririn bu tasvirine bağlamak mümkündür.” (Koçu, 1958, s.
210)
Koçu’nun türkü ile şarkı arasındaki fark Şaziye ve Şadiye arasındaki fark gibidir şeklinde
yorumlanabilecek o türkü şudur:
“Adalar sahilinde bekliyorum
Seni yarın serian istiyorum
Her zamanki yerinde bekliyorum
Beni şad it, Şadiye başın için
Nerede o mis gibi leylaklar
Sararıp solmak üzre yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni şad it, Şadiye’m başın için” (Koçu, 1958, s. 209)
Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nde Adalar hakkında “Adalı Türküsü” dışında yer verdiği
iki maddeden daha burada söz edilebilir. Bunlardan biri “Adalar” maddesidir. Bu maddede
Koçu, İstanbul’un sayfiyesi olan Adalar için, “Marmara’nın küçük birer cennetidir.” der ve
daha sonra da bu küçük cennetleri büyükten küçüğe doğru sıralar: Büyükada, Heybeli,
Burgaz, Kınalı, Tavşan, Yassı, Sivri, Sedef, Kaşık. Diğer Adalar maddesi, “Adalar (Türk
Şiirinde)” maddesinde ise, Türk şiirinde Adalar konusu ele alınır. Bu maddede Divan şiirinde
145
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
Adalar hakkında tek mısra bile yazılmadığı iddiasında bulunulur. “Divan-ı İhsan’ın bu
iddianın dışında tutulduğu bu maddede Türk şiirine Adalar’ın Edebiyât-ı Cedîde Dönemi’nde
girdiği belirtilir. Bu maddede, Yahya Kemal’den başlamak suretiyle, sırasıyla Tevfik Fikret,
Ahmet Refik, Hamamîzade İhsan, Fazıl Ahmet Aykaç şairlerin Adalar konusunda yazdıkları
şiirlere yer verilir.
Bu şiirlerden de, “şarkılar romanlarımızdır” sözünün sahibinden bir şiir, bu sözün bir deneyim
sonucu söylendiği izlenimi bırakan ve daha sonra “Eski Şiirin Rüzgârıyle” eserinde yer alan
Şarkı başlıklı bir şiir, bu adı taşıyan şiirlerden birinci şiir örnek olarak verilebilir (Yahya
Kemal, 1962, s. 117):
“Sen şarkıların durduğu bir lâhza kenarda
Yâdet ki seviştikti ilâhî Adalarda
İçlen! Soğuk ellerle [hazîn] alnını sar da
Yâdet ki seviştikti ilâhî Adalarda
Ey şimdi elâ gözleri süzgün, sesi şakrak,
Kumral saçın üstünde görürsen iki üç ak,
Çık kuytu hıyabanlara, al bir kuru yaprak,
Yâdet ki sevişdikti ilâhî Adalarda” (Koçu, 1958, s. 208)
Daha çok “Resimli Türk Edebiyatı” ve “Türkçenin Sırları” eserleriyle tanınan Nihad Sami
Banarlı’nın (1097-1974) vefatı dolayısıyla Kırklareli gazetesinde iki şiiri yayımlanır.
Bunlardan biri “Yunus ve Fuzuli”; diğeri ise, Fizan Türküsü başlıklı şiirdir. Uluğ Turanlıoğlu
tarafından yayımlanan bu şiirlerden ikincisi, Fizan Türküsü, Refik Halit Karay’a ithaf
edilmiştir: “İstibdat devrinde Fizan'a sürülen bir bahriyelinin bu manzum macerasını aynı
mevzuda zarif bir makale yazmış olan Refik Halid'e ithaf ediyorum.” (Turanlıoğlu, 1974, s.
2). İthafta da belirtildiği gibi Banarlı’nın Fizan Türküsü şiiri İstibdat devrinde Fizan’a sürülen
bir bahriyelinin manzum macerasıdır. Şiirin ithaf sebebi bu manzum maceranın daha önce
Refik Halid tarafından “Bir Eski Türkü İçin” adıyla nesir olarak yazılmış olmasıdır. Biri nesir,
diğeri nazım bu iki yazıya bir halk türküsü olan Adalı Türküsü’nün değişik rivayetleri
nazarıyla bakılabilir. Bu bağlamda, Banarlı’nın Fizan Türküsü şiiri, hem İstanbul hem Fizan
Türküsü olan Adalı Türküsü’nün son mısraından hareketle, “Bin Dallı Fistan Üstüne Yazılan
Bir Fizan Türküsü” olarak okunabilir:
“Yürü! Halep, yürü! Mersin, Adana.
Bir yiğit sürgünden kaçmış vatana.
Bağrına bastırsın doğuran ana,
Feleğin çaldığı geri dönünce.
Şaziye’m sen buna ne diye kandın?
Fizan'a gideni gelmez mi sandın?
Şaziye’m.. Şaziye’m.. gelin olmuşsun!
Daha dün benimdin.. Elin olmuşsun!
Adalım, sen ne boş yere solmuşsun?
Araya bir zengin rakip girince.
Sürgün giden fakir, dönmez mi sandın?
Gözü yaş, ömrü boş adalım… Yandın!” (Turanlıoğlu, 1974, s. 2)
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Abstract
The exits of the nations living in the Magrip geography used about the North Africa Region
where Libya, Tunisia, Algeria, Morocco and Mauritania are located; that related to the
Turkish National Struggle, which occurred simultaneously with the political and social
military situations after the First World War was considered as.
Libya and Morocco are among these countries; In the same period with the National Struggle
that started in late 1918 in Anatolia, they did not surrender immediately against the imperialist
powers and continued their national resistance efforts. The countries of Algeria, Mauritania
and Tunisia were under the effective protection or colonial rule of the imperialist powers at
that time. While the desire to resist the influence of Italy and France in this whole geography
continues, some local people have been forced to work in Italy and French armies by force or
for a small fee.
By French military circles; These military units, which were named as "Turcos, Zuhaf,
Legionnaire, Colorful Soldiers, African Troops, Black Feet", were fought on both fronts
against both Germany and the Ottoman Empire in the First World War in 1914; Subsequently,
since the Mondros Armistice, it has been tried to be used as an occupation or control force in
many regions of Anatolia.
In this study, the view of the people of the Maghreb and the leaders of the Ottoman Empire to
the Jihad proclamation and their approaches to the National Struggle are discussed. People of
the region, taking place in front against Turkey as a soldier, the reality has been different.
Besides, Italy, which is closely interested in Libya, has tried to establish informal contacts
with Mustafa Kemal Pasha since the beginning of 1919.
Because the Libyan and Moroccan resistance that continues with various interruptions; “It
was an important obstacle preventing the uninterrupted military reinforcement required to
occupy the regions of interest in Italy and the French, which are in the ranks of the Entente
States.
The struggles that have been continuing intermittently since 1911-1912 in the Tripoli, Central
and North Atlas regions in the Maghreb, and the resistance led by Senusi, Abdulkerim El
Hattabi have had mutual effects on the Turkish Independence Struggle.
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In the personality of Mustafa Kemal Pasha, the volcano, which was extinguished in the spirit
of the Turkish and Islamic world, started to get active again. This new struggle, Turkey's
prestige has increased day by day, religious and opinion leaders, Sheikh Mustafa Kemal
Senusi takes place in the next and made clear in his propaganda, Muslims have made a great
impact on the French troops. These geographical and strategic for both France and Turkey has
historical and religious importance. This importance accelerated the agreements reached with
the French and Italians.
Western imperialist powers have tried to shape the battlefields, battlefields and the public
opinions of the country it will occupy, through Muslim Colonial soldiers.

Key Words: Mustafa Kemal Atatürk, Sheikh Ahmet El Senusi, Emir Khalid, Ferhat Abbas,
Ahmet Messali Hajj, Abdulkerim El Hattabi

BÜYÜK SAVAŞ (1.DÜNYA SAVAŞI ) VE SONRASINDA MAĞRİP(KUZEY
AFRİKA) ÜLKELERİNDE SİYASİ VE ASKERİ GELİŞMELER (TÜRK MİLLİ
MÜCADELESİYLE MUKAYSELİ BİR BAKIŞ AÇISIYLA)
Özet
Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya‘nın bulunduğu Kuzey Afrika Bölgesi‘ne atfen
kullanılan Magrip coğrafyasında yaşayan ulusların Osmanlı yönetimi ile nüfuzundan çıkışları
ve cereyan eden 1. Dünya Savaşı sonrası siyasi, sosyal askeri durumları eş zamanlı olarak
cereyan eden Türk Milli Mücadelesiyle ilintili olarak ele alınmıştır.
Bu ülkelerden Libya ve Fas; Anadolu’da 1918 yılının sonlarına doğru başlayan Milli
Mücadele ile aynı dönemde emperyalist güçlere karşı hemen teslim olmamışlar, ulusal
direniş çabalarını yer yer sürdürmüşlerdi. Cezayir, Moritanya ve Tunus ülkeler ise o sıralarda
emperyalist güçlerin, etkin himaye veya sömürge yönetimleri altındaydılar. Söz konusu bütün
bu coğrafyada İtalya ve Fransa’nın nüfuzuna karşı direnme arzuları devam ederken, bir kısım
yöre halkı da İtalya ve Fransız ordularında zorla ya da cüzi bir ücretle görev yaptırılmışlardır.
Fransız askeri çevrelerince; “Turcos, Zuhaf, Lejyoner, Renkli Askerler, Afrika Birlikleri,
Siyah Ayaklar” diye çeşitli isimler takılan bu askeri birlikler, 1914 yılında Birinci Dünya
Savaşı’nda, gerek Almanya’ya, gerekse Osmanlı Devletine karşı çeşitli cephelerde
savaştırılmış; akabinde Mondros Mütarekesi’nden itibaren Anadolu’nun birçok bölgesine
işgal ya da kontrol kuvveti olarak da faydalanılmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmada Magrip halklarının ve halk önderlerinin Osmanlı Devleti’nin Cihad ilanına
bakışı ve devamında Milli Mücadeleye karşı yaklaşımları ele alınmıştır. Bölge halkları, asker
olarak Türkiye’ye karşı cephede yer alırken, gerçekte durum farklı olmuştur.
Ayrıca Libya ile yakından ilgilenen İtalya 1919 yılının başından itibaren Mustafa Kemal Paşa
gayri resmi temaslar kurmaya çalışmıştır.
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Çünkü çeşitli kesintilerle devam eden Libya ve Fas direnişleri; “İtilaf Devletleri safında yer
alan İtalya ile Fransızların Anadolu’daki çıkar bölgelerini işgal etmek için gerekli kesintisiz
asker takviyesini engelleyen önemli bir engel olmuştur.
Magrip’de bilhassa Trablusgarp, Orta ve Kuzey Atlas bölgelerinde 1911-1912’den beri
aralıklarla devam eden mücadelelerin, Senusi, Abdülkerim El Hattabi’nin önderliğindeki
direnişlerin, Türk Bağımsızlık Mücadelesi’ne karşılıklı etkileri olmuştur.
Mustafa Kemal Paşa’nın şahsında, Türk ve İslâm dünyasının ruhunda sönmüş olan volkan
tekrar hareketlenmeye başlamıştır. Bu yeni mücadele, Türkiye’nin prestijini günden güne
artırmış, din ve kanaat önderi Şeyh Senusi’nin Mustafa Kemal’in yanında yer alması ve
yapmış olduğu propagandalar, Müslüman Fransız askerleri üzerinde büyük etki yapmıştır.
Sözkonusu coğrafya hem Türkiye ve hem de Fransa için stratejik, tarihi ve dini öneme
sahiptir. Bu önem, Fransızlar ve İtalyanlar ile varılan mutabakatları hızlandırmıştır.
Batılı emperyalist güçler, Müslüman Sömürge askerler üzerinden muharebe sahalarını, savaş
meydanlarını, işgal edeceği ülke kamuoyunu şekillendirmeye çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler:Mustafa Kemal Atatürk, Şeyh Ahmet El Senusi, Emir Halid, Ferhat
Abbas, Ahmet Messali Hac, Abdülkerim El Hattabi

INTRODUCTION
In this study, which is based on the impact of the National Struggle and Mustafa Kemal
Atatürk on the ground of the Islamic world, but especially in the Magrip geography , which is
a closed box, and the contribution of this geography to the National Struggle, we examined
the period of 1918-1922, namely military events and international agreements .
The Ottoman defeat of the Islamic world and shocked the armistice in 1919, began to follow
the events with great care in Turkey since the spring. Until that time, he discovered Mustafa
Kemal Pasha, who was not known to them (except Libya) (he was the legendary hero
or Enver Pasha, who was known as the man who pressed Caliph with the Germans ) and
Mustafa Kemal Pasha. He began to watch the challenge to Europe with excitement.
Above the Maghreb of, or French press organs of the news and the way we try to explain with
examples from the comments of Aegean region ( Maghreb in have intimacy Turkish origin of
the Occident Hearths as sailors from many of the Aegean region and retirees until the were
people who return to Turkey again.)[2] The Greek occupation, Istanbul entry of Allied
troops, Sevre Treaty, posed for various reasons of solidarity with the Islamic community to
enter Turkey. In this series of events, the Battle of Sakarya, which lasted 22 days and 22
nights (August 21, 1921 - September 113, September 1921) was the undisputed turning
point.The victory of the Turks against the Greeks and the British imperialism behind it gave
the feeling that the colonized Muslim peoples could be challenged with Europe.[3]
I- Libya
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Just as the National Struggle has an effect on Libya, Libya has two outbreaks for the Turkish
National Struggle . The first one begins when Mustafa Kemal Pasha voluntarily was sent to
Tripoli-Benghazi in 1911.
Mustafa Kemal played a role in starting one of the first National Liberation Wars against
imperialism in Africa in Tripoli against Italian imperialism. He is one of the leaders who
taught liberation lessons to “ friendly African children ”. Mustafa Kemal's leading character in
guerrilla warfare itself is the inspiration for national liberation wars.[4]
In Rezzan Ünalp's work titled “The Activities of the Ottoman State towards North Africa in
the First World War”, he partially addressed the same subject and made an inference as
follows:
" Especially in Libya ( Tripoli) ' s ," When the First World War in North Africa discussed
during the struggle, Tripoli creates the gravity of this struggle in terms of the Ottoman
Empire. Which occurred in the Tripoli War years 1911-1912, it had been a war in the fate of
the Republic of Turkey and the Ottoman Empire gained leadership experience of effective
military background manager. It is certain that the experience of Mustafa Kemal, who went to
Tripoli voluntarily to fight against the Italians, in the National Struggle had an important role
in the organization activities in Tripoli. With this war, the losses suffered in the First World
War, which we are involved in with the decisions taken away from realistic policies, enabled
him to form accurate war strategies in the War of Independence, the ability to realize the
demand in question by realistically evaluating the conditions of the material world. he
brought it forward . ”[5]
The second most important privilege in Libya's Turkish National Struggle is the friendships
Mustafa Kemal Pasha established here and that he knew the family of Sheikh Ahmet Senusi .
However , it is noteworthy that during the National Struggle, Italy did not encounter an event
that caused loss of prestige in this geography. Agreement with Sheikh Idris, nephew of
Sheikh Ahmet Es Senusi , Italy during the National Struggle Period[6] made a guarantee
that Mustafa Kemal Pasha also assured Count Sforza that he would not use his friendship
with Sheikh Senusi to provoke and lead the resistance in Libya.[7] These two reasons
prevented an important resistance in Italy between 1920 and 1921 in Libya.
National Struggle period resistance leaders in Libya, Turkey and Mustafa Kemal were
observed. Italy behaves friendly to Turkey, the Turkish Fighting albeit indirectly that
supports or at least knew of course that ineffective. Therefore, they did not take any major
action against Italy during this period.
Since Britain and France knew this, it was a fruitless attempt in Tunisia that they wanted to
attack the Italians and end the solidarity of Turks and Italians in Anatolia with the lies of
Turks and Turks - which provoked Turks.[8]
When the Mondros Armistice was signed, it was ordered to stop the war on the fronts. In the
face of this situation, it is necessary to save the Istanbul Government from the difficult
situation in Tripoli, and meanwhile, it was necessary to give the Tripoli people the power and
opportunity to defend their independence in the talks that will start with the Italians. Studies
were initiated for this. Lieutenant Colonel Abdurrahman Nafiz, who made great efforts in this
regard, defended the idea of establishing a republic administration in Tripoli. For this reason,
Governor Süleyman El Bârunî was called to Misrata . [9]
After the meeting in Misrata , the Republic of Tripoli was declared in November 1918. Italy
recognized the internal autonomy of this republic in 1919. A constitution was made. In the
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meantime, because of the British occupation of Istanbul on March 16, 1919, the highest
authority of Islam was attacked; it caused a big reaction especially in Tripoli . Were
demonstrations, speeches also condemned this behavior. It « is a blow to his heart,
emotions will smash, suffering to lead to a withdrawal of the cage » telegraphed to the Italian
Government to bildirildi.libya'lı are gathered in Ankara, this attitude of the Grand National
Assembly immediately ' "was discussed in one of the first session.[10]
In addition to once again accepting that Seyyit İdris recognized his sovereignty in a new
agreement in 1920, Italy undertook the duty of protecting the indigenous people living on the
shores of foreigners.
These treaties were not ratified by the Italian parliament. The Italian Government was after a
distraction tactic. On the other hand, they were trying to open up between tribes and tribal
leaders. Under these circumstances, another meeting of leaders was held in Garyan
in December 1921, and the clashing tribes tried to reach an agreement. This meeting adopted
the thesis of the unification of various regions of Libya. When reunification trends began in
Libya, a new regime (October 1922) was established in Italy. Seyyit İdris took refuge in
Egypt in December 1922 when preparations for the war against the Libyans began in the new,
energetic and aggressive government . Leadership in Benghazi, relatives of Mohammed erRide es to Senusi had passed.
At the 30 August 1922, the victory of Dumlupınar and the rapid entry of Turkish armies to
İzmir was heard in the cities of Tripoli and Benghazi; It was instrumental in demonstrations of
joy that Italians could not prevent from being disclosed and inspired the independence
movements.[11th]
With the hesitations of Sheikh İdris and the pressure of the patriots around him, these treaties
could not be fully implemented. Idris, who went to Egypt on the grounds of being treated
together with other sheikhs and some tribal leaders who came forward in 1922 when the war
started and shifted to Benghazi, left his brother Muhammed Riza as a deputy, Ömer
Muhtar.[12] had commissioned the war, which would continue until 1931.
Republic of Turkey, with the Treaty of Lausanne (July 24, 1923) in Tripoli and Benghazi
earth gave up its rights in Egypt by Sheikh Idris, he has continued to struggle with the support
of the British. At this time, Fizan was under French occupation. In 1923 Tripoli designated by
Italian colonial governor, the country has canceled all agreements made İdris'l Sheikh, in the
struggle for suppressing the resistance, great strength yığınaklan be made.
Italians also train alongside Muslim mercenaries from the local colonial troops brought from
Eritrea in 1911 and also against their own blood and their brothers in religion Trablugarp war
as well as during use had Resume .[13]
Continuing its war of independence in Libya, Omar Mukhtar, he was taken prisoner in a
collision wounded and entered on September 11, 1931 four days later, 20,000 Bedouins 70year-old executed this old hero ettirmişti.mareşal Badoglio a civil war in Libya on January 24,
1932 bits officially announced that etmişti.mussolini of this DRAM as summer talking "with
lush plants Sirenka to red with blood" had been. [14]
The Italians seized their possessions by closing down all the poor of the Senus . 300 km from
the coast to Cagbub to prevent passage through Egypt . they pulled wire mesh, thereby
officially ending the struggle against the Italians for twenty years. Nevertheless, Sheikh Idris
and those accompanying him continued the political struggle in Egypt.[15]
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The attitude of the Muslim countries in the National Struggle and the resistance
of Libya against the Italians with the attitude of the people of North Africa complement each
other.
II- Morocco
Spain wanted to consolidate its dominance in the Moroccan mandate and enlarge its
territory. [16] The transportation links of the two regions separated by Alhucemas Bay were
weak. At
the
beginning
of
August
1919,
the Spanish Governor
General Dámaso Berenguer , to open the roads of transportation, to take over the Harbor of
Tangier and to have a voice with France in the transition regime of the Strait of Gibraltar, and
to seize Cibela and some similar Moroccan lands. [17] tried to move from north to central
Morocco. However, Manuel Fernández Silvestre , western Rif tribes and these tribes, the
leader of Abdul Karim Hattab 'to[18] ordered to attack.
As a result, between July 22, 1921 and August 1921 , the Annual Spanish Army
of 25,700 collided with about 4,000 Rif guerrillas. At the end of the Annual Battle, there are
16,000 Spanish casualties (8,000 of which are dead) and 20,000 casualties, according to other
sources. In addition, 20,000 rifles , 400 machine guns and 129 cannons were taken over
by Rif guerrillas. On the side of Rif guerrillas there were as many as 1,000 dead in this
battle. Annual Battle
of Spain 'in Annual the
disaster called.
[19]
The Annual Battle showed other nations in Africa that a European colonial state could be
defeated. the Abdulkerim [20] forces, the Spanish army defeated a heavy Melilla 'or were
forced to retreat. [21]
After that, the Rif forces turned to the east and took back the lands that the Spaniards had
captured since the beginning of the war. Abdülkerim didn’t decided to attack Melilla , which
is the biggest base of the Spanish army and also the last fortress in the Rif region, due to the
settlement of many European citizens in this region. But more importantly, France, who has
been following this situation quietly and giving minor casualties, is a second
Kemal.
[22] or the second Mustafa Kemal (Atatürk), who resurrected the Andalusian
State, according to the Moroccan writer Zakya Daud with 325,000 soldiers to this
war . [23] According to France and Spain, a total of 500,000 people, 42 generals, 300,000
fully equipped army according to French Professor Maurice Vaisse .[24] participated in the
war. 12 mixed infantry divisions with approximately 180000-200000 (of course where air or
sea, gendarmerie train ekipaj elements of the floor and Herzegovina Professor Vaisse
the figures given thought to be more accurate.) Participating soldiers, the war Rifa has been
caused to rotate against the force. The Spaniards then the Rif continue to remove more troops
to the region, Abdul Karim opposite occurs numeric and gradually increase the technological
superiority, 1925 'in Spain 's next to join the battle in France 's south and Algeria's
direction (east) to go on the offensive and everything important in Spain from the air
Abdulkerim had to surrender to Spain in the face of his attack with chemical weapons. [25]
During
the
liberation
struggle
of
the
colonial
peoples, Rife 's
War
(1921-1926) of these peoples to defend themselves been recent efforts made to, or be reversed
in the future the question of a precursor of a movement that resulted in independence comes
to mind. In 1923, the declaration of the Republic of Rif by Abdulkerim , after
the Annual Victory that challenged the imperialist powers, not only prepared a ground
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suitable for Spanish initiatives, but also created a response to the wishes of the French , such
as Lyautey, to connect to the Sheriff Monarchy .[26]
The uprising movement targeted Rif 's relations with Morocco, leading to the fragmentation
of the country as a result of imperialist infiltrations. The devastated Rif is wrapped up in
sensitive local balances caused by colonial investments, which have resulted from their
disconnection with the rest of Morocco. The action of Abdülkerim was not only with Rif , but
had taken place in the game of these authority connections.
Abdülkerim ultimately thought of going to a reform in Islam like Atatürk did and completely
separating it from the state. It aimed to combine Islamic institutions with modern style , by
reducing the influence of the cult leaders who bow down to the colonists .
General Lyautey nothing Morocco as an independent and modern Islamic state established so
close to their " him to the regime" , declared to be dangerous.[27]
There were also young soldiers who exemplified the policy pursued by Mustafa Kemal
Pasha. The echo of Mustafa Kemal Pasha's victory over the Greeks,[28] in the dream of many
resistance fighters, especially in the personality of the leader, such as Abdülkerim el Hattabi ,
in the South and the Middle Atlas , was found in many cities, especially in Fes.[29]
In the work of a Spanish writer, it was mentioned that the Rif movement was a nationalist
uprising, the Rif defeat, Abdülkerim El Hattabi, and the precautions against it.[30]
An important decision was that they understood that they could not suppress this movement
alone. It was that this movement would return to the south after securing the north. The result
was understood. France and Spain had allied. Squeezing their throats in the south[31] did not
want an independent strong Muslim state. The two colonial powers had no difficulty in
agreeing and finding a common path, as France agreed to Germany in the 1890s by giving
172,000 square meters of land from another colony of Africa, Togo. There were two major
power coalitions to defeat Abdülkerim. The king had supported the republican movement like
this in Turkey. [32] There are many popular leaders in North Africa. However, their most
charismatic is Abdülkadir and Abdülkerim. Although there is no connection between
Algeria's popular leader Abdulkadir Moroccan Abdulkarim, their similarity, both also of the
Quran by cutting ties with the lodge staff and customs reference field and is seen in a state of
dream towards a democratic approach. They both noticed corruption in lodges and lodges.[33]
Islamic geography of the leaders and peoples in a common power grid as a one affecting the
most important events anti-imperialist basis, whether religious Want an original attempt,
nationalists and republicans get a character like very quickly spread in the Muslim world such
as Turkey wishes, sympathy win and finding spiritual supporters. However, acquired
helplessness, unconsciousness, a sense of backwardness and loneliness in all fields in science
and economy prevented the excitement of these excitements. Charismatic leaders such as
Mustafa Kemal, Abdülkerim, or original belief leaders such as Senusi will come out so that
they can defeat this “we cannot be a man” psychology and mobilize their nations.
The influence of the Moroccan mujahedin in Europe has been summarized as follows
in Sebil ur Reşad , the British daily newspaper Telegraph , Spain and Morocco. [34]
Moroccan jihadists, Iraq and Turkey, the military and political victory by the inspiration that
created the Islamic world up to 60,000 mücahitl to Tetuan they were heading towards the
French zone in that the pressure increasing every day in Morocco, in Tangiers
impartiality results grave of violations inevitably bring in in together He stated
that .[35] Liberation War with Syria and Morocco in the French simultaneously be faced with
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difficult situations, it is interesting in terms of showing the synchronization in the Muslim
world. [36]
Also Algerian intellectuals and leaders of the liberation Messali pilgrimage in with relatives
later in his memoirs published by Mustafa Kemal, Rif'l the leader, Abdul Karim from
Khattab also mentions boasted of. [37] It is no doubt that Mustafa Kemal Pasha was the most
popular person in most of the Islamic world between 1922 and 1923.[38]
The military observation and situation report, consisting of the realistic observations and
interpretations of Marshal Lyutey , one of the most talented soldiers who served as a ministry
of war in France, contains very important findings. This report reveals intense interest
and pursuits of Morocco with the National Struggle in great detail. It shows that the
National Struggle has a wide impact and resonance in the geography of Gibraltar .[39]
Influenced by the independence movements in Syria, the heroism of Mustafa Kemal,
Abdulkerim El Hattabi went on the path of his father, gathering many of the tribes against the
Spaniards and the French, and started a great revolt in Rif . It is not difficult to guess that this
resistance of Abdülkerim El Hattabi frightened the French. Because he had already written
the following lines in Telegrama Del Rif in 1911 : “… France wants to delete Morocco from
the world map. So our enemy is France . ”[40]
In the August 1921 report of Marshal Lyautey , over 80,000 soldiers and 7 million francs
asked France for the risks it would take in the Rif uprising. However, he stated that he could
take measures to resolve the situation in 1922, and that the general course was very risky, and
that the only gratifying side was that he asked for help from the Algerian military rulers of the
Spanish Government against Hattabi. He mentioned that in the case of eliminating the danger
together with Spain, tribes that were not hostile to France until that time could also change
attitudes.[41]
In the other Political Situation Report in October 1921; In Morocco, especially in the city of
Fes and its surroundings, there are a lot of pro-Turkish public opinion, the developments of
the people in Anatolia from the Arab press, especially the Egyptian press;[42] days followed
by a day, to do with Turkey, especially in Istanbul will generate greater resistance and
discontent in the region of a treaty which leaves in Turkey, such a not peace is permanent, the
Soviet leader with a good deal and successfully continued the struggle with the help of
Mustafa Kemal, the head of the country in the future It is stated that the Islamic geography
will not approve of it. It is recommended that the agreement with the national leader Mustafa
Kemal would be wise.[43]
Excluding political reservations of the Moroccan people, Mustafa Kemal great sympathy for
that feed, they want some of the expulsion of Greeks from Anatolia, but in Fes Turkey's
integrity of the ulama and Fes University collected, that he had expressed the opinion that one
should be measured against the Sultan, Istanbul Turkey with Muslim he added that declared
that the end of war did not remain as a state. In addition, it was stated that Mekkeli Şerif
Hüseyin and his children were treated coldly, viewed as English agents and that they did not
comply with the statement that " the worst Muslim is better than the best disbeliever "
according to an Arab proverb .[44]
Rif uprising of all regions to spread the prevention of the most urgent and the Prime Minister
in addressing January 1920 as a vital issue of the character Briand , from Lyautey reports
from the economic crisis, the increasing German again to start recurrence of the problem and
Mustafa Kemal Pasha, the Greeks against the achievements on a peace treaty with Turkey has
decided to do.[45]
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As for the country of Morocco, the first French General Governor
of Morocco , Lyautey , understood that after 1920s Manda could not exist in Morocco for a
long time. He believed that developed, civilized and self-autonomous North Africa would
leave France sooner as a historical fact. Lyautey, who closely followed the Turkish War of
Independence by correspondence with Mustafa Kemal , wanted the separation that would take
place in the future to be painless and that the indigenous peoples' view of the French would
include love. Armed resistance against the French forces was unsuccessful. But the resistance
spread even in cities and turned into a different form of struggle.
For example , while a republican flow came from the ceiling in Rif in the north of Morocco ,
scholars in the south continued their scientific studies depending on the tradition of their
ancestors by writing explanations and long biographical works in sharia books. Sultan Hafiz
played a clear role in these investigations. He also showed himself as a writer and printed
classical works with his own money.
III-Tunisia
The first Tunisian generation studying in French schools suggested that the ideas of
the French Revolution would make Tunisia a state like France. This idea, whose origin dates
back to the pre-World War I, led to the formation of the " Young Tunisian Movement" .
In Tunisia, European and Tunisian workers united in 1919 to form a party called the Tunisian
Socialist Federation. This group later published newspapers " Avenir Social ," "Habib el
Umma", "At Talea " .
Rather than defending Tunisia's independence, the move wanted the equal rights with
foreigners, democratic reforms and the republic to replace the monarchy. Between 1919 and
1923, it is observed that Tunisian workers established trade unions and obtained some
working rights, albeit limited. In June 1920, the Düstur (Constitution) Party, which is
important for the modern history of Tunisia, was established. The main goals of the Düstur
Party, headed by Abdulaziz Taalbi , are the national government, the freedom of the press, the
right to education and the rights granted to the Tunisian officials and the French, to be
responsible in front of a parliamentary election. When the Order Party first appeared, it did
not refer to the end of French colonialism or the independence of Tunisia.
However ,
the
arrest
of
some
members with Abdülaziz Taalbi on 31
July
1920 ensured that these demands were included in the party program. After the arrest
of Abdülaziz Taalbi , large public protests started. The French administration, which could
not print the demonstrations, had to release Taalbi in April 1921, accept the Dirtur Party as a
legal entity and apply some French laws to the Tunisians. [46] By 1922, although the floor of
the Düstur Party expanded, intra-party divisions also began. While Düstur's left wing insisted
on broad constitutional reforms, the right wing had completed this split by
choosing to cooperate with the French under the name of " Hizb al-Islah" .[47]
A bourgeois nationalist organization was also established in June 1920. Its name was Liberal
Constitutional Party, or Düstur , which for short means "Constitution " in Arabic . Party
President Abdulaziz Taalbi of which he wrote in 1920, " La Tunisie won Martyr in " was
telling the barbaric invasions of French colonists. Egyptian Mustafa Kamil Pasha, from the
schools in Paris in the 1900s and where he met Pierre Loti [48] spread the national awareness
he gained from enlightened French writer-journalists to North Africa. Besides, young
156
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
Tunisian intellectuals were aware of many things happening in Paris. Anatolia wounded while
serving in returning to Tunisia, Tunisian soldiers perceive the developments in Turkey, the
Turkish Struggle , he quoted the people of Tunisia[49] …
Taking shelter in the liberalism of the French ruling circles, this party sent two delegations to
Paris in 1920 to voice requests such as freedom of the press and the right to education. Upon
the invasion of Istanbul, these delegations had arrested the party president
Abdülaziz Taalbi and they sent him to the military court , as a result of the reactions he
created in the telegrams of Tunisian youth to France .
However, as a result of wide protests, telegrams, demonstrations and strikes, they both had to
release Taalbi and accepted the Düstur Party as a legal entity.
The appearance of the demonstrations in favor of the Turks in Tunisia, although limited, has
raised concerns. Declarations with the following content were hung on the walls of the large
mosque in Tunisia.[50]
“ O Muslims! In the face of the news of the occupation of the Ottoman capital, which is the
office of the Caliphate , which we read today in all newspapers , the task of all Muslims is
to attend the meeting to protest this event in front of the palace at 1 pm, hatred for Islam . "
The rally was held and a selected delegation was accepted by the French Political
Representative to report their requests.[51]
During the Turkish National Struggle, Wilson received two memoirs from Tunisia:
The first comes from the student and the " notables ". Writing pen on the field, " Peoples, far
too powerful for the powerless, that it has the unconditional right to determine their own
destiny," stated :
“The nationalities that have never desired a single organization that has emerged in such a
short term have seen that they have emerged as independent and well-known states with the
only fact that they have created a nationality. Why not the same for Tunisian nationality,
which unites the Union with the organizational structure of the centuries?
“After being reminded of Tunisia's independence before the Treaty of Bardo:“ The patronage
is useless and unsubstantiated now . ” “With our faith in the serious promises of the forces of
law, we fought heroically and altruistically on the deadly battlefields. These promises
empower us to demand a margin of freedom, at least when it comes to compensation, at least
as much as the small nationalities fighting in the enemy ranks… ”
“Today, more than one million hectares of Tunisia's three million hectares of arable land is
in the hands of two hundred colonial enterprises… A landowner, four hundred thousand
locals, who were once stripped, now live a troubled life on the land in question.[52] …
“Freedom of the press, a fairy tale, personal freedom, the immunity of households and goods,
these invaluable rights we have acquired before the establishment of the mandate
management are distant memories today .”
Wilson is asked to send a commission to "do a local research ". However, the chairman was
warned about the following: “Bullies” can use “ immorality and terror ” to ensure that
“statements expressing the legitimacy and satisfaction of the regime imposed on Tunisia ”
reach him .
Finally, this memorandum was written to demand complete, complete and monolithic
independence, not a certain improvement…[53] ”
Young Turks, the organization of Mahsusa , who are active in North Africa, Enver Pasha's,
Suleyman Baruni , religious leader Sheikh Senusi , Emir Abdülkadir's grandson Abdül Halid ,
Abdülaziz Taalbi , Ferhat Abbas' As an approach to the National Struggle of Abdülkerim
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El Hattabi , also from the French Magripians ( pied-noire ), Marshal Lyautey ,
General Gouraud , Berthe Gaulis , French Prime Minister Briand and even General Mangin ,
We talked about the fact that it offers positive contributions, though to a certain extent.
One conclusion we reached in our study is the fact that the contributions of Libya and
Morocco to the National Struggle are very clear and strong compared to other countries.[54]
In the period when the National Struggle took place, Afghanistan was the first and only
Muslim country to gain independence. Iran gained its independence in 1923 as a pro-Western
republic. The independence resistance of Syria and Iraq continued. In the Middle East, Jordan
and Saudi Arabia gained their independence, albeit controlled. In British colonies such
boiling, the same date in Libya, the resistance to surrender to Italy to continue simultaneously
with Turkey, Sakarya War was lodged in the Rif Gaining Victory colonies in
durmu Maghreb brilliant in geography but politically to achieve results that a lack of
resistance, National Struggle has created a more positive environment for.
IV-Algeria
Almost overwhelmed by the colonial policies of France, the Algerian people show the first
cores of the national independence movement in 1919, at the same time with
the Turkish National Struggle in late 1918, just after the First World War . However, the
movements in 1919 did not turn into a widespread revolt movement focused on fundamental
rights such as “ equal rights with the French ”, “ parliamentary and legal administration” ,
with the initiatives of individuals and some intellectual zones . The start of independence
movements in Algeria coincides with after the First World War. First Emir Abdul Qadir, the
grandson of Fiat in 1920, Khalid was established under the leadership of Young
Africans ( young African) from nationalist and reform in favor of an organization, the
attainment of equality between foreigners and Algerians, the country's Islamic protection of
identity, to participate in local public elections and the French Parliament in Paris' He
requested that he be given the right to send a representative. However, this movement was
dispersed after the exile of his leader three years later.
Ferhat Abbas, who had a great reputation in the history of Algeria that started with his claims,
was so impressed by Mustafa Kemal that he signed his articles with the name Kemal.[55] In
addition to being impressed and admired, he may have made a reference to the
French. Because, in Cilicia, Mustafa Kemal appeared before them everywhere like a ghost.
The official declaration, which was led by Emir Halid , the grandson of Emir Abdülkadir,
who had a successful fight against the French in the first years of the occupation , saying " No
people can be forced to live under a sovereignty rejected in 1917 ," the expected days are
finally coming. it is believed.
However, the natives have fallen to a level of slavery under the strict tutelage of the Algerian
administration, even when they are unable to complain. The fear of a brutal oppression has
locked all the mouths. However, they called on the honorable president of free America on
behalf of their citizens. They demanded that the freely chosen delegates be sent under the
auspices of the League of Nations to decide on the future of Algeria.
Mr. President, 14 conditions that you put forward for world peace, accepted by the allies and
central forces, must be at the basis of the liberation of all the small oppressed peoples,
regardless of race and religion ."
158
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
This was the style used by the delegation of the five Algerians at the Crillon Hotel
in Paris while talking to American deputy George B. Noble . Emir Khalid delivered the
officer a memorable memorandum for our colonial activity in Algeria:
“We have been under French rule for 89 years. As the victors enrich our back, our poverty
only increases . ”
The French (as opposed to the Convention dated July 5, 1830, "which is the guarantee of our
laws, customs and respect for our religion"), as in the time of the Romans, gradually repelled
the defeats and embraced the fertile plains and the richest regions. Today, they still continue
to establish new colonial centers by removing the remaining good land from the locals . ”[56]
“ Unlike our religion, the administration does not miss any opportunity to organize political
demonstrations, especially in this war, in our mosques and sanctuaries ...”
“Thanks to our sacrifices, we were able to create a very prosperous French Algeria, where
viticulture spreads to the eye. The country was paved with shingle rails and roads connecting
European villages . There are tribes that are not far from the city of Algeria, with large
populations, inefficient and deprived of hard lands. Large stacks, they lack everything ...
”[57]
“In a regime called Republican, the majority of the population is governed by special laws
that will embarrass the barbarians themselves…”
“Our hundreds of thousands fell against various peoples who did not mean their lives and
property despite themselves and fell on various battlefields. Widows, orphans and war
invalids, even from French neo-less salaries and subsidies they receive . "
“The General Government of Algeria is absolutely indifferent to these sad facts …”[58]
In the conclusion, Khalid said, “ We strongly believe in your holy word. This petition was
written in order to enlighten your religion and draw your attention to our situation that suits
your parya ”,[59] he says.
Khalid's language and accusations that are used, then either Ahmet Messali pilgrimage of
the Corps of
Infantry [60] First
to
establish
" L'Etoile Nord-Africanie [61] ”or
on MTLD[62] It is possible to find again. It is not possible to forget the Aurès ' uprising in the
autumn of 1916 against the hardships of forced recruitment. To put an end to this, it was
necessary to resort to military operations until April 1917.[63]
The common denominator of the three movements represented by the Nationalist Ferhat
Abbas and the Islamist Sheikh Abdulhamid Bin Badis was that they were against French
colonialism.
On April 23, 1920 Turkey Grand National was founded in the opening of Parliament in the
days following the " Jeune Afrique " (Young Africans) organization, ensuring equality in
rights and freedoms, reclamation of Islamic identity, he began to struggle in order to send
representatives to join and France's parliament people's choices. The promise of independence
and promises made by the great and imperial states continued, at least, activities to improve
some of the rights through political negotiations with the French. With the deportation
of Emir Khalid from Algeria in 1923 , this religious and political movement
dissolved. However, this move was an important step for the struggle for independence to be
continued later.
The photo of Mustafa Kemal, which is the symbol of liberation in Algeria, especially taken in
Tripoli, adorns the houses and went hand in hand. The Algerians followed the collapse of the
Ottoman Empire with great pain, the Algerian people actually witnessed this collapse very
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closely as the colonial soldiers of the French army against the Turks in Europe, the Middle
East and the Balkans.
In Algeria, a nationalist and reformist organization called “ Jeune Algerien ” was
established under the leadership of Emir Khalid , the grandson of Emir Abdülkadir, in
1920 . Algerian patriots wanted to abolish a law on 4 February 1919, which destroyed the
civil rights of indigenous people who had benefited from landowners. Ferhat Abbas in the
same periods [64] and Messali despite the heavy French intellectuals such as printing sample
taking Hajj Mustafa Kemal and Turkey had started to seek remedy for national
liberation. However , the deportation of Emir Khalid from Algeria, the fact that the French
broke many Algerians on the fronts of the French military, and the fact that many of
those who were not broken had placed them in France to work and acquire had prevented the
resistance from sharpening in the Algerian ghetto. After Jeunne Algerien (Young Algerian)
was closed, the organization named North Africa Star was founded ( 1926), Hacı Abdülkadir
and Messali Pilgrimage [65] he became president.[66]
Mustafa Kemal had been one of the symbols of liberation in Algeria. The
Bolshevik Revolution , the Wilson Principles and the Turkish National Struggle deeply
affected the Algerian intellectuals and the people. Algerians searched Mustafa Kemal for
many years. Algerians dreamed of a liberation like the liberation of Anatolia for many
years. Photos of Mustafa Kemal were the sought after pictures of Algerian houses. The
Algerians, who spent peaceful years under the security of the Ottoman Empire, heard the pain
of the French yoke in the first years. But they had to continue their helpless life. However,
their minds and thoughts were obsessed with the rule of the Ottoman Empire. Algerians had
dreamed of a liberation like the liberation of Anatolia for many years.
The nationalist leaders and writers of the struggle for independence in Algeria were also
influenced by Ataturk. For example, the Report of the Algerian people Farhad Abbas, the
French colonization of the pioneers of the Algerian nationalism against Messali Hajj, his
memoirs were often mentioned Ataturk's Turkey and Mustafa Kemal.
In Algeria, the Mukrani family is one of the influential families who first became proresistance and later cooperated with the French . The public called out like this. “I asked the
history, I asked the living and I asked the dead, I visited the cemeteries. The Arab Empire and
Islam are a thing of the past. Our future is definitely with the French, ”[67] had said.
Abdülmelek , one of Abdülkadir's relatives , went to Tangier region and made propaganda
studies against France, then contacted Mustafa Kemal Pasha and acted in Algeria in
accordance with his instructions.[68]
According to Bin Bella, “The Turkish War of Independence had been a role model for the
oppressed colonial countries”. All the people of Algeria in terms of feelings and thoughts had
been next to Turkey.
Founded in 1926 under the chairmanship of Mesalî el- Hâc and expressing the demands of the
Algerian people, 'Necmettin Şimali İfrıkiyye ' continued its activities for only three years. The
association was closed in 1929. Instead, in the same year 'Al İttihadü'l -vat the Li- Muslim for
my Shia should İfrıkiyy to ' 1937 ' Hizbü'ş-Şabi'l to Algeria turned. But this party was
dispersed during the Second World War. [69]
In the work titled “Nationalism in Algeria” in French, it is said that propaganda was carried
out against the French, similar to what Enver Pasha did, by some people belonging to Mustafa
Kemal and some by “ Jeun Turks”.[70] Mustafa Kemal continued his propaganda activities
against the French along with the Bolsheviks and the Germans, like other Ottoman Young
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Turks in North Africa. Of course, Mustafa Kemal was not pursuing the same goal as
Enver. However, there were many force multipliers that would contribute to
the National Struggle tactically and strategically .
V- Mauritania
Mauritania, which is one of the regional countries, is an introverted and dark Muslim
country. This country is grouped by France in the countries of French Ocean Africa,
called AOF ( Africa Occidantal France). The Mauritanian soldiers formed mixed troops with
Senegalese soldiers. He gave 25.000-30.000 soldiers to the French army. However, he made
frequent revolts.
Although there are ineffective resistance in Mauritania , Tunisia and Algeria have a place in
the struggle of the Turks in the First World War and the War of Independence. As colonial
soldiers of a colonized geography , although they understand the difficulty of the situation,
attitudes like a province of France, though religious and historical, are still difficult and
unacceptable.[71]
CONCLUSION
While France kept Europe's security and control of Germany at the forefront, it never
removed the project of trying to expand its strategic depth in North Africa by breaking the last
Ottoman ties in Tunisia, Algeria and Morocco.
Running the Tangiers Strait to seize along with Spain, France, which does not support this
intention and also exhibits that approach against French interests in Syria did not want to play
a game against England against Turkey in a friendly approach would create a separate
grounds.
In North Africa, Libya, Tunisia, Algeria and Morocco were the leading Muslim countries that
were most concerned with the Turks. These blocs harnessed the recurrent French and Italian
hatred and dulled the insatiable imperialist appetites.
On the other hand, the Turkish National Struggle both spread to the people and got the
support of very respected clergy in the Islamic world.
The strategic depth of France in Africa, the depth of the military operation area against
Germany and the logistics base ( troop supply center, etc. )
As we mentioned at the beginning of our study, France and Italy found themselves in Anatolia
before they could digest the pieces of land they took off from Magrip , and even before they
could get the pieces they wanted to tear .
Due to the long duration of the First World War and the fact that the geography occupied by
the Conflict States covered a wide area, they were unable to allocate a large number of
qualified forces to the resistance that emerged in Anatolia, and they could
not. England; By bringing energetic and vigorous forces with the aim of annexation
to Anatolia like Greece, it has partially compensated for this weakness.
Maghreb countries of North Africa or the Arab or Berber people, managers and intellectuals
overwhelmingly National gave full support to the military phase of the struggle. Political and
national leaders of Libya, Algeria and Tunisia took the National Struggle as an example in
their political struggles . Although Morocco fully supported the military phase, they abstained
from the execution of political revolutions .
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However, in our study an obscure results we reached te , Maghreb peoples has emerged of
greater fancied majority of the Anatolia is much better look than otherwise and at that time
the fact that the Ottoman geography and today until the age number of Maghrebi Never be
underestimated in the border with Turkey.
Now , let's explain the results of the study a little more and describe the mutual influence
between the Anatolian geography and the Maghreb geography, and underline once again the
inferences we have compiled from the findings we have obtained and partially expressed in
the previous chapters.
The effects of the Bolshevik Revolution that took place in 1917 on the oppressed world
and the principles put forward by Wilson as " 14 points" announced in 1918 were an
important excitement in North Africa (in the Maghreb ) as in all captive and exploited Muslim
nations. created the wave. However, Mustafa Kemal Pasha, a Muslim nation as a commandersighted understand whether or not easily accomplished by imperialists of these expectations,
optimistic dreams in Turkey founded and complacency doors while standing out amongst
intellectuals has launched a military struggle against the Europeans.
Along with the other important events of this period of struggle against colonialism, the
excitement was increased, especially in the Islamic geography and in North Africa, which is
not independent from it, and resisted from time to time in all oppressed geographies.
In addition, the Ottoman Empire has managed to leave a small open door in the surrender of
Libya to Italy in the Ushi agreement with Italy in its last period . Issues such as the
appointment of clergy and the appointment of judges, which can be stretched later, were
scattered within the Peace Treaty. For this reason, and with the concern
that Sheikh Ahmed Senusi might return to Libya, they displayed a compassionate and
feminine behavior in Anatolia.
Tunisian Principality continued to be next to Egypt like an Ottoman Mümtaz Province. In
North Africa paper to give up completely on their rights in Turkey, in August 1920 was
stillborn in Sevran. In addition, as a result of the National Struggle, as a quirk of fate and as a
natural result of the transition from an Empire to a National State, the National Pact gave up
its rights beyond its borders.
Turkish national in the Middle East Terror, Egypt, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco and
Mauritania until all the Mashreq and Maghreb the most important of the grounds of
monitoring curiously from day to day the Turkish National Struggle forward only the lack of
liberation war of a nation income.
Turkish National Struggle; It is the struggle that continues today to overcome the ill luck of
all Eastern peoples and to hold on fully independently in the contemporary world and to
provide a dignified equal position in this world.
Best regards
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[4] The teacher of warm-blooded African children - said in the booklet " Officer and
Commander and Hasbihal ":
"There is a justified truth that needs to be revitalized with all its clarity, and it starts with the
flight of a series of fiery souls in the African skies of warlike qualities that we count in warmblooded African children." We have the glory and honor to be responsible for protecting the
independence of the Ottoman Empire. The Ottomans were born soldiers, grew up and lived up
to now. The people are deprived of science, art, trade and wealth, but they are hardworking
in terms of creation. In the land we lost since the decline, neither the name nor trace of Islam
and Turkishness remained. Let's not take away the blows that hit Islam's existence and life in
Macedonia, which we had just yesterday. The official religion of our state, Islam, is the enemy
of Christianity . Currently, Muslims are underdeveloped, and a subsequent defeat means the
disappearance of the state and the Turkish Nation, the deletion of the name ... The loyalty and
commitment of our ancestors was quite sufficient. Otherwise, they couldn't survive. A map
showing the siege of Vienna by the Ottomans and exhibited in the city's municipality shows
how much detail our ancestors care about. Is there a place to explain
what Macedonian Muslims are suffering in the hands of the enemy today ? Even if we cannot
recover the poor Janissary who still moaning under the foot of the foamed horse of the enemy
general in Steanski Church , we can come to the rescue of the innocent exiled from their
homes . Mustafa Kemal, Officer and Commander with Hasbi -U Still , the General Staff
Military History and Strategic Studies Directorate of the General Staff Publications
Publications, Ankara, 2010, p: 89, 90, 93-95.
[5] Ünalp, p : 192
[6] The Italians, November 11, 1921, the Abu Maryam agreements imzaly the Sheikh Idris
had tied salary of 64,000 lire in the framework of the treaties. The notables of
the Senus family also received a salary from the Italians . In turn, Idris would assist the
implementation of the colonial laws and leave his arms to all Senusis who continue
their armed struggle across the country . Idris, Senüsî headquarters Ecdâbi to ( Cidâbi a ) to
be Cağbüb , UCLA-Cali and the Kufra region, which consists headman Emir of was
declared. The prisoners in the hands of the two sides were replaced. Ünalp p. 167
[7] Koloğlu, Atatürk next .. s: 51
[8] It cuts. p : 30-31
[9] An attempt was made to bring an army that would resist the Italians. Instead of the
Turkish mujahideen personnel, who withdrew from various fronts of Tripoli, they grew up in
the Turkish army, but those from Tripoli were sent. Lieutenant Colonel Abdülkadir, who was
appointed as the commander-in-chief of the new national government, and who had
been given troops , agreed with the Italians and joined them with some of his forces. Although
Abdülkadir Pasha fled to the Italians, Captain Ziya of Tripoli was appointed as the General
Command, but he was replaced by Çanakkale, and he was replaced by Çanakkale. The
Italians, who realized that they could not defeat the people of Tripoli, who continued the
resistance, found the agreement more suitable. Ünalp , p : 125
[10] Koloğlu, Beside Atatürk .. , p: 109
[11] Karasapan , p: 359
[12] Ömer Muhtar became the flag man of the resistance against the Italians . In March 1923 ,
Italians raided Libyan military camps in Benghazi. A month later, the Italian General
Governor declared that all treaties with the Senis were null and void. Although Italians
predicted that the military operation would end in a week or two, it lasted until the early
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1930s as a result of the Libyans' resistance. To break the strength, the Italians threw peasants
out of their lands, filled wells, and sent women and children to concentration camps. The war
ended when Ömer Muhtar was captured and hung on September 11, 1931. The
Seventy Head Mukhtar responded
to
the death
decision
with
the
term
“ inna lillahi and inna ileyhi râciûn ” , and the next day 20,000 Bedouins were hanged
in Soluk . Marshal Badoglio declared the end of the civil war in Libya on 24 January 1932
after this incident. Speaking of these events in Mussolini , he stated that " Sirenayka, which is
lush with plants, is red from blood . " Libya will only gain its independence by the United
Nations decision on 24 December 1952. Türkkaya Ataöv , African National Liberation
Struggles , Ankara University Press, Ankara, 1975, p: 103-104, Ünalp , p: 176. See also for
detailed information. Türkkaya ATAÖV, p: 104-106.
[13] Karasapan , p: 241
[14] Karasapan , p: 248, Ömer Muhtar wrote a letter to Mustafa Kemal Pasha in the difficult
moments of the Libyan Liberation struggle between 1931-1932. However, this was taken over
by the Italian military patrols. Extracted from the book of Rudolf Graziani , Karasapan , p :
358
[15] Ünalp , p: 29,
[16] MAE, CADIN CPCOM 73
[17] Federicos Villabos , El Sueno Colonial Las Guerros d'Espano en Marruecos , 2004 Espano, p : 8
[18] Muhammed bin Abdülkerim el- Hattabi was born in 1882 in the city of Ecdîr in
the Rif region of Morocco . His father is the full name of Uriyagel Abdülkerim Hattabi ,
Muhammed
bin
Abdülkerim
El- Hattab . His
father
was
the sheikh of
the Uriyagel ( Vuryâgel ) tribe. Primary and secondary education in Melil , the higher
education that Kayrev made at the University. He learned Spanish and French. He raised
himself in Western culture as well as Islamic sciences. In 1906 , he started working as an
editor in the newspaper Telegrama del Rif in Melîle . After working as a judge for a while,
he was appointed as a qad-kudât in 1914 . He was arrested and tried in the Divan War , as he
defended his independence and Caliphate in his country, which was under the auspices of
Spain . Abdülkerim Hattabi , who escaped from prison after serving a period of imprisonment
for a while , was appointed as the headmaster of Melilla in 1918 , but left his duty to return
to Ajdir in 1919 . He had to take over the tribe by replacing his father, who died suddenly in
1920. Ceran , p: 907-909
Spain, Fez Treaty (March 30 1912) and the Spanish-French treaty by November 27 1912fas
the Melila and Septa around the city of mountainous region had achieved. Ceran , p: 909
[19] BOA File: 2468 Shirt: 52 Document: 2
[20] Abdulkerim Hattabi, the founder
of
the Republic of Rif
from
the Rif region
of Morocco and the most anti-colonial leader, Spain and France, partially received American
support and broke the contact with Morocco's Sheriff Moulay Yusuf.
[21] Ceran , p: 908
[22] John Paul Mahuoult , L'Eppopé en Marocaine de La Legion Etrangere 1903 a
1934 , il entre annes au Maroc preface de Bruno Le Flem , 5-7 Rue de L'Ecole Politecnique
a 75005 Paris, 2007, p 101
[23] Daud , p: 41.74, 89
[24] Maurisce Vaisse , Jean Doise , Diplomacie et Outil Militaire Politique Etrangere de
La France 1871-1969, Imprimation Nationale Paris, 1987, p : 273
164
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
[25] Vincent Courcelle-Labrouse Nicolas marmié , La Guerre du Rif Maroc (19211926), Editions Tallandier , 2008, p: 125,149-160
[26] Ceran , p: 907
[27] Ceran , p.948
[28] Mahuoult , p: 103
[29] Abdülkerim's uprising in Morocco created enormous excitement and the image of this
person replaced Mustafa Kemal in Magrip after at least some time after 1923 . Gokalp
and Georgeon , p: 24
[30] Ramirode la Malata , Origny Dinamica Delcoloniyalismo Espanol en Marruecos Ciud
ad Autonome de Ceuta Archive Central, 200, p: 182
[31] Morocco, Egypt and Turkey keep entry and exit at the three corners of the Mediterranean
was in his hand. First World War, pre-made secret sharing footer of ON THE , the Red Sea
output England, Gibraltar output of France (later Britain and Germany, backed by Spain) and
the Black Sea outlet of Russia (later the International Commission, and in 1936, Turkey)
control would.
[32] Abdülkerim explained his defeat with religious fanaticism. However, besides this mob
that divides the Moroccan people into opposing groups with opposing loyalties , of course , it
would not be an inconvenient assessment to explain its defeat with the technical and
numerical superiorities of the French, who could raise 300,000 soldiers in regular troops
against
75,000
partisans,
and
with
the
added
100,000
Spanish
soldiers . Javier Ramirode la Malata Origny Dinamica Delcoloniyalismo Espanol en Marru
ecos Ciudad Autonome de Ceuta Archive Central 2001 p: 182, Yvette Kattan Bensamoun ,
Rama Chalak , Le Maghreb , de L'Impire Ottoman a
La
Fin
de
La Colonization Française , France-Paris-1994, p: 210, 211
[33] Ceran , 907-916
[34] Sebiül-Reşad , cild 34, 117 in number, p 303
[35] Sebiül-Reşad , cild 34, 117, number, p 304
[36] L'Echo d'Alger , July 24 , 1921, p: 2, Friday 10 September 1921 p: 1
[37] Hadj , p: 97, İskender Gökalp and Françaois Georgeon , p: 24, between pages 22-31 of
the same work, in the public and elite circles of the Islamic world, from admiration and love.
referring to Mustafa Kemal Pasha, especially after the 1924 revolution some religious-based
parties (the Muslim Brotherhood , etc. ) and some religious scholars, by ( Ibn -of Saud , etc. )
indicates that anger heard.
[38] Gokalp and Georgeon , p: 26
[39] SHD 7N 2303
[40] Ceran , p: 908
[41] SHD 7N 2303
[42] Http://Arsiv.radikal.com.tr/Yazilar/Ayse-Hur/Turkiye-Nin-Cezayir-Konusunda-Alni-AkMi/19713/ January 29, 2012 Market " H alkanes, National Independence in Turkey They were
watching his movement with great interest. When the French invaded Adana, Antep, and Urfa
in 1920, the soldiers of the French troops, Mauritanian, Libyan Tunisian, Algerian,
Moroccan, passed to the Turkish side collectively. After the National Struggle was won, these
soldiers were taken to Turkish citizenship, and they were resettled in various regions
of Anatolia by giving them some land . But the interest was limited to this . ” As the author
stated in this statement, there is no such situation as collectively passing to
the Turkish side. We have already given the rate of transitions and asylum. However, the
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us that
it
is
certain
that
the people
of
this
geography watch the National Struggle day by day and by holding their breath. North of the
substantial amount settled in Turkey on African soil and settled in imkânısağlandığı is true.
[43] SHD 7N 2303
[44] Progress of nationalist movements; It has not been successful in Algeria and Tunisia for a
long time, it is completed in Libya in 1932, Morocco in 1934: Morocco, after 1914,
only Rıf's Abdülkerim, first to Spain in 1921, and then He was seriously shaken by his war
against France in 1925. There is the first major nationalist outburst in, "Moroccan Before
Islam removal " is under suspicion in 1930.
[45] AN 475 API 287, Briand , Mareşl Foch's visit to America in July 1921 after
DONE then, important in parliament before the interview topics Chief of Staff
Marshal Foch , Marshal Petain , Minister of War, Colonial First in the Senate with the
participation of Minister He held a critical meeting on the unresolved problems of World War
II. August 1921
[46] Report NI 29 February 2011, Tunisian People's Revolution and Turkey's Experience
[47] By 1924, Düstur had become a party that was not accepted by the French authorities. The
motto of this fraction new row, in 1924 and 1925 under the leadership of the trade unions
emerged history huge popular uprising and the riots in the French use of extreme violence and
political team promises were suppressed as a result of giving.
[48] The French missionary and agent, who lived in Istanbul during the First World War, are
retired from the Navy. Its name is kept alive in A High School in Istanbul, which has
equivalence to schools in France . Gülmez, p: 115
[49] Hadj ; p : 94
[50] Gokalp and Georgeon , p : 25
[51] Koloğlu in the Age of Gazi , p: 137
[52] Paillat , p: 417
[53] Summarized in these two documents: " New York City Zionist Committee" to thank you
for the affection shown " Tunisia Zionist Society" s , on December 11, 1918 he wrote a
message addressed to Wilson. Unlike Algeria, he writes that in Tunisia there was a nationalist
Tunisian party before 1914. (NDL A)
[54] BOA Editorial Board, National Struggle in Ottoman Archival Documents and
Mustafa Kemal Atatürk, Istanbul, 2012, p: 17
[55] Gilbert Meyner , L'Algerie Revelee La Guerre de
1914-1918 ,
(Le Premier Quart du XX Siecle ), preface de Pierre Vidal- Naquet, Geneve , Library Droz11 Rue , Mussot 1918, (Paris, 2004), p: 697
[56] Paillat , Robert Lafont , p: 417-419
[57] Paillat , p : 419-421
[58] Paillat , p: 423
[59] SW Noble's " American Commission to Negotiate Peace (American carrying out the
peace negotiating Commission )" in Paris May 23, 1919. Wilson sent, April 27, 1919 tariihl
the message : "60 Yugoslav students in Algiers, in the world of the program's 14 points He
always remembers acceptance; nowadays, imperialism and irredentism's re victory They see
a huge teessürl to what they try to win ... "respected withdrawn from Algeria Wilson or
encouraging telegrams," North African war reforms Stewardship Council "or" Algeria male
and female teachers association of representatives "of the ( National Archive, Washington).
[60] Party du Peuple Algérien : Algerian People's Party
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[62] Mouvement Pour Le Triomphe des Libertés Démocratique s : Victory Movement of
Democratic Freedoms
[63] Paillat , p: 421-424
[64] Leila Benammer , Benmansour Ferhat Abbas, Ikdam-Emir Khaled , Homme de Presse
Edition Alger , 2013, p: 30-34
[65] René Gallisot , Algerie Colonisée
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11,
[67] Ira M. Lapidus, History of Islamic Societies from the 19th Century to the Present, Vol-2,
translators: Yasin Aktay; Mevlüde, Ayyıldız, Cambridge University 5th edition. Istanbul,
2013, p: 213, the words starting with "I asked" attributed to Mukrani here are attributed to
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Özet
Ayrımcılık, kelime anlamı itibariyle genel olarak; aynı koşuldaki bireyler veya kurumlara
farklı, farklı koşullardaki bireylere veya kurumlara aynı muamele yapılmasını ifade eden bir
kavramdır. Yüz kızartıcı bir hareket olan bu davranış biçimi, insanlığın başlangıcından
itibaren yapılmış ve yapılmaktadır. Bu kavramı daha da yüz kızartıcı hale getiren ise,
ayrımcılığın bireylere veya kurumlara devlet tarafından yapılmasıdır. Bunun en güzel örneği,
devletin özellikle vergiler yoluyla mali araçları kullanarak, insanları ırk, cinsiyet, milliyet,
yaş, statü, renk, dil, din gibi unsurlara göre farklı muamelelere tabi tutmasıdır. Devletler, bu
tür ayrımlar yaparak insanların vergi bilincini ve ahlakını yok etmektedir. Bu çalışma
kapsamında ayrımcılık, mali ayrımcılık gibi kavramlar üzerinde durulacak ve bu kavramların
özellikle vergisel yönden etkilerine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, Mali Ayrımcılık, Vergi Ayrımcılığı

FINANCIAL DISCRIMINATION AS A DISGRACEFUL BEHAVIOR
Abstract
Discrimination in terms of the word meaning; It is a concept that refers to individuals or
institutions under the same condition being treated differently, and individuals or institutions
under different conditions to be treated the same. This behavior, which is a disgraceful act,
has been and has been done since the beginning of humanity. What makes this concept even
more daunting is that the discrimination is made by the state to individuals or institutions. The
best example of this is that the state treats people according to factors such as race, gender,
nationality, age, status, color, language, religion, especially by using financial means through
taxes. States make such discriminations and destroy people's tax awareness and morality.
Within the scope of this study, concepts such as discrimination and financial discrimination
will be emphasized and especially the tax effects of these concepts will be mentioned.
Key Words: Discrimination, Fiscal Discrimination, Tax Discrimination

Giriş
168
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
İnsanlık tarihi,gerek insanların birbirlerine karşı yaptıkları gerekse de devletlerin kendilerine
karşı ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, dil, din gibi çeşitli unsurlara göre yaptıkları çeşitli
yüz kızartıcı bir davranış biçimi olan ayrımcılık örnekleriyle doludur. Bu ayrımcılıkların mali
alanda yapılması ise mali ayrımcılık olarak ifade edilmektedir. Devletler vatandaşlarına meşru
amaç ve gerekçelere dayandırarak çeşitli mali ayrımcılıklar yapmaktadırlar. Ancak bu
amaçların beklenmeyen sonuçlarının dikkate alınmaması veya görmezden gelinmesi,
devletleri, amaçlara ulaşma bakımından başarısız kılabilmektedir.
Bu çalışma kapsamında öncelikle kavramsal çerçeve başlığı altında ayrımcılık, mali
ayrımcılık vergi ayrımcılığı gibi kavramlar açıklanacaktır. Daha sonra bu ayrımcılıkların
nedenlerinden ve etkilerinden bahsedilecektir. Son olarak ise Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
yüz kızartıcı bir ayrımcılık örneği olan Varlık Vergisi hakkında genel bilgiler verilecektir.
Kavramsal Çerçeve
Ayrımcılık
Ayrımcılık, kelime kökeni olarak Latince’deki “discriminare” sözcüğünden gelmektedir ve
kelime anlamı olarak ayırmak, bölmek demektir (İştar, 2002). Avrupa Birliği’nde ayrımcılık;
aynı veya benzer durumdaki bireylere farklı farklı durumdaki bireylere de aynı muamele
yapılmasını ifade etmektedir (Güler, 2005). Bu muamele pozitif yönde olabileceği gibi negatif
yönde de olabilir.
Mali (Vergi) Ayrımcılık
Mali ayrımcılık, devletin mali araçları (özellikle vergileri) kullanırken ırk, cinsiyet, milliyet,
yaş, statü, renk, dil, din gibi kriterlere göre birey ve/veya gruplara farklı davranması veya
vergi konularını (gelir, tüketim, servet vb.) farklı şekillerde vergilendirmeye tabi tutması
demektir. Mali ayrımcılık, dar anlamda vergi ayrımcılığı ile aynı anlama gelmektedir (Aktan,
2019: 15). Bu çalışma kapsamında, mali ayrılık yerine vergi ayrımcılığı kavramı
kullanılacaktır.
Mali (Vergi) Ayrımcılığın(ın) Nedenleri
Devlet, gerek kendi vatandaşlarına gerekse de dışardan gelerek ülkede yatırım yapacak
vatandaşlara vergi ayrımcılığı uygular? Öncelikle bu soruya cevap aramak gerekmektedir.
Buna verilecek cevaplar 3 başlık altında sıralanabilir. Bunlar sırasıyla (Aktan, 2019: 18-21);
Devlete Gelir Sağlama: Devlet, sürekli olarak kamu harcamaları yapmaktadır. Bir yandan da
bu harcamaları yapabilmek için gelire ihtiyaç duymaktadır. Vergiler de devletin en büyük
gelir kaynağı olması sebebiyle devlet bu alanda mümkün olduğunca etkin rol oynamak
istemektedir. Bundan dolayı da, vergilerin durumlarına göre farklılaştırma yapabilmektedir.
İktisat Politikası Amaçlarını Gerçekleştirme: İktisat politikasının temel olarak; tam istihdam,
fiyat istikrarı, iktisadi büyüme, dış ticaret dengesi ve adil gelir dağılımı gibi amaçları vardır.
Bu amaçlara ulaşabilmek için devlet vergi ayrımcılıkları yapabilmektedir.
Paternalizm (Baba Devlet) Anlayışı Gereği: Baba devlet ilkesinden hareket edilerek ortaya
çıkan paternalizm, toplum bireyleri adına huzurlu ve güvenli bir ortam sağlanması amacıyla
devletin otoritesinin kullanılması olarak ifade edilebilir. Devlet, özellikle erdemsiz mallar
üzerine yoğunlaşarak uygulama alanı bulduğu paternalizm sayesinde bu malların tüketiminin
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önüne geçerek sosyal refah sağlanmaya çalışmaktadır. Vergiler de bu aşamada önemli bir araç
olmaktadır. Zararlı mallar üzerine, literatürde günah vergileri olarak adlandırılan bir takım
vergiler konularak bu malları kullanan bireylere ayrımcılık yapılmaktadır (Buyrukoğlu vd.,
2016: 15).
Mali (Vergi) Ayrımcılığın(ın) Etkileri
Devlet, vergi ayrımcılığını yaparken, aslında temel olarak paternalist anlayışla hareket ederek
yapmaktadır. Ancak bu vergileri uygulama sırasında bir takım beklenmeyen sonuçlar ortaya
çıkabilir ve bunlar genellikle dikkate alınmazlar veya görmezden gelinirler. Beklenmeyen
sonuçlardan kısaca bahsedilecek olursa bunlar sırasıyla (Aktan, 2019:77-78);
Yasadışı Davranış: Devletin ürünlere ağır vergiler koyması veya yasaklaması, vatandaşların
yasadışı faaliyetlerini arttırabilir.
Sınır Ticareti ve Kaçakçılık: Devletin bazı zararlı maddelere koyduğu vergiler ve bunun
sonucunda o ürünlerin fiyatlarının artması sınır ticareti ve kaçakçılığı teşvik edebilir.
Kayıt-Dışı Ekonomi: Zararı mallara konulan ağır vergiler sebebiyle kayıt-dışı ekonomi
genişleyebilir.
Marka ve Kalite İkamesi: Devletin ürünlere ağır vergi koyması tüketicilerin doğrudan
tüketimini azaltmayabilir ve onların daha düşük fiyatla, kalitesiz ürünlere yönelmelerine
sebep olur. Yani tüketim azalmaz sadece tüketim tercihlerinde kaymalara sebebiyet verilir.
Self-Servis: Tütün ve alkol ürünleri gibi sağlığa zararlı ürünlere ağır vergiler konulması,
tiryakilerin kendine has bazı çözümler üretmelerine yol açar. Örneğin tiryakiler, gerekli
malzemeleri temin ettikten sonra tütün ve alkol ürünlerini evde kendileri yapmaya çalışırlar.
Vergi Gelirlerinde Azalma: Devletin zararlı ürünlere ağır vergiler koyması yasa dışı davranış,
sınır ticareti ve kaçakçılık, kayıt-dışı ekonomi, marka ve kalite ikamesi, self- servis gibi
davranışlara yönlendirir ve bu da devlet için ciddi manada gelir kayıpları demektir.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Yüz Kızartıcı Ayrımcılık Örneği: Varlık Vergisi
12 Kasım 1942 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Varlık Vergisi,
Türkiye tarihinin yüz kızartıcı ayrımcılıklarından biridir. Varlık Vergisi ile “kazanç ve gelir
sahiplerini ve daha ziyade iktisadi şartların darlığından doğan güçlükleri istismar ederek
yüksek kazançlar elde ettikleri halde kazançları ile mütenasip derecede vergi vermeyenleri
istihdaf etmekte ve içinde bulunduğumuz fevkalade vaziyetin icap ettirdiği fedakarlığa,
bunları da kazanç ve kudretiyle mütenasip bir derecede iştirak ettirmek” amacının
hedeflendiği ifade edilmiştir.
Ancak Varlık Vergisinin açıklanan amaçlarından başka o dönemde açıkça ifade edilmeyen
amaçların olduğu da iddia edilmektedir. Açıklanmayan amaca örnek olarak, bu vergiyi
kullanarak gayrimüslimlerin dışarıya göçe zorlanması verilebilir (Korkmaz, 2004: 178). Aynı
şekilde belli azınlık gruplarına Müslümanların ödeyeceği verginin on katı vergi salınması da
verginin gayrimüslimlerle ilgili bir tarafının olduğunu göstermektedir (Özyürek, 2000: 1).
Açıklanmayan amaçların bir diğeri de Varlık Vergisinin uygulanmasında mükelleflerin;
Müslüman Grubu (M) ve Gayrimüslim Grubu (G) olarak sınıflandırılmasıdır. Daha sonra bu
iki gruba azınlıklardan Müslüman olmuş dönmeler (D) ve başka bir uyrukta olan Ecnebiler
(E) eklendi. Bu gruplar da kendi içlerinde; Fevkalade Müslüman (FM), Fevkalade
Gayrimüslim (FG), Beyannameli Müslüman (BM), Beyannameli Gayrimüslim (BG), İratlı
Müslüman (İM), İratlı Gayrimüslim (İG), Anonim Şirket [ANŞ (M,G,E)], Hizmet Erbabı
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(HE), Emlak Sahipleri (EML), Müteahhitler (MÜ),Büyük Çiftçiler (BÇ), Seyyar Çalışanlar
olarak sınıflandırıldılar (Ökte, 1951: 13).
Varlık Vergisi dönemi adaletsiz ve keyfiyete dayalı uygulamalarla doludur. Varlık Vergisinin
adaletsizliği sadece gayrimüslimlerin daha ağır bir şekilde vergiledirilmesinden
kaynaklanmamaktadır. Aynı şekilde Müslüman kesim içinde de bazı kişilere ayrıcalıklı
davranıldığı, vergilemede adalet ve genellik ilkesinin çiğnendiği görülmüştür (Aktan, 2019:
124-125).

Sonuç
Ayrımcılık, insanlığın var olduğu günden bu zamana kadar olmuş, olmakta ve olmaya da
devam edecektir. İnsanlar birbirlerini ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, dil, din gibi
unsurlara göre farklı muamelelere tabi tutmaktadırlar. Bu ayrımın kabul edilemez yüz
kızartıcı bir davranış oluşu hiç şüphesiz bunun devlet tarafından vatandaşlarına yapılıyor
olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle mali alanda yapılan ayrımcılık faaliyetleri bir
şekilde devletler tarafından vatandaşlarına yapılmaktadır. Devletler, ayrımcılık faaliyetlerini
yaparken genelde devlete gelir sağlama, iktisat politikası amaçlarını gerçekleştirme gibi
ekonomik sebeplerden ziyade paternalist(baba devlet) yaklaşımıyla gerçekleştirdiklerini ifade
etmektedirler. Gerçekten de bu bir meşru ve mantıklı bir yaklaşım olmasına karşın
beklenmeyen sonuçları olması sebebiyle belirlenen amaca ulaşmak bazen imkansız
olmaktadır. Devletler amaçlarına ulaşmak istiyorlarsa, bu beklenmeyen sonuçları da hesaba
katmak durumundadırlar. Ancak tüm bunlara rağmen tarihte uygulanan ve hiçbir şekilde
meşru bir gerekçeye dayandırılamayan bir yüz kızartıcı vergi örneği vardır ki bu da 1942
yılında uygulamaya konulan Varlık Vergisidir. Müslüman ve gayrimüslimler şeklinde
herhangi bir ayrım yapılmayan Varlık Vergisi uygulamaya konulduğunda mükelleflerin çeşitli
şekillerde sınıflandırmalara tabi tutulması dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yüz
kızartıcı bir vergi ayrımcılığı olarak yerini almıştır.
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Özet
Aile, toplum kavramının oluşmasında rol oynayan en küçük birimdir. Türk Medeni
Kanunu’nda aile kavramına ayrı bir önem verilmiştir. Nitekim, aile içerisindeki bireylerin
birbirleri ile bağlantısında her bireye ayrı görevler ve sorumluluklar vermiştir. Bu görev ve
sorumluluk bağlamında ele alınması gereken kavramlardan birisi de nafaka müessesesidir.
Nafaka, aile içerisinde dayanışmanın sağlanması için belirli koşullar çerçevesinde uygulanan
ve başından sonuna kadar hukuki koruma altında olan bir müessesedir. Nafakanın kelime
anlamı beslenme, geçindirme olarak ifade edilmektedir. Nafakanın amacı, bireyleri
zenginleştirmek değildir. Ancak günümüzde özellikle zengin bireylerin birbirlerinden talep
ettikleri nafaka miktarları, nafakanın amacına ve ruhuna aykırı hareket edebilmektedir.
Nafakanın hiçbir şekilde vergilendirilmemesi de hem devleti vergi gelirlerinden mahrum
etmekte hem de vergi adaletsizliğine sebep olarak bireylerin vergiye uyumunu
engellemektedir. Bu çalışma kapsamında genel itibariyle nafakadan bahsedilecek ve özellikle
nafakanın vergilendirilmesi mevzusuna açıklık getirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nafaka, Vergilendirme, Vergi Adaleti

SHOULD ALIMONY INCOME BE TAXED?
Abstract
Family is the smallest unit that plays a role in the formation of the concept of society. A
special importance was given to the concept of family in the Turkish Civil Code. As a matter
of fact, it has given each individual duties and responsibilities in the connection of individuals
in the family with each other. One of the concepts that should be addressed in the context of
this duty and responsibility is child support. Alimony is an institution that is applied under
certain conditions and under legal protection to ensure solidarity within the family. As a word
meaning child support is expressed as nutrition and livelihood. The purpose of child support is
not to enrich individuals. However, the amount of alimony demanded by especially rich
individuals from each other can act against the purpose and spirit of child support. The fact
that child support is not taxed in any way, both deprives the state of tax revenues and prevents
tax compliance by causing tax injustice. In this study, alimony will be mentioned in general
and it will be tried to clarify the issue of taxation of alimony.
Key Words: Alimony, Taxation, Tax Justice
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Giriş
Toplumun en küçük yapı taşı ve en önemli birimi ailedir. Aile, Anayasaya göre toplumun
temeli olarak görülmektedir. Bu meyanda, aile bireylerinin birbirlerine karşı davranışı,
sorumlulukları ve yükümlülükleri kanunlar tarafından güvence altına alınmıştır. Bu
yükümlülüklerin bir tanesi nafaka yükümlülüğüdür. Nafakanın amacı, kişilerin yoksulluğa
düşmesini önlemektir. Ancak günümüzde zaman zaman bu amaçtan sapıldığı görülmektedir.
Öyle ki; zengin insanların maddi gücüne göre ödediği nafaka miktarları, alan kişilerin
yoksulluğa düşmesini önlemekten ziyade zenginleştirici mahiyette olmaktadır. Ayrıca
nafakaların vergi kanunları kapsamına girmemesi hatta Gelir Vergisi Kanunu’ndaki bir
maddeyle istisna edilmesi vergi adaletini ve vergi ödeyen bilinçli vatandaşların vergiye
gönüllü uyumunu engellemektedir. Bu çalışma kapsamında nafaka hakkında genel bilgiler
verilecek, nafakalar mevcut vergi kanunları açısından değerlendirilecek ve son olarak
nafakaların vergi konusuna dahil edilmemesi durumdan bahsedilecektir.
Kavramsal Çerçeve
Nafaka
Nafaka, sözlükte “Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla
bağlanan aylık” olarak tanımlanmaktadır (www.sozluk.gov.tr). Nafaka, hukuken, kanuni
şartlar sağlandığı takdirde yükümlü olarak kanunda belirtilen kimselerin, yoksulluk içinde
olan ve mahkeme kararıyla kanunen geçindirmek durumunda bulunduğu kişilere yaptığı
yardım ya da ödediği aylık olarak ifade edilir (Yılmaz, 2011: 100). Nafakanın yükümlülerinin
kim olacağı kanun tarafından belirlenirken, nafakanın miktarı ise hakim tarafından tayin
edilir.
Nafakanın Özellikleri
Nafakanın kanuni olarak düzenlenmekte ve yine kanuni olarak bir takım özellikler tahsis
edilmektedir. Bunlar kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir (Tekinay, 1982: 616);
Nafaka gelirleri haczedilemez.
Nafaka alacağı devredilemez.
Nafaka, alacaklının rızası olmadan takas edilemez.
Nafakanın üzerine rehin tesis edilemez.
Henüz doğmamış nafaka alacağından feragat edilemez.
Nafaka alacağı miras yoluyla geçmez.
Nafaka Çeşitleri
Nafaka, kanunlarda genel itibariyle yardım nafakası ve bakım nafakası olarak ikiye
ayrılmıştır. Bunlar içerisinde bakım nafakası; iştirak nafakası, tedbir nafakası ve yoksulluk
nafakası olarak kendi içinde ayrılmaktadır. Bunlardan sırasıyla kısa bir şekilde bahsedilecek
olursa (Özkaya, 2020: 117-118);
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Yoksulluk Nafakası: Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesinde “Boşanma yüzünden
yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan
mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir” şeklinde ifade edilmiştir.
İştirak Nafakası: Boşanma davası sonucunda velayet kendisine bırakılmayan eşin, çocuğun
bakımı, gelişimi, eğitimi gibi giderlerine katılması için verdiği nafakaya iştirak nafakası denir
(Akıntürk ve Karaman Ateş, 2019).
Tedbir Nafakası: Tedbir nafakası, boşanma veya ayrılık davası açıldığı zaman davanın
devamı sürecinde ayrı yaşamakta olan eşin, kendi imkânları ile geçimini sağlayan diğer eşe
yapacağı yardımdır (Dural vd., 2020).
Yardım Nafakası: TMK 364/I. fıkrasına göre: “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa
düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.” Bu madde
uyarınca belirli derecedeki kan hısımlarının birlikte yaşayıp yaşamadığına bakılmaksızın
yardım etme yükümlülüğü getirilmiştir (Remzi vd., 2018).
Nafaka Gelirlerinin Mevcut Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi
Veraset ve İntikal Vergisi Açısından Değerlendirilmesi
1959 yılında yayınlanan 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 1. Maddesi’nde
verginin konusu “Türkiye Cumhuriyet uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de
bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız(karşılıksız) bir şekilde bir
kişiden başka bir kişiye intikal ettirilmesi ve Türk uyruğunda bulunan kişilerin yabancı
ülkelerde aynı yolla mal iktisap etmeleri” olarak belirtilmiştir.
Kanunun 1. maddesinden anlaşılacağı üzere bir intikalin vergiye tabi olması, onun karşılıksız
olarak geçmesine bağlanmıştır. Ancak nafaka, boşanma istemiyle mahkemeye başvurulması
ve bunun sonucunda mahkeme tarafından verilen bir karardır. Dolayısıyla nafaka ivazsız
intikal olarak sayılmamakta ve bunun sonucu olarak da veraset ve intikal vergisinin konusuna
girmemektedir.
Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi
1960 yılında yayınlanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. Maddesi’nde “Gerçek
kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde
ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” şeklinde gelirin tanımı yapılmıştır. Daha sonra 2.
Maddesi’nde ise gelirin unsurları “Ticari Kazançlar, Zirai Kazançlar, Ücretler, Serbest
Meslek Kazançları, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları, Diğer Kazanç ve
İratlar” olarak sıralanmıştır.
Nafaka gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen gelirin unsurları arasında herhangi
birinin kapsamına dahil değildir. Ancak nafakalar, her ne kadar Gelir Vergisi Kanunu
sistematiğinde gelir vergisinin konusuna girmese de zaten Kanun’un 25. maddesinin birinci
fıkrasının (8) numaralı bendi ile gelir vergisinde istisna edilmiştir. Bu istisnanın
uygulanmasında ise herhangi bir kısıt bulunmamakta, her türlü nafaka için tutarı önemli
olmaksızın istisna hükmü uygulanabilmektedir. Dolayısıyla istisna hükmü olmasa dahi tutarı
ve türü ne olursa olsun nafakaların gelir vergisinin konusuna girmemesi sebebiyle gelir
vergisi açısından vergilendirilmesi zaten söz konusu değildir (Özkaya, 2020: 119).
Nafakaların Vergi Konusuna Dahil Edilmemesi Durumu
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Nafakalar, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş ve toplumun en küçük bireyi olan aile
birliğini korumak maksadıyla konulmuş bir müessesedir. Nafaka, sadece Türk Medeni
Kanunu’nun düzenleme alanına girmemekte, nafakaların ödenmemesi durumunda cebri icra
yoluyla tahsil yöntemine gidilerek İcra İflas Kanunu’nun hükümleri uygulanmaktadır.
Nafakaların bu denli kanuni olarak güvence altına alınması, konunun ehemmiyetini
göstermektedir.
Kanuni olarak güvence altına alınmış nafakalar, hükmediliş amacı itibariyle yoksulluk
nafakasında da belirtildiği üzere temel ihtiyaçları karşılama noktasında kişilerin sıkıntıya
düşmesini engellemektir. Dolayısıyla nafakalar, alan kişi açısından zenginleştirici olmaması,
veren kişi açısından da fakirleştirici olmamasını gerektiren sosyal bir olgudur (Özkaya, 2020:
119). Ancak günümüzde özellikle zengin olarak kabul edilen bazı ünlü kişilerin boşanma
davaları sonucunda ödenmesine karar verilen nafakalarının tutarları astronomik rakamlara
ulaşmaktadır. Bu durum ise, nafakaların kanunda da belirtildiği gibi ruhuna aykırı olmaktadır.
Nafakaların hiçbir şekilde vergiye tabi olmaması, vergi adaletinde zedelenmelere sebebiyet
vermektedir. Öyle ki, vatandaşlar asgari ücretin bile çoğunu vergilerin oluşturduğu sistemde
ödedikleri yüksek vergilere karşın, çok fahiş miktarlarda nafaka alanların vergi ödememesi
dolayısıyla görevini tam teşekküllü olarak ifa eden vatandaşların vergiye gönüllü uyumunu
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu duruma çözüm ise, çeşitli göstergeler baz alınarak belirli
bir tutarı aşan nafakaların artan oranlı şekilde vergiye tabi tutulmasıdır.
Sonuç ve Öneriler
Toplumun en küçük birimi olan aile ve aile içerisindeki ilişkiler, kanunlar tarafından güvence
altına alınmıştır. Öyle ki; eşlerin birbirine, üstsoyun altsoya, altsoyun üstsoya, kardeşlerin
kardeşlere karşı kanun çerçevesinde düzenlenmiş bazı yükümlülükleri vardır. Bu
yükümlülüklerden bir tanesi de nafaka yükümlülüğüdür. Özellikle evlilikte, kanunen güvence
altına alınan nafaka dolayısıyla, eşler birbirinden boşanınca, birbirlerine karşı yükümlülüğün
devam etmesi sağlanmakta ve böylece olası bir mağduriyetin önüne geçilmektedir.
Yoksulluk nafakasında belirtildiği üzere nafaka, taraflardan birinin yoksulluğa düşmesini
önlemek amacında olmalıdır. Ancak günümüzde zengin kişilerin boşanması sonucunda ciddi
miktarlarda nafakalara hükmedildiği görülmektedir. Nafakaların vergi kanunlarının konusuna
girmemesi ve gelir vergisi kanununda bir maddeyle vergiden istisna edilmesi, yüksek tutarlı
da olsa elde edilen gelirin vergi dışı bırakılmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum ise vergi
adaletsizliğine ve vergi görevini bilinçli bir şekilde yerine getiren vatandaşların vergiye
gönüllü uyumlarının azalmasına hatta yok olmasına yol açmaktadır. Gerek vatandaşlar
gerekse de devlet açısından olumsuz olan bu durumu engellemek için çeşitli ekonomik
göstergelere dayanılarak, belirli tutarı aşan nafakaların artan oranlı vergiye tabi tutulması
gerekmektedir. Aksi takdirde vatandaşların vergi bilinci ve adalet duygusu zedelenecektir.
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WAYS OF FORMATION OF DIPLOMATIC TERMS IN THE AZERBAIJANIAN,
TURKISH AND ENGLISH LANGUAGES

Dr. Gulshan MAHARRAMOVA
Azerbaijan University of Languages
Abstract
In the globalizing world, as the sphere of development of states expands, their sphere of
influence increases, and the culture along with national values of the people as well as nations
represented by those states spread rapidly to the mankind. The language factor is crucial in
expanding political, economic together with cultural relations between states. At present, the
transformation of English into the global language of communication has taken place not only
due to the development of the culture of that people, but also owing to the political success
and economic prestige of the countries represented by this language. At the same time, the
prestige of a state in the diplomatic and political arena has a significant impact on the
development of its national language. In what hierarchy of language does this development
manifest itself?
If the national language is the foremost attribute of the state, it means that political thinking is
formed as a result, and political thinking determines the emergence of political language. In
this sense, the socio-political (diplomatic) terms, used in the Azerbaijanian and Turkish
languages, are based on the requirements of the phonetic, lexical and grammatical structure of
both languages. Certainly, words of European origin, especially of English, are important in
enriching the vocabulary of both Turkic languages with socio-political terminology.
During the years of independence, the personal style of political figures, ideologues and heads
of states plays a vital role in enriching the Azerbaijanian language with socio-political
vocabulary. Speeches of heads of states, political leaders, diplomats, presenters of sociopolitical programs on television determine the direction of socio-political vocabulary in
modern times.
Even though socio-political terminology in all three languages has the power to be formed
consequently the internal capabilities of the language, the creation of terms is more extensive,
essentially considering acquisitions in the Turkish along with Azerbaijanian languages. Many
of these derivations are lexical units of English origin. Socio-political terminology arises in
three principal ways owing to the internal capabilities of language: a) Morphological way of
term formation: müstəqillik,sabitləşmə..(Azerbaijanian); kalkınma,dilekçe...(turkish); b)
Syntactic way of term formation: sülhsevər, sülhməramlı (Azerbaijanian.),
dışişleri,uluslararası (Turkish); c) The ones which are in the form of word combinations:
milli münaqişə, dövlət sazişi (Azerbaijanian.); bakanlar kurulu, bölgesel sözleşme (Turkish).
As the changes and innovations in the field of international relations and diplomacy are
spread mainly through European languages, especially concluded English, the number of
socio-political terms created whereas attainments in the Turkish and Azerbaijanian languages
is numerous. In many cases, these international terms are utilized with little phonetic
differences in both Turkish languages: Asimilasyon – assimilyasiya (assimilation), ambargo –
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embarqo (embargo), egemenlik – hegemonluq (sovereignty – hegemony), koalisyon –
koalisiya (coalition), strateji - strategiya (strategic – strategy), etc.
Keywords: Azerbaijani, Turkish, vocabulary, terminology, socio-political terms

AZERBAYCAN VE TÜRK DİLLERİNDE DİPLOMATİK TERİMLERİN OLUŞMASI
YOLLARI
Özet
Küreselleşen dünyada, devletlerin gelişme alanı genişledikçe, onların nüfuz dairesi artıyor ve
bu devletlerin temsil ettiği halkların kültür ve ulusal değerleri hızla beşeriyete yayılıyor. Bu
açıdan dil faktörü, devletler arasındaki politik, ekonomik ve kültürel bağların genişlemesinde
önemli rol oynamaktadır. Çünkü bilindiği gibi bugün İngilizcenin küresel bir iletişim diline
dönüşmesi yalnızca o dilde konuşan halkın kültürünün gelişmesi nedeniyle değil, aynı
zamanda bu dilin temsil ettiği ülkelerin siyasi başarısı ve ekonomik prestijinden de
kaynaklanmıştır. Aynı zamanda, devletlerin diplomatik çerçevede ve siyasi arenadaki nüfuzu
ulusal dilin gelişiminin üzerinde de önemli etkisi vardır. Peki bu gelişme hangi dil hiyerarşisi
düzeyinde kendini gösteriyor?
Eğer ulusal dil devletin esas sembolüdürse, yani devletin ana dili ulusal dildirse, demek ki,
neticede siyasi düşünce oluşur ve siyasi düşünceyse siyasi dilin ortaya çıkmasını belirliyor.
Tabii ki, bu süreç aniden gerçekleşmez, uzun bir gelişim döneminin bir sonucu olarak ortaya
çıkar. Bu anlamda Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinde
kullanılan sosyo-politik
(diplomatik) terimler, her iki dilin fonetik, leksik ve gramatik yapısının talepleri esasında
oluşuyor. Elbette her iki Türkçenin söz varlığının diplomasi terimleriyle zenginleşmesinde
Avrupa, özellikle İngilizce kökenli kelimelerin de mühim etkisi vardır.
Genel olarak dilin diplomatik terimlerle zenginleşmesine toplumda gerçekleşen süreçler, yeni
siyasi-ideolojik akımlar, sanatsal-siyasi, bilimsel-kamu çalışmaları, çeşitli siyasi tercüme
edebiyatı, kitle iletişim araçları büyük etki sağlamaktadır. Bağımsızlığın yeniden
kazanılmasından sonra Azerbaycan Türkçesinin diplomasi terimleriyle zenginleşmesinde
siyaset adamlarının, ideologların, ve devlet bakşanlarnın ferdî üslubu önemli rol oynamıştır.
Önemli devlet adamlarının, millet vekillerinin, siyasi liderlerin, diplomatların, televizyondaki
sosyo-politik programların sunucularının konuşmaları çağdaş dönemde diplomatik terimlerin
yönünü belirlemektedir.
Sosyo-politik terimler her üç dilin kendi imkanları hesabına oluşmak gücüne malik olsa da,
esasen Azerbaycan veTürkiye Türkçelerinde bu alanda alıntı kelimeler daha çoktur. Bu
alıntıların çoğu İngilizce kökenli leksik birimlerdir. Dilin kendi imkanları hesabına sosyopolitik terimle üç yolla oluşur: a) Morfolojik usulle oluşan terimler: müstəqillik, sabitləşmə…
(Az.); kalkınma, dilekçe... (Türk); b) Sentaktik usulle oluşan terimler: sülhsevər, sülhməramlı
(Az.), arabulucu, dışişleri, uluslararası (Türk); c) Kelime grupları şeklinde oluşanlar: milli
münaqişə, dövlət sazişi (Az.); bakanlar kurulu, bölgesel sözleşme (Türk).
Uluslararası ilişkiler, diplomasi alanındaki değişiklikler ve yenilikler daha çok Avrupa dilleri,
özellikle de İngilizce aracılığıyla yayıldığından, Azerbaycan veTürkiye Türkçelerinde
alıntılar yoluyla oluşan sosyo-politik terimlerin sayısı daha çoktur. Birçok durumda, bu
uluslararası terimler, küçük fonetik farklarla her iki Türkçede kullanılmaktadır: Asimilasyon –
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assimilyasiya, ambargo – embarqo, boykot – boykot, egemenlik – hegemonluq, koalisyon –
koalisiya, neoliberalism - neoliberalizm, strateji - strategiya vb.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Dilin Söz Varlığı, Terim,
Sosyo-Politik Terimler

INTRODUCTION
In the globalizing world, as the sphere of development of the states expands, their sphere of
influence increases, and the culture along with national values of the peoples together with
nations represented by those states spread rapidly to the mankind. In this regard, the language
factor plays a crucial role in expanding political, economic as well as cultural ties between the
states. By virtue of, as it is known, the transformation of English into the global language of
communication has taken place due to the development of the culture of those people, as well
as the political success and economic prestige of the countries represented by this language.
At the same time, the influence of the states in the diplomatic sphere and in the political arena
has a significant impact on the development of its national language. In what hierarchy of
language does this development manifest itself?
If the national language is the principal attribute of the state, i.e. the mother tongue of the state
is the national language, it means that as a result, political thinking is formed, and political
thinking determines the emergence of the political language. Certainly, this process does not
occur suddenly, but as a result of a long period of development. In this sense, the sociopolitical (diplomatic) terms utilized in the Turkic languages of Azerbaijani and Turkish are
based on the requirements of the phonetic, lexical and grammatical structure of both
languages. Indisputably, words of European origin, especially of English one, are important in
enriching the vocabulary of both Turkic languages with socio-political terminology. In this
sense, the article tries to focus on the theoretical problems of these issues.
In the last 30 years, at the level of development of the Turkic people that have gained
independence, rich terminological units have emerged covering original fields of science. One
of such areas is the science of diplomacy. Diplomacy is the official activity of the heads of the
states, the governments and the foreign relations in the implementation of foreign policy of
the state through negotiations, correspondence and other peaceful means, as well as in the
protection of the interests and rights of the state abroad. Although the terms “diplomacy” and
“foreign policy” are sometimes used interchangeably, in reality they mean different things.
As it is known, diplomatic terms are the expression of the concepts by lexical and syntactical
means that contain the official relations between the states, international relations, interstate
relations in the field of international law, international economic and political problems, etc.
Diplomatic terms form a definite part of the terminological vocabulary of the Turcik
languages of Azerbaijani and Turkish, which have historically interacted with peculiar
languages, and have a rich vocabulary. The possibilities of expression of diplomatic concepts
in the Turkish and Azerbaijani languages are wide. These probabilities are realized through
semantic, syntactic, calque and other means.
1. Expression of diplomatic concepts by semantic means. This method of expression is the
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use of a lexical unit that already exists in the language in a recent meaning. This possibility of
expression causes qualitative differences in diplomatic terminology, not quantitative changes.
“There is no language in the world that can express every concept in separate words, and there
can not be such language. New words are often not sought to express new concepts that have
emerged in connection with development, and this or that concept is expressed by changing
the meaning of an existing word in the language” (Gurbanov, 1985: 389). “In this case, the
internal structure of the term does not change, but it means a new concept with the change of
meaning. That is, a novel concept that has newly emerged, a concept that already exists in the
language with the thing, can expand the meaning of the terms by creating a certain associative
connection with the thing. Thus, a new concept in the semantic method is expressed only with
words, the semantic load of the term and the word increases (Sadigov, 2002: 69). Therefore,
the semantic development of a word leads to a qualitative renewal of diplomatic terms in the
Turkic languages. For example, barışıq (peace), körpü (bridge), şam (candle), anlaşma
(understanding), sözləşmə (agreement), ilişki (relationship), toplantı (meeting), etc.
2. Expression of diplomatic concepts by complex means. Syntactic origin of terms occupies
an important place in the diplomatic terminology of the Turkish and Azerbaijani languages.
This method accurately expresses complex concepts. Complex along with double used words,
phrases and abbreviations are used to express diplomatic concepts.
a) Expression of diplomatic concepts with complex terms. Complex terms also dominate in
the terminological vocabulary of the Turkic languages. The vast majority of diplomatic
concepts are expressed in complex terms. Samples of complex terms expressing diplomatic
concepts are: ikipalatalı (sistem) (bicameral (system), birtərəfli (one-sided), soykırım
(genocide).
b) Expression of diplomatic terms with double used words. Double used words form a special
group within a complex lexical unit. However, a double used word is a linguistic unit that
differs from compound words owing to its specific structural features and some general
features. As stated by Prof. Seyidov, “there are common features between double used words
along with word combinations, which occupy a special place among compound words and are
distinguished from other groups of compound words by a number of features. Therefore, they
are sometimes included in the list of phrases” (Seyidov, 2006: 82). As reported by Prof. G.
Kazimov, “double used words are close to the primitive and primary structure of word
combinations. Double used words consist of two components, and the components are often
based on synonyms or antonyms. The momentous feature of these is that the sides are
phonetically compatible, they express the same meaning and the same concept
together”(Kazimov, 2000: 38).
c) We are going to discuss the expression of diplomatic concepts by terms – phrases in the
section of syntactic way of word formation.
As the changes as well as innovations in the field of international relations and diplomacy are
spread mainly through European languages, especially through English, the number of sociopolitical terms created as a result of borrowings in the Turkish and Azerbaijani languages is
numerous. In many cases, these international terms are used in both Turkic languages with
little phonetic difference: Asimilasyon – assimilyasiya (Assimilation), ambargo – embarqo
(embargo), boykot – boykot (boycott), egemenlik – hegemonluq (hegemony), koalisyon –
koalisiya (coalition – coalition), neoliberalism - neoliberalizm (neoliberalism), strateji strategiya (strategic – strategy), etc. From this point, by cause of the similarity and diversity
of the structure, the diplomatic terms in both Turkic languages can be structurally grouped as
181
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
follows:
1. The same in all two languages. They differ mainly in phonetic structure - pronunciation. Eg:
elçi, sefir (səfir) ((ambassador) (embassy)), sefaret, diplomat (embassy, diplomat), adalet
(ədalət) (justice), arazi (ərazi) (territory), diktatörlük (diktatura) (dictatorship), taraflar
(tərəflər) (parties), mukavele (müqavilə) (contract (agreement)), soykırım (soyqırımı)
(genocide), kontrat (kontrakt) (contract (agreement)), siyaset (siyasət) (politics) and so on.
2. Those which are in the Azerbaijani language and are not used in Turkish: agent (agent),
konstitusiya (constitution), blank (letterhead), danışıqlar (negotiations), beynəlxalq saziş
(international agreement), fəxri qarovul dəstəsi (guard of honor), bloklara qoşulmama (nonalignment), palata (chamber), mənzil-qərargah (headquarters), etc.
3. Those which are used in Turkish, but not found in Azerbaijani; antetli (kağıt) (letterhead
(paper)), basın bildirişi (press notice), büyükelçi (ambassador), duyuru (announcement),
karasuları (territorial waters), uluslararası ilişkiler (international relations), yargı
(judgment), bakan (minister), şeref kıtası (honor guard), onursal başkan (honorary president),
etc.
Diplomatic terms in the Turkish and Azerbaijani languages are mainly formed by these
methods: a) lexical-semantic style; b) morphological style; c) syntactical style; d) the calque
style; e) abbreviation style.
Semantic way of term formation. Prof. S. Sadigova accentuated the existence of two
processes in the terms formed by the semantic method: 1. Acquisition of terminological
function of the word. A word that has a common meaning expands in meaning and acquires
the meaning of a term. In this process, we perceive the expansion of the nominalisation
function of ordinary words and phrases. Ergo, a word or a phrase that has a common meaning
expands semantically, and expresses a new concept in a scientific style; 2. Expansion of the
terminological function of a word. The second process that belong to the semantic way of
term formation is that the terms themselves expand semantically and express a new
terminological meaning (Sadigova, 1999: 31).
The acquisition of new meanings of words related to change and development in public life is
one of the regular semantic processes in the Turkic languages. Social events, especially, in the
context of complex and global socio-political events lead to the semantic development of
some words. The comprehensive development of public relations, as in all spheres, has a
progressive effect on a language. This influence leads to the emergence of new sociodiplomatic meanings in some words. As a case in point: let's look through the word
“elçi//elçi”(ambassador): In the “explanatory dictionary of the Azerbaijani language” there
are five meanings of the word “elçi” (ambassador); 1. A diplomatic representative
representing one state in the other one; 2. A person (people) sent to the girl's house by a man
or by his relatives to ask for a girl; 3. A person sent for a specific purpose or for official
negotiations; 4. Generally in the meaning of representative; 5. In the sense of evangelist,
informant (figurative) (Explanatory dictionary of the Azerbaijani language, 2006:17). In
diplomatic terminology, the term “elçi” (ambassador) is parallely used with the borrowed
term emissar (lat. Emissarius - ambassador) in both Turkic languages.
One of the diplomatic terms created as a result of the process of semantic development is the
word “Barışıq//Barışık” (Peace). This lexical unit was first developed in a general sense in
both languages, and later gained international-legal, social meaning. In the general sense,
“reconciliation” -peace, reconciliation of the parties. In a broad, social sense, “reconciliation”
- peace (agreement of the parties in war to stop it) (Turkish Dictionary, 1988: 42).
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Furthermore, the general meaning of the word “peace” in the Turkish language is as follows:
“Peaceful, resentful, not in quarrel” (Unat, 1987: 129). The socio-political content of the
diplomatic term “peace” is given in the explanatory dictionary as follows: Peace is the
cessation of hostilities with the consent of the parties in war. The UN Security Council has the
power to demand of reconciliation between the parties in war.
Semantical way of term formation includes such words as bitərəf//bitaraf
(neutral), qaçqın//göçmen (refugee//immigrant),etc. Consequently, the expansion of
diplomatic relations mostly in the modern stage, the semantic change of words in the
vocabulary of the Turkish and Azerbaijani languages is mostly associated with socio-political
together with cultural development. Thereupon, this main area of diplomatic term fomation in
both languages - the expansion and specialization of lexical units - can be assessed mainly as
a result of the natural sensitivity of scientific and technical progresses of the language.
Morphological way of term formation. Lexical units formed with the participation of
morphological indicators also play an important role in the term formation.
Morphological term formation occurs in view of the internal capabilities of both
languages. Newly formed terms in morphological way, is considered to be one of the
main factors in meeting the needs, and in enrichment of terminology. (Sadigova, 1997:
96).
The morphological method is considered to be convenient and productive one in word-term
formation of agglutinative languages. Both Turkish and borrowed lexical suffixes are used in
the formation of diplomatic terms.
Syntactical way of term formation. Syntactically formed terms appear as expressions of
complex events and processes. The syntactic method refers to complex units consisting of a
combination of two or more words, which are both semantically along with grammatically
formed complex words and combinations. As in other field terminology, a significant part of
diplomatic terms and term combinations are syntactically formed units. Diplomatic
terminological units formed in this way manifest themselves in two forms: 1) in the form of
complex terms; 2) in the term - phrase form.
Syntactical way of diplomatic term formation in both languages manifests itself in three main
areas: a) diplomatic terms in the form of complex words; b) diplomatic terms, the name of
which is related to the adjoining and agreement; c) diplomatic terms in the form of complex
names.
Diplomatic terms in the first direction, i.e. in the form of complex words, appear as a result of
semantic differentiation of lexical units. Both sides of such terminological units consist of
nouns. The second side is formed from nouns with the suffixes of -lıq4. Namely, the Turkish
word “ateşfeşanlık” (fireworks) (Russian-Turkish Dictionary, 1989: 511). It is true that this
word is not widely used in Turkish, instead the expression “air fireworks” is active, but in
Azerbaijani this term is used more actively.
The diplomatic term “başsağlığı” (condolences) is also used in all two Turkish languages
practice. The term is formed as a result of semantic differentiation of the words “head +
health”. The official expression of condolences to the country in connection with the natural
disasters and accidents that have caused great destruction, and about the deaths of heads of the
states, governments and other prominent state officials is reflected with this complex term.
The second component of a number of diplomatic terminological units in the form of word
combinations is observed in the form of complex words. As an example being: “çokdereceli
(seçimler) (multi-level (options)), çoxdərəcəli (seçkilər) (multi-level (elections),
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çokterefli/çoxtərəfli (diplomatiya) (multi-level (diplomacy)), (multilateral (diplomacy),
ikipalatalt (sistem) (bicameral (system), etc.
Most of the diplomatic concepts in the Turkish and Azerbaijani languages are expressed with
terms –phrases. The terms - phrasess can be divided into two parts, the nominal and verbal, in
both Turkic languages: 1) Nominal diplomatic terms-phrases: diplomatik müşahidəçi
(diplomatic observer), ərazi iddiaları (territorial claims), konsulluq idarəsi (consular office),
etc.
2) Verbal diplomatic terms-phrases: akkreditə etmə (accreditation), imtina etmə (denial),
vətəndaşlıq verilməsi (citizenship), dinc yanaşı yaşama (peaceful coexistence), hücum etmə
(assault), etc.
Compound words are also part of diplomatic terminological units consisting of word
combinations and compound nouns. In this regard, the compound word
“ümum+dünya”(common + world) is very active. For example: World Democratic Youth
Federation, World Food Council, World Trade Union Federation, World Health Organization,
World Peace Council, etc. It should be noted that such diplomatic terms as büyükelçilik
(grandeur), cumhurbaşkam (republican), dışişleri (foreign affiars), etc. are written in the
Turkish language in the form of compound words, whereas they are written separately in
modern Azerbaijani - that is, in the form of a relative combination. This means that the
orthograpy of the diplomatic terms of the two related languages has offbeat features.
Term formation with abbreviation. Abbreviation is a special linguistic phenomenon, and is
one of the methods of term formation in a language. According to M. Gasimov, the method of
abbreviation (conditional abbreviation) creates conditions for saving words in atypical
terminological systems, replacing polysemous terms with concrete terms. This method is also
essential for the elimination of synonymy in the field of terminology (Gasimov, 1973: 140).
The essence of this process is to use language units more rationally for communicative
purposes. In a similar case: MDB (Müstəqil Dövlətlər Birliyi)-(CIS (Commonwealth of
Independent States)), ÜST (Ümumdümya Səhiyyə Təşkilatı)-(WHO (World Health
Organization)), AB (Avropa Birliyi)-(EU (European Union)), TBMM (Türkiye Büyük Millet
Meclisi)-(TGNA (Turkish Grand National Assembly)), ABŞ//ABD (Amerika Birləşmiş
Ştatları// Amerika Birleşik Devletleri)-(USA // USA (United States // United States of
America)), etc.
Term formation with calque. In calque, the lexical material of a foreign language acts only as
a model in the formation of a novel word. Here, the semantic structure of a foreign word is the
composition and structure of the parts that make up the word, together with the word is
expressed in terms of material as well as sound complexes by the rules of internal word
formation by means of the native language corresponding to it. This method of the creation of
the term mainly takes place on the basis of materials in Russian and English. For instance,
diplomatic terms and phrases in English are given both as they are or partially with a
background ethical change and in the form of a translation: a) those which have become
calques either remaining unchanged or partially changed: corıcordat - konkordat (agreement
signed between the state and Vatican); eonfrontation – konfrontasiya (a situation in which
neither party is willing to compromise and is in danger of becoming a physical conflict
(usually between two states); contract - kontrakt (contract) (contract in written or oral form
in which two or more parties undertake certain obligations); b) caluqes in the form of
translation: standart - qızıl standart -(standard - gold standard); floatinq debt - qısamüddətli
debt -(floating debt - short-term debt); sammit - yüksək -(summit – high), yuxan, reparatio 184
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bərpa -(yukhan, reparatio – restore), de-yure - hüquqi tanınma -(make, de-jure - legal
recognition), etc.
CONCLUSIONS
In general, we can say that it is impossible to study the diplomatic terms used in both
languages outside the all-Turkic context and the diplomatic terminology (domestic diplomacy
and international diplomacy) of other languages. In both Turkic languages, the role of
extralinguistic factors (international diplomatic relations, etc.), that differ in other areas, in the
formation of diplomatic terms is strong. At the present, the role of the media in gaining
popularity of diplomatic terms is great. Diplomatic terms are widely utilized in newspapers,
magazines and TV channels covering diplomatic and international relations, and some are
even generally used, while maintaining the nature of the term.
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Abstract
Microaggression is a concept developed to understand and explain new or contemporary
discriminatory expressions and behaviors. Micro-aggressive discriminatory behaviors, which
are considered to be seemingly insignificant in the intensity of everyday life, can have
negative effects on individuals and cause much more trouble than overt discrimination.
Microaggressions in everyday life can be particularly stress-generating because those who are
exposed do not know how to react to these implicit, minor, insignificant or innocent-looking
discriminatory behaviors. Although these micro-aggressions may seem like minor or
insignificant things, considering their frequency of occurrence in daily life, their negative
cumulative effect can be harmful. As a result, there is sufficient evidence about the individual
and social effects of overt forms of discrimination on members of non-dominant or
stigmatized groups. However, although less is known about the effects of implicit or subtle
discriminatory or microaggressive behaviours, it is possible to state that their effects may be
more common than overt discriminatory actions. n this framework, the study tries to draw
attention to the individual and social effects of exposure to microaggressive discriminatory
behaviors. In this sense, it is important to understand the nature and effects of microaggressions, because such behaviors can have detrimental effects on people's physical and
mental health, as well as causing a more socially confrontational and nervous structure.
Keywords: Daily life, Microaggression, Discrimination

Gündelik Hayatta Mikro Saldırgan Davranışların Bireysel ve Toplumsal Etkileri
Özet
Mikro saldırganlık, yeni veya çağdaş ayrımcı ifade ve davranışları anlamaya ve açıklamaya
yönelik geliştirilmiş bir kavramdır. Gündelik hayatın yoğunluğu içinde görünüşte önemsiz
olduğu düşünülen mikro saldırgan ayrımcı davranışlar, bireyler üzerinde olumsuz etkiler
yaratabilir ve açık/aleni ayrımcılıktan çok daha fazla sıkıntıya neden olabilir. Gündelik
hayatta karşılaşılan mikro saldırganlıklar özellikle stres yaratıcı olabilir, çünkü maruz kalanlar
bu örtük, küçük, önemsiz ya da masum görünen ayrımcı davranışlara nasıl tepki vereceklerini
ya da tepki gösterip göstermeyeceklerini bilemezler. Bu mikro saldırılar hafif veya küçük
şeyler gibi görünse de gündelik hayatta ortaya çıkma sıklıkları düşünüldüğünde olumsuz
anlamdaki kümülatif etkisi zarar verici boyutlara ulaşabilmektedir. Neticede, açık/aleni
ayrımcılık biçimlerinin baskın olmayan veya damgalanmış grupların üyeleri üzerindeki
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bireysel ve toplumsal etkileri konusunda yeterince bulgu bulunmaktadır. Ancak, daha ince,
örtük ya da üstü kapalı ayrımcılıkların ya da mikro saldırganlıkların yarattığı etkilere dair
daha az şey bilinmesine rağmen, açık/aleni ayrımcı eylemlere göre etkilerinin daha yaygın
olabileceğini ifade etmek mümkündür. Bu çerçevede, çalışmada sürekli olarak mikro
saldırgan ayrımcı davranışlara maruz kalmanın bireysel ve toplumsal etkilerine dikkat
çekilmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda, mikro saldırganlıkların doğasını ve etkilerini anlamak
önemlidir, çünkü bu tür durumlar hem bireysel anlamda insanların fiziksel, zihinsel ve ruhsal
sağlıkları üzerinde zararlı etkilere sahip olabilmekte hem de toplumsal anlamda daha
çatışmacı ve gergin bir yapının ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gündelik hayat, Mikro saldırganlık, Ayrımcılık

Introduction
Developments in today's information and communication technologies have given individuals
or groups with different cultures and characteristics more cultural interaction opportunities.
Opportunities for individuals or groups with different characteristics to learn more about each
other have increased today. Likewise, the opportunities for people to interact or encounter
increased. In addition, policies for the protection of civil rights and differences all over the
world can be regarded as important developments in reducing prejudices and discriminatory
attitudes among different nations or groups. However, as a result of these developments and
the historical experiences of societies, although there is a decrease in old-fashioned or overt
discrimination, in fact, there are increasing concerns that traditional overt discriminatory
attitudes continue to increase by changing their form.
In this context, microaggression is a concept developed to understand and explain new or
contemporary discriminatory expressions and behaviours. In other words, micro-aggressions
are active manifestations of oppressive or exclusionary worldviews that members of dominant
groups are often unaware of, leading to the marginalization of certain groups in society,
encouraging them to accept or internalize their lower position as others. Micro-aggressive
discriminatory behaviours which are considered to be seemingly insignificant in the intensity
of everyday life, can have negative effects on individuals and cause much more trouble than
overt discrimination. Microaggressions in everyday life can be particularly stress-generating
because those who are exposed do not know how to react to these implicit, minor,
insignificant or innocent-looking discriminatory behaviours. Although these microaggressions may seem like minor or insignificant things, considering their frequency of
occurrence in daily life, their negative cumulative effect can be harmful. As a result, there is
sufficient evidence about the individual and social effects of overt forms of discrimination on
members of non-dominant or stigmatized groups. However, although less is known about the
effects of implicit or subtle discriminatory or micro aggressive behaviours, it is possible to
state that their effects may be more common than overt discriminatory actions. In this
framework, the study tries to draw attention to the individual and social effects of exposure to
micro aggressive discriminatory behaviours In this sense, it is important to understand the
nature and effects of micro-aggressions, because such behaviours can have detrimental effects
on people's physical and mental health, as well as causing a more socially confrontational and
nervous structure.
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Discussion
Micro-aggressive discriminatory behaviors
In almost all societies, as groups are hierarchically ordered in the historical and cultural
process, some groups have consistently enjoyed more privileges and resources than others. As
a matter of fact, it can be stated that overt forms of discrimination were common in the period
from the 1900s to the mid-1900s. However, with the significant influence of civil movements
in the 1960s, traditional or overt discrimination declined in many countries, while more subtle
forms of discrimination such as symbolic, modern, ambivalent, avoidant, micro-aggression
emerged.
Micro-aggressive discriminatory behaviors represent subtle or implicit form of contemporary
prejudices and stereotypes that characterize the intentional and unintentional discriminatory
attitudes of individuals who assume themselves that they endorse seemingly egalitarian values
and believe they are not biased. In this sense, micro-aggressions are everyday verbal and nonverbal derogative statements and attitudes that give hostile, humiliating or negative messages
towards people who are seen as members of marginal groups (Pierce, 1995; Solorzano et al.,
2000; Sue et al., 2007b; Allen, 2012). In many cases, these implicit or hidden messages may
ignore the group identity or experiential reality of the target persons, imply that they are
inferior beings, reminding that they do not belong to the majority or dominant group, often
inadvertently push them into an inferior position through implicit threat and intimidation.
As Harding and Turner (2015:467) stated microaggressions may be especially stressful
because individuals might not know how or whether to respond to such ‘‘mild’’ incidents of
racism. They may also be harmful because, although mild, their frequency may cause
negative cumulative effects. According to Pierce (1995:281) although these microaggressions may seem like minor or insignificant things, considering their frequency of
occurrence in daily life, their negative cumulative effect can be harmful. Finally,
experiencing microaggressions may be harmful because they serve as painful reminders of
one’s lower status in society and contribute to a negative or hostile racial climate (Harding &
Turner, 2015:467; see Solorzano et al., 2000). Similarly, Sue (2003:48) states that these
contemporary discriminations are often more problematic, hurtful and damaging than explicit
discriminatory acts. Thus, it is important to understand the nature and effects of microaggressions, because such behaviours can have detrimental effects on people's physical and
mental health, as well as causing a more socially confrontational and nervous structure.
Individual Effects - Mental Health and Well-being
The effects of overt forms of discrimination on the health of stigmatized individuals has been
well documented in psychology (Wong, 2014:193; see Clark et al. 1999; Hatzenbuehler 2009;
Herek, 2009). However, although less is known about the effects of more implicit or subtle
forms of micro-aggressions, it is possible to state that their effects may be more prevalent than
overt discriminatory acts. There are links between exposure to discrimination and negative
impacts on psychological and physical health.
Through years of research, Chester Pierce (1970, 1974, 1989) found that there were negative
psychological and physiological effects of microaggressions (Huber & Solorzano, 2015:310).
In this sense, studies have found that the process of encountering microaggressions can be
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psychologically and physically draining, often to leading to higher levels of stress and poor
mental health outcomes (Nadal et al., 2012:16; see Sue et al., 2008a; Sue et al., 2008b; Nadal,
et al., 2011).
When minorities perceive discrimination, they also exhibit poorer health and mental health
outcomes. Reviews of existing research by Carter (2007), Clark et al. (1999), Harrell et al.
(2003), Herek (2009), suggest that perceived stigmatization pertaining to gender, race, and
sexual orientation is associated with depression and anxiety symptoms, decreased
psychological wellbeing, lower self-regard, and physical health issues (Wong et al.,
2014:193).
For example, as pointed out by Wong et al. (2014:193) there are associations between selfreported discrimination and the following outcomes: (1) chronic health conditions, including
cardiovascular conditions, respiratory conditions, and pain conditions (Gee et al. 2007b); (2)
12-month mental disorder diagnoses according to the Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM-IV; American Psychiatric Association 2000; Gee et al. 2007a); and
(3) physical health-related quality of life, including self-rated health, days of limited activity,
and unhealthy days (Gee & Ponce 2010).
As pointed out by Allen et al. (2013:123), the study of Nadal (2010) showed that although
microaggressions are often unconscious, they may lead to mental health problems, including
depression, anxiety, trauma, or issues with selfesteem. Similarly, in the study conducted by
Chakraborty and McKenzie (2002), it was stated that racial-based discrimination is associated
with physical and psychological well-being and causes stress, depression and anger in its
victims, and it has been suggested that it is potentially one of the social risk factors. Williams
et al. (2003: 206), who investigated the issue of racism, found in their studies that higher
discrimination level was associated with lower levels of happiness, life satisfaction, selfesteem, skill or control.
Some studies, on the other hand, have found that much more severe disease consequences
occur due to microaggression and perceived discrimination. (Huber & Solorzano, 2015:311;
see Gee et al., 2009; Geronimus et al., 2006; Pierce, 1995). According to Sue’s (2010) review
of the literature, perceived racism, particularly subtle forms of racism such as
microaggressions, have a deleterious impact on a range of mental health outcomes for
marginalized groups. Specifically, racial microaggressions represent daily and chronic
stressors that can have a cumulative effect and can lead to a number of physical and mental
health issues (Lewis et al., 2013:53). Microaggressions, while seemingly trivial in nature,
have major consequences for persons: (a) They assail the mental health of recipients (b) create
a hostile and invalidating climate (c) perpetuate stereotype threat (d) create physical health
problems (and (e) lower work productivity and problem-solving abilities. Far from being
benign slights, microaggressions have major detrimental consequences for people (Sue et. al.,
2009:183).

Social Effects
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Undoubtedly, in addition to the individual effects of micro-aggression, the negative effects at
the social level also make the issue more problematic. The fact that members of stigmatized
groups, seen as outgroups, are constantly confronted with seemingly insignificant and
difficult-to-perceive micro-aggressive actions during everyday interactions, may cause an
increase in the distance between social groups or individuals and a healthy interaction
becomes impossible. When micro-aggressive actions that appear insignificant and often
difficult to notice during daily social interactions become widespread in societies, feelings of
hurt, anger and hatred can be revealed in individuals and people's desire to live together in the
same place may disappear. This situation often disrupts positive interpersonal contact and
negotiation and potentially triggers interpersonal and intergroup marginalization practices. As
a result, all these processes can lead to an increase in social distance by revealing mutual
hatred. The increase in social distance and the reproduction of conflict between groups or
individuals limits the thinking potential of individuals and society and causes social realities
to be interpreted from a biased perspective. This situation prevents the realization of different
cultural realities and makes it problematic to understand the current social objective
conditions.
Conclusion
As a result, various types of micro-aggression can constantly target the other during ordinary
interactions and encounters of daily life, often without even being noticed. This situation can
cause mental, mental and physical problems for those who are attacked. Gender, race,
religion, class, language, sexual orientation and disability-based micro-aggressions can have
equally powerful and potentially harmful effects on individuals and groups with different
characteristics or views. All such micro-aggressions are reflections of our world views of
groups or individuals that we consider on the axis of inclusion / exclusion, superiority /
inferiority, normality / abnormality, and desired / undesirable.
After all, the experience of micro-aggression has important implications for both the
perpetrator and the target person. Unless the discrimination problem is resolved, this situation
creates psychological dilemmas that lead to increased racial anger, insecurity and loss of selfesteem for the victims, and prevents perpetrators from perceiving the reality of different races
and cultures and prevents potential and harmonious cultural interactions (Spanierman &
Heppner, 2004:249). The invisible nature of micro-aggression reduces the perpetrator's ability
to empathize, eliminates perceptual awareness, perpetuates false illusions, and reduces
compassion for others (Spanierman et al., 2006:434). Sue (2003) noted that the collective
effects of microaggressions may theoretically result in “diminished mortality, augmented
morbidity and flattened confidence” (Pierce, 1995:281).
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Abstract
As a result of the rapid developments in information and communication technologies, the
digital-based opportunities offered to the people of the 21st century have been increasing day
by day, and the information production and consumption process has accelerated and
increased more than ever before. In today's world, where extremes in every subject draw
attention, people live in a completely new communication environment where it is easy to
collect and access information. Compared to earlier times, as a result of new communication
technologies, people have increased opportunities to search and access alternative information
of all kinds, as well as to exchange information. In any case, the amount of information
exposed today is increasing. Knowledge is everywhere, and measuring its scope is almost
impossible. The information available in every subject is growing steadily. The challenges
faced, such as direct access to countless online resources, huge amounts of search results, and
an increasing number of daily emails, are among the ordinary experiences of the generations
of the digital age. A digital media user receives thousands of bits of information at any time,
and her cognitive ability does not have the power to process this large amount of data. In this
context, the concept of information overload has become a stereotype these days, but it is the
biggest problem faced by modern societies. In this context, it is aimed to discuss the effects of
the information overload in the age of extremes, especially at the individual level.

Keywords: The Age of Extremes, Digital World, Information Overload

Aşırılıklar Çağında Alternatif Bilginin Çokluğu ve Bireysel Düzeydeki Etkileri

Özet
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin sonucu olarak 21.Yüzyıl dünyasının
insanlarına sunulan dijital temelli imkanların her geçen gün daha da fazla artması bilgi üretim
ve tüketim sürecinin de tarihte daha önce hiç olmadığı kadar hızlanmasını ve yoğunlaşmasını
sağlamıştır. Her konudaki aşırılıkların dikkat çektiği bugünün dünyasında insanlar bilgi
toplama ve bilgiye erişim kolaylığı ile şekillenen tamamen yeni bir iletişim ortamında
yaşamaktadır. Daha erken dönemlerle kıyaslandığında, yeni iletişim teknolojilerinin bir
sonucu olarak, insanların her türden alternatif bilgiyi arama ve ona ulaşma ve ayrıca
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insanların bilgi alışverişi yapma imkanları artırmıştır. Her halükarda bugün maruz kalınan
bilgi miktarı giderek artmaktadır. Bilgi her yerde ve kapsamını ölçmek neredeyse imkansızdır.
Mevcut her konuda elde edilebilir olan bilgi şaşkınlık verici bir şekilde sürekli büyümektedir.
Sayılamayacak kadar çevrimiçi kaynaklara, büyük miktarlarda arama sonuçlarına ve artan
sayıda günlük e-postaya doğrudan erişim gibi karşılaşılan zorluklar dijital çağın kuşaklarının
sıradan deneyimleri arasındadır. Bir dijital medya kullanıcısı her an binlerce bilgi biti alır ve
bilişsel yeteneği bu büyük miktardaki veriyi işleme gücüne sahip değildir. Bu çerçevede, aşırı
bilgi yükü kavramı bugünlerde bir klişe haline geldi, ancak modern toplumların karşılaştığı en
büyük sorun durumundadır. Bu çerçevede, çalışmada aşırılıklar çağında alternatif bilgilerin
çokluğu ya da aşırılığı olgusunun özellikle bireysel düzeydeki etkilerinin tartışılması
amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aşırılıklar Çağı, Dijital dünya, Aşırı Bilgi

Introduction
As a result of the rapid developments in information and communication technologies, the
digital-based opportunities offered to the people of the 21st century have been increasing day
by day, and the information production and consumption process has accelerated and
increased more than ever before. In today's world, where extremes in every subject draw
attention, people live in a completely new communication environment where it is easy to
collect and access information. Compared to earlier times, as a result of new communication
technologies, people have increased opportunities to search and access alternative information
of all kinds, as well as to exchange information.
In the digital age, there have been significant changes and transformations in the nature of the
information itself and in the relations with it. “Digital information is all around us. More and
more information is either born digital or digitally reformatted” (Yakel et al., 2011:23). As
Himma (2007:259) stated, the amount of online content to which people in reasonably
affluent nations have access is increasing at an astonishing – even alarming – rate. Prior to the
invention of the World Wide Web, commentators noticed how rapidly the amount of content
was increasing in academic and non-academic areas.
As Bawden (2008) pointed out quick and simple access to a wide variety of information,
usually available at any day and at any time, is self-evidently a great improvement on what
has gone before. We may contrast it with the situation of, say 20 years ago, when there were
only a very limited set of types of information resources available to any person (usually
books, journals or magazines, the mass media, perhaps patents and specialist reports, and
some limited computer files), and where there would usually be one and only one obvious
source for any particular information request.
In any case, the amount of information exposed today is increasing. Knowledge is
everywhere, and measuring its scope is almost impossible. The information available in every
subject is growing steadily. The challenges faced, such as direct access to countless online
resources, huge amounts of search results, and an increasing number of daily emails, are
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among the ordinary experiences of the generations of the digital age. A digital media user
receives thousands of bits of information at any time, and her cognitive ability does not have
the power to process this large amount of data. In this context, the concept of information
overload has become a stereotype these days, but it is the biggest problem faced by modern
societies. In this context, it is aimed to discuss the effects of the information overload in the
age of extremes, especially at the individual level.
Discussion
Too Much Alternative Information or Information Overload
The ever-increasing number of digital based opportunities offered to the people of the 21st
century has accelerated and intensified the information production and consumption process
as never before seen in history (Ünal, 2018:311). As Heylighen (2002:12) indicated,
nowadays, it rather seems that we get much more information than we desire, as we are
inundated by an ever growing amount of email messages, internal reports, faxes, phone calls,
newspapers, magazine articles, webpages, TV broadcasts, and radio programs. Part of the
problem is that ephemeralization has made the retrieval, production and distribution of
information infinitely easier than in earlier periods, practically eliminating the cost of
publication.
According to Dijk (2016:297), information is sent more and more frequently and more
rapidly, with increasing amounts only to attract attention. This phenomenon is called
information overload and excessive communication. As a result, cultural expressions begin to
be perceived superficially and simply. In this sense, our relationship with knowledge and
knowing has changed in a positive or negative sense. Now, our relationship with knowledge is
very different than before. In any case, people are increasingly exposed to excessive
information. This is an age of information explosion. The information database of the world is
ever expanding. The information available now is astonishing and is still continuously
growing. An accurate statistics is unable to produce (Renjith, 2017:73).
As Eppler and Mengis (2004:7) indicate in ordinary language, the term ‘information overload’
is often used to convey the simple notion of receiving too much information. Within the
research community this every day use of the term has led to various constructs, synonyms
and related terms as for example cognitive overload (Vollmann, 1991), sensory overload
(Libowski, 1975), communication overload (Meier, 1963), knowledge overload (Hunt &
Newman, 1997), or information fatigue syndrome (Wurman, 2001).
“Broadly defined, information overload occurs when the amount of information that is
available exceeds a person’s ability to process it (he or she is “receiving too much
information”). It’s no surprise to anyone who spends time online that the explosion of the
Internet dramatically increased the possibility of overload, and in recent years the problem has
become both widespread and more recognized” (Palfrey & Gasser, 2008:190). Because of the
increasing production of information that is growing day by day, individuals face much more
than they are searching for and can handle it.
Individual Effects or Consequences of Exposure to Information Overload
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According to Allen and Shoard (2005), information overload can be seen as a problem
manifested in various ways. Miller (1978) suggested that there are many forms information
overload of that have become more common and cause stress or anxiety. The levels and forms
of adaptation of people to the information overload according to their special conditions also
change. According to Bawden and Robinson (2009:183) The information must be of some
potential value, or it could simply be ignored, and it must be accessible, or the overload will
only be potential, not actual. The feeling of overload is usually associated with a loss of
control over the situation, and sometimes with feelings of being overwhelmed. Uncontrolled
and unregulated information can hinder learning and decision making and reduce
productivity. In the extreme, it can lead to damage to health.
The psychologist David Lewis (1990), who analysed these findings, proposed the term
“Information Fatigue Syndrome” to describe the resulting symptoms. They include anxiety,
poor decision-making, difficulties in memorizing and remembering, reduced attention span,
reduced work satisfaction and strained relations with collaborators (Heylighen, 2002:13; see
Shenk, 1997).
Renjith (2017:77-78) also tried to classify the individual consequences of being exposed to
excessive information: 1) Causes Untidiness 2) Kills Time 3) Increases Stress and Anxiety 4)
Destroys Self Confidence 5) Challenges cognitive capacity 6) Analysis Paralysis 7) Reduces
Productivity 8) Fails to stay in-focus 9) Stops from taking decisions and actions 10) Monetary
Loses.
In any case Information overload causes confusion in absorbing facts, which in turn causes to
reduce peace of mind. The lack of attention reduces concentration in works. Overloaded
information causes to lose precious time. Thus we will lose productive outcome. Information
Overload leads to spend more time to catch the necessary information. This reduces available
time and causes stress and anxiety. Information overload often causes Analysis Paralysis or
Paralysis by Analysis. It is a state of never taking a decision or action by over thinking
(analysing), as a result paralysing the outcome (Renjith (2017:78). In this context, some of the
important consequences of information overload on an individual basis require further
elaboration:
Attention, Information Processing Capacity and Loss of Control
Information overload problem can also be formulated as attention deficit or limited attention.
There is more information of all kinds than ever before, but the time and mental energy
required to process it is limited. Therefore, the relationship between information overload and
attention is worth exploring. “The information overload problem has this in common with the
information problem: it arises because we have too much information relative to the
attentional resources that can be devoted to it; information cannot be processed without
paying attention to it, and there is much more information available to us than we can devote
attention to. But more needs to be said than this to warrant characterizing a problem as an
_overload_ problem; in particular, what needs to be shown is that having more information
than that to which we can devote attention harms us in some way” (Himma, 2007:267). In
other words, the amount of cognitive effort or attention an individual can give to any issue is
limited, and there are issues that require more attention than can be given in general. In this
sense, having more information than we can give our attention harms a person in some way.
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The problem is that people have clear limits in the amount of information they can process.
To use Simon’s (1972) well-known phrase, they have bounded rationality. The best known
limitation is the "magical number" that governs short-term memory: the psychologist Miller
(1957) has shown that people can only keep some seven items at once in their working
memory. Moreover, there are clear limits on the speed with which the brain can process items
in working memory. One estimate (Csikszentmihalyi, 1990) therefore calculates its maximum
processing capacity as 126 bits per second (Heylighen, 2002:12-13). The practical effect of
these limitations is that at a certain stage, people will be confronted with more information
than they effectively can process: this situation we may call information overload (Heylighen,
2002:13).
According to Levy (2005:285), this is not just a problem related to the amount of information,
the organization of information, and finding the most relevant information needed. To this
problem should be added time spent thinking, realizing, intimidating. In other words, Levy
(2005) suggests that having to deal with excessive information steals valuable time we would
spend thinking. In Levy's view, we spend a lot of time and energy on processing information,
we cannot devote our attention to other things.
According to Himma's (2007:269-270) assessment on this issue; If (1) we had an endless
capacity for absorbing, storing, valuing, and processing information and (2) we could do all
these things without having to divert psychic resources from more valuable tasks, having too
much information would never be a problem for us. After all, the things I can do effortlessly
and without any cost to my psychic resources are not the kinds of things that cause me worry,
anxiety, or fatigue, much less distract me from more important matters.
Abundance of Alternatives and Weakening of Decision Making Skills
Another of the main reasons for worrying about the excessive amount of information that
young people can access is the possible negative effects on decision making (Palfrey &
Gasser, 2017). Because, one of the most important research or discussion issues regarding the
effects or symptoms of information overload is how information overload affects the accuracy
of the decision, decision time and performance in general (Palfrey & Gasser, 2017). In this
sense, it is thought that excessive amount of information may lead to some undesirable
consequences in individuals such as indecision, confusion, inability to see the whole and
being hindered. The more options a person has in front of her or him, the higher the
probability of not being able to make a decision.
As Eppler and Mengis (2004:19) point out, when information supply exceeds the information
processing capacity, a person has difficulties in identifying the relevant information he or she
becomes highly selective and ignores a large amount of information (Bawden, 2001; Sparrow,
1999), she has difficulties in identifying the relationship between details and the overall
perspective (Schneider, 1987), or needs more time to reach a decision (Jacoby, 1984) and
finally does not reach a decision of adequate accuracy (Malhotra, 1982). According to Renjith
(2017:75) the huge amount of information causes our brain to function stressfully. This will
affect our thinking pattern. Our decision making system will remain confused. It will stop us
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from making good decisions or interrupt from choosing a right option. We will end up by
making wrong or delayed decisions.
An abundance of choices means we have to sift through an abundance of information to
determine which option is best supported by reasons. The anxiety of too many choices is
undoubtedly explained, in part, by a sense that there is just too much information – even on
the assumption that true content is all we have to sift through. That anxiety can sometimes
paralyze us in the sense of making it difficult for us to focus enough to actually make a
decision (Himma, 2007:270).
According to Heylighen (2002:14) whatever the type of action you are considering, the
number of possibilities has in practice become endless. This makes it ever more difficult to
make a motivated choice among the alternatives. We may call this the problem of opportunity
overload. Opportunity overload shares many properties with information overload. First,
opportunity overload is to some degree frivolous, as lots of possibilities or opportunities
proposed to an individual actually offer little value, similar to data smog or spam.
Avoiding Knowledge, Indifference and Homogenization
Due to excessive information or information pollution, individuals inevitably seek ways to
avoid it. In this context, individuals may choose to ignore many sources of information that
may be relevant or useful, as there is a lot to deal with and examine. Bawden and Robinson
(2009:185) conceptualized this situation as information avoidance: ignoring relevant
information and useful information sources because there is too much to deal with.
Savolainen (2007) identifies the similar phenomenon of information withdrawal, keeping the
number of sources considered to a minimum, as well as more nuanced filtering strategies,
with a rapid weeding of material of limited use. For Savolainen (2007:618) another major
coping strategy was withdrawal from information supply by minimizing the number of
information sources used daily. Those favouring this approach attempted to protect
themselves from excessive information bombardment in order to retain peace of mind. These
motives were personal and often affectively coloured. One of the participants had adopted a
strictly selective approach by abandoning television and the daily newspaper.
Many people seek shelter to avoid this waste of time and close themselves to a lot of
information flow. Undoubtedly, this situation causes individuals to become more indifferent
to all kinds of information flow after a while. The problem is that we are not intuitively
infallible and don’t have an easy algorithm for distinguishing true from false content (Himma,
2007:271). Thus, for many people, there is no problem of information redundancy, because
they tend to ignore what they don't need or act indifferent (Wilson, 1976:59). Therefore, some
people try to break free from the information overload by avoiding or ignoring the excessive
supply of information.
Information Overload and New Disturbances: Information Anxiety
Wurman (1989a) defined information anxiety as the product of the extreme gap between what
we understand and what we think we should understand. Information anxiety is the black hole
between data and information. Anxiety arises when information doesn't tell us what we want
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or need to know. Klapp (1986:36) also argued that excessive information overload results in
weariness and anxiety. In this sense, boredom occurs when the saturation point is reached.
Fox (1998) describes four contributing factors. First, “both the volume and the speed” of
information dissemination is accelerating. Second, our education and training do not prepare
us “to deal with the information explosion.” Third, “most of the systems devised for
managing time and organizing and storing information and resources” don’t fit “right-brain
dominant” individuals. Fourth, “well-entrenched values, habits and attitudes that once may
have been useful and desirable often get in the way of learning to cope with new realities”
(Hartog, 2017:46).
Burkhardt and MacDonald (2010:11) defined information anxiety as feeling overwhelmed
when faced with a large amount of information. McCarthy (1991:12) expresses information
anxiety as a state of drowsiness. That is, the feeling that we do not have time to enumerate or
think about all the data that surrounds us, that we do not know how to find the information we
need, we will never catch up, and we will not be able to read fast enough. Accordingly, many
people experience great disappointment when they know that the information they need is
there but they don't know how to get it or can't get to it quickly enough.
The discomfort of an overload phenomenon is partly explained by these psychic limits. If I
am aware that I am wasting valuable time trying to figure out what is and is not relevant and
helpful, the result is likely to be psychic discomfort of some kind – anxiety, frustration, anger,
a sense of helplessness, etc. Moreover, the task of having to try to evaluate more information
than one can hold in one’s mind can be extremely frustrating; if your ability to manage your
financial affairs turned on your being able to multiply large numbers in your head, chronic
anxiety would be the likely result (Himma, 2007:270).
Information anxiety is associated with a sense of ambiguity or uncertainty (Eley et al.,
2008:55-65). As pointed out by Hartog, (2017:47) causes of anxiety can include “siloed”
information, too much information, unindexed information, and ineffective searching
procedures (Linden et al., 2002). In addition, info-glut is compounded by the explosion of
“context-free” information (Jungwirth, 2002). Much of what passes as information today is
depersonalized contextually and takes on a faceless force (Wurman, 1989b). As Tyler Tate
(2014:17). exclaims, “we are drowning in information at all points in our lives”. This flood of
information is also called information attack (Wurman, 1989b). Wurman (1996:235) likens
this information attack to a tsunami in another text:
The condition of information anxiety often leads to frustration (Wurman, 1989b). Wurman
provided a full list of telltale signs of information anxiety, including the following examples
(Hartog, 2017:47): (i) Chronically talking about not keeping up with what’s going on around
you. (ii) Giving time or attention to news that has no cultural, economic, or scientific effect on
your life. (iii) Nodding your head knowingly when someone mentions a book, an artist or a
news story that you have never heard of before. (iv) Being too afraid or too embarrassed to
say, “I don’t know” (Wurman, 1989b).
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Conclusion
Furthermore, the sheer amount of information, variety of channels, and number of alternative
sources now available may lead firstly to an extent of choice which may be a positive
hindrance, and may also lead to potentially damaging expectations and behaviours (Bawden,
2008). In this context, the troubles caused by excessive information overload create both
physical and psychological discomfort. In some individuals, information anxiety and loss of
control over continuous information can lead to despair, depression, and an increasingly
common burnout syndrome. The emergence of increasing complexity in large parts of the
population can lead to alienation, weakness, meaninglessness and lack of understanding, and
can also lead to loss of trust in institutions (Heylighen, 2002:14). In addition, Berner (2007:4)
states that many people who use digital technology extensively suffer from headaches and
poor emotional control regularly due to exposure to excessive information. In even more
extreme cases, information overload can reduce appetite, cause insomnia, suppress immune
functions (Palfrey & Gasser, 2017:169; see Heylighen, 2002; Berner, 2007).
Consequently, the problem of information overload leads to some mental, spiritual and
physical damaging effects: excessive information overload causes confusion at the point of
realization due to our limited attention and processing capacity, and this leads to a decrease in
inner peace.these new threats point to the dark side of the brave new world, which especially
equips digital indigenous youth with an ever-growing amount and variety of information
(Palfrey & Gasser, 2017:166). Hence, it becomes necessary to pay more attention to these
dark aspects of the new world.
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Özet
Kadınların yaşadıkları sorunların pek çoğu farklı toplumlarda yaşanan ortak sorunlar
niteliğinde olsa da bu durum her toplumun kendine özgü yapısal özellikleri olduğu ve
sorunların bu öznellik temelinde irdelenmesi gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. O
nedenle kadın sorunlarına dair “yerli ve milli” yaklaşım önem taşımaktadır. Bu yaklaşımın en
güçlü örneklerinden biri Ziya Gökalp’tir. Türkiye’de sosyoloji biliminin kurucusu Ziya
Gökalp’in sistematik sosyoloji anlayışının esasını oluşturan temel kavramlardan biri “hars”,
yani milli kültürdür. O, medeniyet bakımından yükselme gayesi güderken, milli kültür
bakımından da kuvvetlenmemiz gerektiğini savunmuştur. Milli kültürün öğrenileceği yer ise
halktır. Halkın duygu ve düşünceleri, inancı, değerleri, alışkanlıkları, davranış tarzı, zevk ve
estetik anlayışı, mizah anlayışı, vs. hep milli kültürü yansıtır. O nedenle aydının en temel
görevi halka inerek ondan milli kültürü almak; ona medeniyet unsurlarını vermektir. Kendisi
yaşadığı dönemin fikir hareketlerine damga vurmuş bir aydın olarak çeşitli eserlerinde milli
kültür kodlarına yer vermiştir. Şiirleri işte bu eserlerindendir. İşte bu çalışmada, Gökalp’e ait
beş şiir (“Kadın”, “Ev Kadını”, “Meslek Kadını”, “Aile”, “Mektepli Hanım Kızların
Marşı”) içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Bu analizin kadın sorunlarının çözümü
konusunda tam bir kafa karışıklığı yaşadığımız bugün için de işlevsel olabileceği
düşünülmektedir. O nedenle bu çalışmada şiirlerinden yola çıkarak Gökalp’in kadın
konusundaki düşüncelerinin ana hatlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Analizin temel
bulgularını şu temalar çerçevesinde özetlemek mümkündür: (i) Toplumun temel unsurlarından
biri olarak kadına yaklaşım, (ii) “Yuva” olarak nitelenen aile kurumunda kadına yaklaşım,
(iii) Kadının meslek sahibi olması gerektiğine dair yaklaşım, (iv) Kadın-erkek eşitliğine
dayalı temel haklara dair yaklaşım. Gökalp’in analiz edilen şiirlerindeki bu temel
yaklaşımlardan hareketle kadın sorunlarına yaklaşırken sosyal gelişme kavramını esas
aldığını, kadın erkek çatışmasından ziyade dayanışmayı öne çıkardığını, kadın-erkek
eşitliğinin tesisinde engelleyici işlev üstlenen eğitim, din gibi toplumsal kurumların işleyişine
dair eleştirel bir tavır sergilediği söylenebilir.

Anahtar Kavramlar: Kadın, Aile, Toplum, Ev Kadını, Meslek Kadını
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THE “INDIGENOUS AND NATIONAL” APPROACH TO WOMEN'S PROBLEMS:
WOMEN IN ZİYA GÖKALP POEMS

Abstract
Although most of the problems women face are common problems in different societies, this
does not change the fact that each society has its own social structure and that problems
should be examined on the basis of this subjectivity. For this reason, “indigenous and
national” approach to women’s problems is important. One of the strongest examples of this
approach is Ziya Gökalp. The founder of sociology in Turkey, one of the concepts that form
the basis of Ziya Gökalp’s systematic understanding of sociological is “hars”, that is, national
culture . He argued that while we aim to rise in terms of civilization, we should also get
stronger in terms of national culture. The place where the national culture will be learned is
the people. People's feelings and thoughts, beliefs, values, habits, behavior style, pleasure and
aesthetics, humor, etc. always reflects national culture. For this reason, the main task of the
intellectuals is to go to the public and take national culture from the society; to give the
society the elements of civilization. As an intellectual person who marked the inspiring
movements of his time, he included national cultural codes in his various studies. His poems
are among these studies. In this study, five poems (“Woman”, “Housewife”, “Professional
Woman”, “Family”, “Anthem of the Girls From School”) were evaluated by content analysis.
It is thought that this analysis may also be functional today, when we are confused about the
solution of women’s problems. Therefore, in this study, it is aimed to reveal the main lines of
Gökalp's thoughts on women based on his poems. It is possible to summarize the main
findings of the analysis under the following themes: (i) Approach to women as one of the
basic elements of the society, (ii) Approach to women in the family institution called "Home",
(iii) Approach that women should have a profession of a job, (iv) Approach to basic rights
based on gender equality. Based on these basic approaches in Gökalp's analyzed poems, it can
be said that while approaching women's problems, it is based on the concept of social
development, emphasizes solidarity rather than female-male conflict, and shows a critical
attitude towards the functioning of social institutions such as education, religion, which plays
a disabling function in the subject of gender equality.
Key Words: Women, Family, Society, Housewives, Professional Women

GİRİŞ
Bugün dünyanın farklı toplumlarındaki kadınların şiddet, yoksulluk, eğitim imkanlarına
erişememe, işsizlik veya sosyal güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışma, terfi imkanlarında
ayrımcılığa maruz kalma gibi pek çok ortak sorunları olduğu bilinmektedir.
Bununla birlikte aynı sorunu kadın farklı toplumlarda farklı şekillerde, farklı düzeylerde
yaşayabilmektedir. Çünkü her toplumun kendine özgü yapısal özellikleri vardır. En temelde
değerler sistemiyle ilgili olan bu yapısal özellikler, toplumun normal anlayışlarını içerir. Bu
anlamda toplumların sınırlarını belirler. O nedenle toplumların söz konusu yapısal
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özelliklerinin başta o toplumun aydınlarınca bilinmesinde fayda vardır; sosyal bilimciler için
bu, faydadan öte bir zorunluluktur.
Ancak sadece bilmek yetmez; aydının, aynı zamanda, bildiği şeyden kendi toplumunun sosyal
gelişmesinin sağlanması yönünde istifade etme becerisini de göstermesi lazımdır. Bunun için
aydın denilen şahsiyetin adanmışlık duygusuyla kendi milletine sadakat göstermesi gerekir.
Bu vasıfları üzerinde taşıyan bir isim olarak Ziya Gökalp’ten “yerli ve milli”1 bir sosyolog
olarak bahsetmek yanlış olmasa gerektir. Yanlış olmamaktan öte, onun söz konusu kavramı
en fazla hak eden aydınlarımızdan biri olduğunu belirtmek daha doğru olacaktır.
Türkiye’de sosyoloji biliminin sistematik hale gelmesinde öncü rol oynayan Ziya Gökalp’in
(Nirun, 1981) kadın konusundaki düşüncelerinin bilinmesi, günümüz toplumunda kadınların
yaşadığı pek çok sorunun çözümü bakımından belli bir işlevselliğe sahiptir. Gökalp’in kadın
konusundaki görüşlerini içeren makalelerine göre daha az bilinen şiirlerindeki ana temayı
bilmek özellikle şu iki açıdan önemlidir: Birincisi, Gökalp (2002) Halka Doğru adlı
makalesinde aydın olarak temayüz etmiş kişinin temel görevinin halka inerek ondan milli
kültürü almak ve ona medeniyete dair unsurları götürmek olduğunu söyler. Çünkü medeniyet
bakımından yükselme gayesine ulaşmak için, milli kültür bakımından da kuvvetlenmek
gerekmektedir. Milli kültürün öğrenileceği yer ise halktır. Halkın duygu ve düşünceleri,
inancı, değerleri, alışkanlıkları, davranış tarzı, zevk ve estetik anlayışı, mizah anlayışı, vs. hep
milli kültürü yansıtır. O nedenle aydının en temel görevi halka inerek ondan milli kültürü
almak; ona medeniyet unsurlarını vermektir. Dolayısıyla Gökalp’in kadın konusundaki şiirleri
hem kültürel (milli) unsurlar barındırması hem de medeni (evrensel, beynelmilel) unsurlar
barındırması yönüyle önemlidir.
İkincisi, Gökalp şiiri bir terbiye aracı olarak görür. Edebi bir tür olarak şiir, yıllar sonra
Karpat’ın (2011:71) da ifade ettiği gibi toplumun bugününü anlatır ve onu yarına hazırlar
(Karpat, 2011: 71). Nitekim Gökalp’e göre çocuk terbiyesinde bazı dersler nasıl oyun olarak
verilirse halk terbiyesinde bazı düşünceler de şiir olarak verilebilir (Tansel, 1989: 97).
Dolayısıyla şiir, şairin nasıl bir halk, toplum tasavvur ettiğini anlama imkânı sunar. Gökalp’in
kadın ve aile konusundaki şiirlerinin analizi işte bu açıdan da önemlidir.
Dolayısıyla bu çalışmanın amacı toplumun kendi dinamiklerini göz ardı etmeyen, dahası
onlardan ilham alan Gökalp’in kadın sorunlarına yaklaşımını “yerlilik ve millilik” bağlamında
analiz etmektir. Bu analizin kadın konusunda bugün tam bir kafa karışıklığı yaşadığımız
toplumumuz için yol gösterici olacağı düşünülebilir. Bu amaçla Gökalp’e ait beş şiir
1

Türkiye’de son yılların sosyo-politik alanında hayli yer tutan “yerli ve milli” söylemi, adeta meşrulaştırıcı ve o

ölçüde de kabul edilebilirliğin ölçütü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte gerek İslamcı
ideolojinin “milli” kavramına yüklediği anlam, gerekse de neo-liberal ideolojinin “küresel” olanın karşısına
yerleştirdiği “yerel” kavramı “yerlilik ve millilik”ten ne anlaşılması gerektiğini tartışmalı hale getirmektedir.
Ancak böyle bir tartışmanın bu tebliğde ele alınan konudan farklı bir bağlama sahip olduğu da açıktır. Bu
çalışmada “yerli ve milli” kavramı “Türk toplumuna ve kültürüne özgü, Türkiye’nin toplumsal yapısı içinde var
olmuş olan” anlamında kullanılmıştır. Bu anlamda “yerli ve milli sosyolog” ifadesinden Türk toplum yapısını
tanıyan, Türk kültürüne hâkim, milli kültürü ile evrensel değerleri bağdaştırma isteği ve yeteneğine sahip”
sosyolog anlaşılmalıdır.
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(“Kadın”, “Ev Kadını”, “Meslek Kadını”, “Aile”, “Mektepli Hanım Kızların Marşı”)
seçilmiş (Tansel, 1989), içerik analiziyle bu şiirler değerlendirilmiştir. Böylece Gökalp’e ait
bu şiirlerin “içinde saklı olabilecek olan gerçekleri ortaya çıkarma” hedefi güdülmüştür
(Yıldırım ve Şimşek, 2016: 242). Dolayısıyla bu analizin nitel bir çalışma olduğu açıktır.
Aşağıda, gerçekleştirilen analizin temel bulgularından ulaşılan temalara ait açıklamalara yer
verilmiştir.
TOPLUMUN TEMEL UNSURLARINDAN BİRİ OLARAK KADIN
Kadın şiirinde Gökalp, kadını toplumun temel unsurlarından biri olarak görür. Örgütlü bir
yapı olan toplumun temelini aile, devlet ve millet oluşturur. Toplum varlığını sürdürebilmek
için bu unsurlara muhtaçtır. Dolayısıyla kadın, toplumsal var oluşun vaz geçilmez unsurudur.
“Cemiyetin üç rüknü var, birincisi aile;
Bu diyânet yuvasını kuran sensin, kadındır.”
Gökalp’in ailenin kurucusu olarak kadını görmesi, kadının anne ve eş olarak aile kurumunda
üstlendiği sorumluluklara verdiği önemi akla getirmektedir.
Öte yandan aynı şiirin son dörtlüğünde Gökalp, milletin ailelerden oluştuğuna dikkat çekerek
aileyi de “ma’bed” olarak nitelemektedir:
“Millet yalnız yapılamaz, bunu ancak dirlikte
Kadın erkek, iki vicdân birleşerek yapacak;
İlk ma’bedler ayrı idi, şimdi artık birlikte
İki cins bir Arafat’ta bir Allah’a tapacak!”
Evlenmeden önce kadın ve erkek kendi ma’bedinde (ailesinde) yaşarken evlenmek suretiyle
yeni bir ma’bed oluşturmuşlardır. Gökalp bu ma’bedi “Arafat” olarak nitelendirmektedir.
Arafat’ın İslam inanışında Hz.Adem’le Hz.Havva’nın cennetten yeryüzüne kovulduktan sonra
ilk kez buluştukları, Hz. İbrahim’in de haccın nasıl yapılacağını Cebrail’den dinleyip
öğrendiği, “anlama” eylemini gerçekleştirdiği yer oluşu dikkate alındığında Gökalp’in aile
kurumuna yüklediği yüksek anlam daha anlaşılır olacaktır. İki hür vicdanın bir araya
gelmesiyle oluşan aile, kadın ve erkek için “buluşulan, kavuşulan” ve erkeğin ve kadının
birbirini ve hakikati “anladıkları” yer olarak kutsallık motifi içinde değerlendirilmektedir.
Böylece toplumun temel unsurlarından olan milletin oluşumunda erkekle kadın eşit
sorumluluğa sahip kurucu öğe olarak öne çıkmaktadırlar. Aile kurumuna ve bu kurumun
kurucu öğelerinden kadına dair bu yaklaşımın Batı kaynaklı kadın hareketlerindeki aile ve
kadın anlayışından önemli ölçüde farklılaştığı söylenebilir.

“YUVA” OLARAK NİTELENDİRİLEN AİLE KURUMU
Yukarıda da ifade edildiği gibi, Gökalp ailededen “diyanet yuvası” olarak bahseder. Böylece
aileye kutsallık atfeder. Ayrıca bu kutsal yuva, yuva oluşu nedeniyle içinde doğup büyünen,
korunan, öğrenilen, kısacası sosyalleşilen yerdir.
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Ev Kadını şiirinde aileyi kadının dilinden tasvir eden Gökalp, ailenin cennet olarak
görüldüğünü ifade eder ki, kadın da bu cennetin hurisi, aile ocağına saadet getiren peridir:
“Benim evim bir Cennet;
Ben onun hurisiyim…
Ocağımın saâdet
Getiren perisiyim…”
Aynı şiirin;
“Bir çiçekli odada,
Bizi toplar soframız,,
Bir ma’beddir bu oda,
Sevişmemiz duâmız…”
dörtlüğünde aile üyeleri arasındaki sevgi bağının, birlik ve dayanışma ruhunun kutsallığına
işaret edilir. Ev ile özdeşleşen ailenin “sütunları somaki”dir. Böylece sağlam aile ideali
vurgulanır. Mektepli Hanım Kızların Marşı adlı şiirinde ise kendini ifade eden yurt kızları:
“Ben de ilim öğrenirim;
Fakat eve demem zindan...
Ayrılamaz demiş pîrim;
Kadın evden, ev kadından...” der.
Gökalp’in bu şiirinin yukarıdaki dörtlüğünde eğitim gören kadına aileyi zindan olarak
görmediğini söyletmesi yine Batı kaynaklı kadın hareketlerinden önemli bir ayrışmadır. Bu
ayrışmanın bir diğer örneğini aynı şiirin aşağıdaki dörtlüğünde görmekteyiz:
“Bizden de var âlim, şâir:
Her meslekte çalışanlar;
Fakat, bize Cennet evdir…
Ona fedâ bütün şanlar…”
Bilindiği gibi Batı kaynaklı kadın hareketinde aile çoğunlukla kadını “sınırlandıran, ezen,
sömüren” bir kurum olarak görülür (Connell, 1998; Donovan, 2015). Gerçi Gökalp’in
yaşadığı dönemde özellikle eğitim seviyesi yüksek Osmanlı-Türk kadını için de benzeri
şeyleri söylemek mümkündür. Çok iyi Fransızca bilen, Fransızcasıyla felsefi tartışmaları takip
edebilen, piyano çalan, Avrupa modasını takip eden kadın evlenme, boşanma, miras, şahitlik
gibi medeni haklarında pek de iyi bir konumda değildir (Çakır, 1994). Bununla birlikte
Gökalp, bu durumun sorumlusu olarak aile kurumunu değil, bu kurumun o hale gelmesine
neden olan medrese ulemasını görür ki, sonraki bölümlerde şiirlerinden bu görüşü destekleyen
örneklere yer verilecektir.
Mektepli Hanım Kızların Marşı adlı şiirde yurt ve yuva bu dünyada sevilecek iki değer olarak
görülür. Ve yurdun şen olması, yuvanın şen olmasına bağlıdır. Tabii yuvayı şen kılacak olan
öncelikle o yuvanın yapıcısı olan kadındır:
“Bu dünyâda sevilecek
İki şey var: Yurtla yuva…
Biz yuvayı şenletirsek
Cennet olur bu gök ova…”
Gökalp’in yurdun şenliğini yuvanın şen olmasına bağlaması O’nun organizmacı (uzviyetçi)
sosyoloji anlayışıyla ilişkilendirilebilir (Nirun, 1981). Bilindiği gibi bu anlayışta toplum bir
organizmaya, kurumlar da birer organa benzetilerek kurumların fonksiyonları ile toplumun
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işleyişi arasında ilişki kurulur. Bu anlamda Gökalp, yine aynı şiirinde aileyi toplum adı
verilen organı oluşturan hücreye benzetir:
“Cemiyet bir uzviyetse
Âiledir huceyresi…
Gönül tatlı bir Cennet’se
Eve bakar penceresi”
MESLEK SAHİBİ OLMASI GEREKEN KADIN ANLAYIŞI
Meslek Kadını adlı şiirinde Gökalp, kadının bir meslek öğrenip çalışması yerine kocasının
gelirine ortak olması gerektiği yönündeki düşünceyi eleştirir. Çünkü her kadın
evlen(e)meyebilir, evlense dahi kocası ölebilir. Kaldı ki, evli olduğu halde kocasının içkisi ve
kumarı yüzünden yine aç-sefil yaşamak zorunda kalan binlerce kadın vardır:
“Bu sözler hep doğru, fakat, her kadın,
Bulur mu bir koca, bulsa da yarın,
….
Bu adam ölmez mi, o hâlde nasıl,
Dersiniz: ‘Kazanma, iste, muttasıl!’
….
Çünki var binlerce sefih kocalar,
Yâ muttasıl içer, yâkumar oynar.”
Bütün bunların ötesinde Gökalp kadının irfan sahibi olmayı istemesini onun insan olmasından
kaynaklanan tabii bir hakkı olduğunu belirtir. Ayrıca çağımızda çalışmak, kadının fikrini
yükselten ilaç gibidir. Meslek sahibi olmak ve çalışmak kadın için bir heves değil, artık bir
ihtiyaçtır. Aksi taktirde işsiz kadınlar, geçimini temin etme vaadinde bulunan erkekler
tarafından “odalık” olarak istismara açık hale geleceklerdir:
“Bunlarda olmasa, kadın insandır,
İnsanın en büyük hakkı irfandır.
Kadın çalışmazsa fikri yükselmez,
Tabiî o zaman size denk gelmez;
…
Hâsılı bir heves değil, ihtiyaç
İstiyor bu ânda böyle bir ilâç.
…
Derim ki, o hâlde, kasdınız mutlak,
Bunları umuma odalık yapmak!”
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNE DAYALI TEMEL HAKLAR
Gökalp Aile adlı şiirinde ailenin adalete uygun bir yapıya sahip olması için nikah, boşanma ve
miras konularında kadınla erkeğin eşit olması gerektiğini ifade eder. Bu konularda eşitlik
olmazsa memleketin yükselmesi mümkün olmaz:
“…
Ailenin adle uygun olmak içün binası
Nikâh, talâk, miras: Bu üç işde gerek müsavat.
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Bir kız irste yarım erkek, izdivaçta dörtte-bir
Bulundukça ne âile, ne memleket yükselir…”
Buna rağmen yıllarca aile kurumu medresenin eline terkedildiği içindir ki:
“Bu mahlûklar nasıl hakir olur şer’in gözünde?
Bir yanlışlık var mutlaka müfessirin sözünde!”
Gökalp’e göre İslam hukukunda kadınlar bu kadar düşük olamayacağı halde din alimlerinin
yanlış tefsirleri yüzünden kadın erkeğe göre düşük statüde görülmüştür. Müslüman
toplumlarda yozlaştırılmış din anlayışı, yanlış tefsirler, Hz.Muhammed’e ait olduğu iddia
edilen (uydurma) sözler nedeniyle kadının “ikinci sınıf insan, aile üyesi, üretici, dindar” gibi
etiketlemelere maruz kalması önemli bir toplumsal problemdir (Kurtkan Bilgiseven, 1998).
Gökalp’in de yukarıdaki şiirinde kadın-erkek eşitliğinin tesisinde engelleyici işlev üstlenen
eğitim, din gibi toplumsal kurumların işleyişine dair eleştirel bir tavır sergilediği
görülmektedir.
SONUÇ
Gökalp’in şiirlerinde kadın-erkek çatışmasından ziyade dayanışması öne çıkar. Aile, kadını
sömüren bir kurum olarak görülmez; aksine kadın aile kurumunun bizatihi temel kurucu
öznesidir. Ancak, kadının özellikle geçimini sağlaması noktasında evlenmek zorunda kalması
ve bir erkeğe bağımlı olması kabul edilemez bir düşünce olup irfan sahibi olmak ve çalışmak
insan olarak her kadının temel hakkıdır. Kadın ve erkeğin birbirine eşit olduğu toplumlarda
ancak gelişme kaydedilebilir. Tüm bu görüşlerinden dolayı Ziya Gökalp yerli ve milli bir
sosyolog olarak kadınların sorunlarına yönelik bugün de geçerli olabilecek yaklaşımlar
sergilemiştir, o nedenle bu yaklaşımdan istifade edilmelidir.
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Özet
Son zamanlarda toplumsal cinsiyet kavramının anlamına ve yaygın kullanımına dair eleştiri
ve itirazlar bazı ulusal basın yayın organlarında yer almaktadır. Bu yazılarda toplumsal
cinsiyet kavramının kadınlık ve erkeklik dışındaki cinsiyet kimliklerinin normalleşmesi
anlamı taşıdığı iddia edilmekte, bu nedenle Türk aile yapısını bozucu etkileri olduğu ileri
sürülmektedir. Dahası, söz konusu kavramın Türkiye’de yaygın kullanımı, CEDAW
(Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) ve İstanbul Sözleşmesi’ne
(Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi)
dayandırılmakta, Türkiye’nin hem bu sözleşmelerin
kabulünden vazgeçmesi hem de bu sözleşmelere dayanarak çıkarılmış olduğu belirtilen 6284
sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun’un
yürürlükten kaldırılması istenmektedir. İşte bu çalışmada söz konusu iddiaların temelsizliğini
ortaya koymak amaçlanmış olup toplumsal cinsiyet kavramının içeriğine dair bir analiz
gerçekleştirilmiştir. Bu analiz, itiraz ve eleştirilere konu olan sözleşme metinlerinden
hareketle ve kavramın sosyoloji bilimindeki kullanımına dayanarak gerçekleştirilmiştir.
Varılan sonuçları şöyle özetlemek mümkündür: (i) Kadınlar ile erkekler arasındaki
farklılıkların toplumsal düzlemde kurulmuş yönlerine dikkat çeken toplumsal cinsiyet
kavramı (Marshall, 1999:98), CEDAW metninde de aynı anlamda kullanılmıştır. Sözleşmenin
Başlangıç kısmında “…erkeklerin ve kadınların haklar bakımından eşitliğine…” vurgu
yapılmakta, kadınlar ile erkekler arasında eşitliğin sağlanması için taraf devletlere hukuki,
siyasal, ekonomik, kültürel alanlarda tedbir alma yükümlülüğü yüklenmektedir. (ii) İstanbul
Sözleşmesinde toplumsal cinsiyet kavramı “herhangi bir toplumun kadınlar ve erkekler için
uygun olduğunu düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller, davranışlar, faaliyetler ve
özellikler” olarak tanımlanmakta (Madde 3), kadına yönelik şiddetin kültür, töre, din, gelenek
veya sözde namus kavramlarıyla gerekçelendirilemeyeceği (Madde 12/5) ifade edilmekte ve
şiddetin önlenmesine dair sözleşme hükümlerinin uygulanmasında “…cinsiyet, toplumsal
cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka görüşe sahip olma, ulusal veya sosyal menşe, bir
ulusal azınlıkla bağ, mülkiyet, doğum, cinsel yönelim, cinsel kimlik, yaş, sağlık durumu,
engellilik, medeni hal, göçmen ya da mülteci olma durumu veya başka statüler temelinde…”
herhangi bir ayrımcılığa gidilemeyeceği (Madde 4/3) güvence altına alınmaktadır. (iii)
Kadınlık ve erkeklik dışındaki cinsel yönelim ve cinsel kimliklerin normalleştirilmesi başka,
bu yönelimdeki ve kimlikteki bireylerin şiddete maruz kalmasının önlenmesi ise başka
konulardır. Her iki konunun birbiriyle alakası olmadığı gibi, ilgili sözleşmelerden böyle bir
“normalleştirme” sonucuna ulaşmak da mümkün değildir. (iv) Bununla birlikte söz konusu
eleştiri ve itirazlar incelendiğinde, asıl karşı çıkılan konunun toplumsal cinsiyet kavramından
öte, kadın-erkek eşitliği düşüncesi olduğu anlaşılmaktadır.
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THE THINGS NOT INFERRED FROM THE CONCEPT OF GENDER

Abstract
Criticisms and objections regarding the meaning and common use of the concept of gender
have been mentioned in some national press organs in these days. In these articles, it is
claimed that the concept of gender means normalization of gender identities apart from
femininity and masculinity, therefore, it is asserted that it has disruptive effects on the Turkish
family structure. Moreover, the use of mentioned concept widely used in Turkey is based on
the CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women) and the Istanbul Agreement (Council of Europe Convention on Preventing and
Combating Violence Against Women and Domestic Violence). Turkey is requested to give up
its acceptance of this agreement. In addition, it is requested that the Law No.6284 which
contains that protecting the family and preventing violence against women be repealed. In this
study, it was aimed to reveal the baselessness of these claims and an analysis of the content of
the concept of gender was carried out. This analysis has been carried out based on the use of
the concept in the science of sociology, starting from the contract texts subject to objections
and criticisms. It is possible to summarize the outcomes as follows: (i) The concept of gender
(Marshall, 1999: 98), which draws attention to the social aspects of the differences between
women and men, was used in the same sense in the CEDAW text. In the beginning part of the
convention, “… equality of men and women in terms of rights…” is emphasized, and in order
to ensure equality between women and men, the states are obliged to take legal, political,
economic and cultural measures. (ii) In the Istanbul Convention, the concept of gender is
defined as “socially formed roles, behaviors, activities and features that any society thinks are
suitable for women and men” (Article 3), that violence against women cannot be justified by
the concepts of culture, custom, religion, tradition or so-called honor ( Article 12/5) expressed
and in the implementation of the provisions of the contract for the prevention of violence “…
gender, gender roles, race, color, language, religion, political or other view, national or social
origin, connection with a national minority, property, birth, on the basis of sexual orientation,
sexual identity, age, health status, disability, marital status, immigration or refugee status or
other statuses… ”it is ensured that no discrimination can be made (Article 4/3). (iii) The
normalization of sexual orientation and sexual identities, other than femininity and
masculinity, is another, and preventing individuals of this orientation and identity from being
exposed to violence is another. Neither of the two issues has anything to do with each other,
nor is it possible to achieve such a "normalization" result from the relevant contracts. (iv)
However, when the criticism and objections are examined, it is understood that the main
objected issue is the idea of equality between women and men rather than the concept of
gender.
Key Words: Gender, Istanbul Convention, CEDAW
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Özet
Önemli toplumsal kurumlardan biri olan din hemen her toplumda tarih boyunca yerini
korumuş olmakla birlikte birçok tartışmalara da konu olmuştur. Bazen toplumsal gelişmeyi
sağlayan temel faktör olarak görülmüş, bazen de gelişmenin önünde engel olduğu ileri
sürülmüştür. Kimi zaman toplumun tamamını kuşatan eksen bir kurum olmuş, kimi zaman da
toplumun dışına itilmek istenmiş ve topluma etkisinin ne kadar az olursa o kadar iyi olacağına
inanılmıştır. Kısacası öyle ya da böyle din, toplumların hayatında önemli bir kurum olmayı
hep başarmıştır. Bu öneminden dolayı Türk toplumunda da din eğitimi ve öğretiminin nasıl
olması gerektiğine dair tartışmalar hem politik hem de akademik çevrelerin gündemini meşgul
etmiş, hakkında araştırmalar yapılmıştır (Genç, 2012; Gülfidan, 2014; Gündoğdu, 2015;
Kaymakcan ve ark., 2013, Meydan, 2013; Yazıbaşı, 2018). Esasen din eğitimi ve öğretiminin
ihmal edilmesinin veya yanlış metodolojiye dayandırılmasının yol açacağı sorunların
telafisinin kolay olmadığı da bilinmektedir. İnsanın din ile olan ilişkisi bilimsel olarak ele
alındığında dindarlık olgusunun belli bir sosyal çevrede verilen din eğitimiyle şekillendiği
anlaşılacaktır (Günay, 2018: 611-612) Bu nedenle din eğitimi ve öğretiminin en az kendisi
kadar, verildiği sosyal çevre ve kurum da önem kazanmaktadır. Nitekim önceki yıllarda
liselerde 2 saat zorunlu ders olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ilaveten
2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren müfredata Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin
Hayatı, Temel Dini Bilgiler olmak üzere dini içerikli üç seçmeli ders eklenmiş; Temel Dini
Bilgiler dersinde İslam dininin öğretilmesi esas alınmış; öğretmen yetersizliği olması
durumunda Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak çalışan din görevlilerinin seçmeli derslere
girmesi yoluna gidilmiştir. Öte yandan uygulamada matematik, geometri, coğrafya gibi
üniversiteye yerleşme sınavlarında belirleyiciliği yüksek olan dersler öğrenciler tarafından ilk
sırada tercih edilmektedir (T.C.MEB, 2015). Yine seçmeli din derslerinin bazı durumlarda
branş öğretmeni olmayan kamu personeli tarafından verilmesinin, öğrenciler üzerinde bu
derslerin müfredatta yer alma amacına ters bir etki yaratabileceği akla gelmektedir. Sonuç
olarak din içerikli seçmeli derslerin lise müfredatında yer almasıyla hedeflenen amaç
gerçekleşmeyebilecek; insanı insan olarak inşa etmede (Kurtkan Bilgiseven, 1985:2),
toplumun ayakta kalmasında, istikrarlı olması ve düzenli işleyişinde, dayanışmayı sağlamada,
değişime öncülük etmede önemli işlevlere sahip olma (Güngör, Ergan, 2018:323)
potansiyeline sahip olan din kurumuna yönelik gençlerde olumsuz algı ve tutum
gelişebilecektir.
Anahtar kavramlar: Din, Din Eğitimi, Lise
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A SOCIOLOGICAL EVALUATION ON RELIGIOUS EDUCATION IN HIGH
SCHOOLS
Abstract
Religion, one of the important social institutions, has maintained its place in almost every
society throughout history, but also has been the subject of many discussions. Sometimes it
was seen as the main factor providing social development, and sometimes it was suggested
that it was an obstacle to development. Sometimes it has been a pivotal institution that
encompasses the whole society, sometimes it has been wanted to be pushed out of the society
and it is believed that the less impact it has on society, the better. In short, one way or another,
religion has always managed to be an important institution in the life of societies. Because of
this importance, discussions about how religious education and training should be in Turkish
society have been on the agenda of both politics and academia and research has been
conducted on this topic (Genç, 2012; Gülfidan, 2014; Gündoğdu, 2015; Kaymakcan et al.,
2013, Meydan, 2013; Yazıbaşı, 2018). Substantially, it is also known that it is not easy to
compensate for the problems caused by neglecting religious education and training or based
on wrong methodology. Considering the relationship of people with religion scientifically, it
will be understood that the phenomenon of piety is shaped by religious education given in a
certain social environment (Günay, 2018: 611-612). For this reason, at least as much as
religious education and training, the social environment and institution in which this
education is given gains importance. Thus, In addition to “The Religious Culture and Moral
Knowledge” course, which was taught as a 2-hour compulsory course in high schools in
previous years, three elective courses with religious content were added to the curriculum:
"Quran", "The Life of Our Prophet" and "Basic Religious Knowledge"; The teaching of the
religion of Islam was taken as the basis in the "Basic Religious Information" course; In case
of teacher shortage, religious officials working under the Presidency of Religious Affairs were
preferred to teach elective courses. On the other hand, courses with high impact on university
exams such as mathematics, geometry and geography are preferred by students in the first
place (T.C. MEB, 2015). Again, elective religion courses are taught in some cases by public
personnel who are not branch teachers, may have an adverse effect on the purpose of these
courses in the curriculum on students. As a result, the target purpose may not be realized by
the elective courses with religious content in the high school curriculum; Negative perception
and attitude towards the institution of religion, which has the potential to have important
functions in building human beings as human beings (Kurtkan Bilgiseven, 1985:2), survival
of the society, stable and regular functioning, ensuring solidarity and having important
functions in leading change (Güngör and Ergan, 2018: 323).
Keywords: Religion, Religious Education, High School
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GİRİŞ
Önemli toplumsal kurumlardan olan din, tarihin her döneminde her toplumda yerini
korumuştur. Uzun tarihi süreçte neredeyse bütün toplumlarda eksen kurum olarak varlığını
devam ettirirken, aynı zamanda en çok tartışılan ve eleştirilen kurum olmuştur. Din bazen
toplumsal gelişmeyi sağlayan, bazen de toplumun çağın gerisinde kalmasına neden olan bir
kurum olarak görülmüştür. Dinin toplum üzerinde çok baskın olduğu dönemlerde dine karşı
tavırlar alınmıştır.
Türk tarihinde Osmanlı’dan Cumhuriyete din ve din eğitimi inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir.
Cumhuriyetin kurucuları lâik bir anlayışla hareket etmiş olmakla büyük bir değişim
gerçekleştirmişlerdir. Kurtuluş mücadelesinin başlaması ile birlikte Türkiye Büyük Millet
Meclisi açılmış, Saltanat ve halifelik kaldırılmış, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medreseler
kapatılmıştır. Yabancıların elinde olan işletmeler millileştirilmiştir. Osmanlı Devleti’nde
başlayan yenilik hareketleri, Cumhuriyetin kurulması ile birlikte devam etmiştir. Tevhid-i
Tedrisat kanunu ile din eğitimi denetim altına alınmış olup, dini içerikli eğitim anlayışından
seküler bir eğitim anlayışına geçilmiştir.
Ancak günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren dinin geri plana itildiği ve
din eğitiminin yasaklandığı yönündeki görüş belirli bir yaygınlık ölçüsünde kabul
edilmektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ve yukarıda kısaca
özetlenen yenilikler, bazı irticai (yerli) hareketlere neden olmuştur.
Köylü (2018) Türkiye’de Din Eğitiminin Meşruiyet Sorunu adlı çalışmasında Cumhuriyetin
ilk yıllarında din kurumlarına büyük baskılar olduğunu ve bu baskıların 28 Şubat sürecinde
devam ettiğini ileri sürmektedir. Ona göre, 2010 yıllarından itibaren Türkiye’de din
eğitiminde bir rahatlama vardır. Köylü (2018: 15-16) bu çalışmasında okullarda din
eğitiminin hep tartışma konusu olmasını laiklik anlayışının bireyin dini inançları, dini
yaşamayı ve din öğretimini kısıtlayan bir ilke olarak anlaşılmasına bağlar. Öçal da benzer bir
yaklaşımla (1998) 1930 yıllarına gelindiğinde Türk eğitim sisteminden din derslerinin
kaldırıldığını hatırlatarak tek partili dönemde dinin giderek sistemli olarak yasaklandığını
ifade eder. Bununla birlikte dini öğretim ve eğitim, demokrasiye geçişle birlikte canlanmıştır.
Keskiner (2018: 49) ise Türkiye’de laiklikle ilgili uygulamalardan kaynaklanan tartışmaların
büyük ölçüde geçmişte kaldığını, günümüzde ise çok kültürlülük ve insan hakları bağlamında
gerçekleştiğini belirtmektedir. Ona göre okullarda okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersleri bazı kimseleri rahatsız etmektedir ve nerede yanlış yapıldığının tespit edilmesine
ihtiyaç vardır. Öcal (2018: 481-482) bu yanlışı sık sık değişen ve millilik kazandırılamamış
eğitim sisteminde arar. Ona göre de Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hem din eğitimi
kurumlarının kendisi hem de her seviyedeki din eğitiminin verilişi tartışma konusu olmuştur,
olmaya da devam etmektedir. Bunun nedeni olarak o da laiklik anlayışı ve uygulamalarını
görür.
Günay (2018: 611), Türk toplumunda dinin önemi ve dinamizmi ile din eğitimi ve öğretimi
sorunları arasında bağlantı kurar. Din eğitimi ve öğretimiyle ilgili sorunlar tarihsel süreç
içinde ihmal edildiği içindir ki bunun neden olduğu başka sorunlar yaşamaktayız. Nitekim
Solmaz (2012: 415) da dinin anlaşılması ve kavranmasının önemli bir eğitim işi olduğuna
işaret ederek herkesin dini kendi eğitim düzeyine göre anladığını savunur. Dinin toplumda
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yaygınlaşması, toplumu oluşturan bireylerin dini yönden de sosyalleşmeleri eğitimle mümkün
olur.
Yılmaz (2018: 425) din eğitimine daha teknik bir şekilde yaklaşır; hayata dair Peygamber
uygulamaları öğrencilere görsellik içinde sunulmalıdır. Bu görseller hayatın bütününü
kapsayacak geniş bir ölçekte olmalıdır. Zira yanlış din algılarının düzeltilmesinde o dinin
bizzat uygulayıcısı olan peygamberin hayatı bütün Müslümanlar için örnek alınmalıdır.
Aşıkoğlu (2011) ise din öğretiminde öğretmenin rolünü vurgulamış ve Türkiye’de
öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini sorgulamıştır.
Şimşek (2011: 219) Türkiye’de din eğitimi tartışmalarında eleştirel yaklaşılan Cumhuriyetin
ilk dönemlerine ilişkin farklı bir yaklaşım sergileyerek Atatürk’ün din eğitim ve anlayışının
çarpıtıldığını, laiklik ilkesinin yeterince bilinmediğini, Atatürk’ün, iddiaların aksine, dine
saygılı ve Müslüman bir düşünür olduğunu belirtir. Bu görüşlerini “Atatürk, milletimizin
manevi değerlerinin en önemli unsurlarından olan İslam dinine olan inancını hayatının her
döneminde dile getirmiştir. O, İslam’dan bahsederken hep "dinimiz", Hz. Muhammed'den
bahsederken de hep "peygamberimiz", "peygamber efendimiz" veya "cenabı peygamberimiz"
deyimlerini kullanmıştır” sözleriyle ifade etmektedir (Şimşek, 2011: 220). Sayar (1986) da
benzeri görüşleri paylaşmakta ve Atatürk’ün laik zihniyete sahip dindar bir kişi olduğunu
belirtmektedir.
Din eğitimine dair bu tartışmalar sadece Türk toplumuna özgü değildir. Halstead (2005: 137)
Batı toplumlarında da din eğitiminin tartışmalı olduğunu belirtir. Ona göre bu tartışmaların üç
nedeni vardır. Bunlardan ilki, din eğitiminin dini bir faaliyet mi, yoksa doğrudan eğitim
faaliyeti mi olduğuna dairdir. Buna göre din eğitimi salt dini bir faaliyetse bireylerde dini
inancı geliştirmelidir; eğitim faaliyeti ise insanlarda inançlara yönelik bir anlayış
geliştirmelidir. İkinci neden, din eğitiminin zihindeki karşılığıyla ilgilidir. Din eğitimi,
okuldaki öğretimin bir parçası mıdır? Ya da bir dini eğitim anlayışı mıdır? Üçüncü neden ise
dinler / mezhepler tarihiyle ilgilidir. Buna göre din ve mezheplerin zengin tarihi incelenmeli,
böylece din eğitiminde farklı uygulamalara ve çeşitliliklere yer verilmelidir. Ancak farklı
toplumlarda yıllarca, hatta yüzyıllarca süren din ve mezhep kavgalarını, çatışmalarını ve
savaşlarını dikkate alırsak söz konusu çeşitliliği sağlamanın pratikte çok da kolay olmadığını
belirtmek gerekmektedir.
LİSELERDE DİN EĞİTİMİ
2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde liselere İslam diniyle ilgili derslerin
konulması amacıyla gerçekleştirilen komisyon görüşmelerinde çok büyük tartışmalar
yaşanmıştır. İktidar partisinin milletvekilleri yasanın çıkmasını isterken, muhalefet partilerine
ait milletvekillerinden bir kısmı buna şiddetle karşı çıkmışlardır. Bu oturumlarda din
eğitimiyle ilgili derslerin içeriği ve sağlayacağı faydadan çok, konunun laikliğe aykırı olup
olmadığı tartışılmıştır. Çok önemli bir konuda uzlaşma sağlanamamıştır. Bununla birlikte
2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmak üzere, mevcut olan zorunlu Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ilaveten seçmeli Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı,
Temel Dini Bilgiler dersleri konulmuştur. Liselerde İslam dini ile ilgili bu derslerin
okutulmasında bazı problemler ortaya çıkmıştır.
Esasen geçmiş dönemlerde orta okul ve liselere din dersleri konacağı zaman da derslerin
mahiyeti tartışılmamıştır. Acele edilerek düşünülmeden hazırlanan müfredat programları
istenilen sonuçları vermemekle birlikte, bazı olumsuzlar ortaya çıkmıştır (Topçu:1997: 129130). Bununla ifade edilmek istenen şey şudur: 2012 yılındaki tartışma ve bu tartışmayı takip
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eden dönemdeki uygulamalar ile bu uygulamaların yol açtığı bazı sorunlar Türk toplumu için
yeni örnekler değildir. Din eğitimi konusunda çoğu zaman uzmanların değerlendirmesine
başvurmadan ideolojik motivasyonlarla hareket edilmektedir. Etki-tepki mekanizması içinde
birbirine zıt uygulamalarla din eğitimine dair tartışmaların daha da alevlenmesine neden
olunmaktadır. Bu politik gerilimlere ilaveten söz konusu uygulamaların gerçekte yol açtığı
temel sorunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
Derslerin Seçimi: Matematik, Türk Edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih gibi üniversiteye
yerleştirme sınavlarında belirleyiciliği yüksek olan dersler, öğrenciler tarafından ilk sıralarda
tercih edilmektedir. Dini eğitim ile ilgili derslerden sadece Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersinden sorular sorulmaktadır. Dolayısıyla müfredata 2012 yılında eklenen seçmeli din
derslerinin öğrencilerin üniversiteye yerleşme hedefi açısından cazibesi olmadığı söylenebilir.
Seçmeli din derslerinin okullarda bazı durumlarda öğrencilere zorla seçtirildiği iddia
edilmektedir. Bu iddiaya göre, zorla seçtirilen bu derslerde öğrenciler dinden uzaklaşmasın
diye yüksek notlarla ödüllendirilmektedir. Pedagojik yaklaşımlarla izah edilemeyecek olan bu
durumun, din derslerini öğrenciler nazarında “nasıl olsa yüksek not alınıyor!” diye
önemsizleştirdiği söylenebilir.
Yeterli Branş Öğretmeninin Yokluğu: Liselerde dersler branş öğretmenleri tarafından
verilmesi esastır. İslam dini ile ilgili dersler müfredata konulduğunda liselerde haftada bir saat
olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini okutan öğretmenler yeterli sayıda mevcuttu. Ancak
plansız bir şekilde derslerin sayısının arttırılması, ilgili branşlarda öğretmen açığını ortaya
çıkarmıştır. Öğretmen eksikliği genellikle yeterli pedagojik eğitimi olmayan din görevlileri
tarafından giderilmeye çalışılmıştır. Din gibi önemli bir konuda yetersiz öğreticiler yüzünden
öğrencilerin din derslerine olan ilgileri azalmıştır. Halbuki din eğitimi, adı üzerinde, bir eğitim
işidir ve din eğitiminde başarıyı arttırmak için müfredat programı, ders kitabı, öğrenci ve
öğretmen unsurlarının uyumlu olma zorunluluğu vardır (Öcal: 2018: 490). Buna göre
“öğrencinin dersten beklentisi nedir? Öğretmen bu beklentiyi nasıl ve hangi kaynaklarla
karşılayacaktır?” gibi sorular din eğitimine yön vermelidir. Ayrıca, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi öğretmenleri İlahiyat Fakültesi, şimdiki adıyla İslami İlimler Fakültesi mezunlarıdır.
Onun yerine bu öğretmenlerin Eğitim Fakültelerinde eğitim alarak din eğitimi konularındaki
pedagojik formasyonlarının daha yüksek olması sağlanabilir.
Müfredatla İlgili Sorunlar: Türk eğitim sisteminde genel olarak diğer derslerde de takip
edilen anlayış din dersi müfredatlarında da takip edilmektedir. Buna göre ilkokuldan başlayıp
ortaokul ve lisede aynı konular tekrar tekrar okutulmaktadır. Bu durum öğrencilerde bıkkınlık
oluşturmakta ve derslere olan ilgiyi azaltmaktadır. Örneğin ortaokulda Hz. Muhammed’in
hayatını okuyan bir öğrenci, lisede Peygamberimizin Hayatı dersini tekrar okumaktadır. Bu
tebliğin hazırlayıcısı, lisede öğretmenlik yaptığı yıllarda öğrencilerin “aynı şeyleri tekrar
tekrar dinlemekten bıktıklarına” dair şikayetleri çok dinlemek durumunda kalmıştır.
Öğretmenden Kaynaklanan Sorunlar: Daha önce değinildiği gibi, Türkiye’de din eğitimi
eğitimin alanında olması gereken bir konu olmaktan ziyade, ideolojinin konusu olarak
algılanmaktadır. Bu durum din eğitimi veren öğretmenlerin ders içeriğini kendi ideolojik
tavırlarıyla oluşturmaları tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Yine, bu tebliğin
hazırlayıcısı lisede Felsefe Grubu öğretmeni olarak görev yaptığı yıllarda din derslerinde
başlayan tartışmaların felsefe derslerine sarktığına, öğrencilerin din derslerindeki sorulara
felsefe dersinde cevap aradığına birçok kez tanık olmuştur. Çünkü din eğitimiyle ilgili dersler
bazı öğretmenlerce bir eksikliği gidermekten ziyade “geçmişle hesaplaşma” alanı olarak
görülmektedir. Ancak bu hesaplaşmanın bahsedilen ideolojik yaklaşımlar nedeniyle objektif
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bir nitelik göstermeyeceği açıktır. Nitekim 1500 yıllık İslam tarihinde Müslümanları bugün
bile üzen birçok acı olaylar yaşanmıştır. Fakat bu olaylara hiç değinilmeyip, özellikle
Cumhuriyet döneminde din eğitiminin baskı altına alındığı iddiası tekrarlanıp durmaktadır.
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki din politikalarını ve uygulamalarını kendi dönemi içinde ele
almak gerekir. Aradan geçen bunca yıla rağmen, günümüzün bakış açısıyla geliştirilen
yorumlarla söz konusu döneme ilişkin uygulamaları “din düşmanlığı” olarak sunmanın
öğrencilere ve topluma ne faydası olduğu sorgulanmalıdır.
Din Eğitiminden Kimin Sorumlu Olması Gerektiği Sorunu: Din eğitimini kim vermelidir?
Devlet mi, aile mi, sivil toplum kuruluşları mı, dini gruplar mı? Burada farklı görüşler değişik
gerekçelere dayandırılarak ileri sürülebilir. Bununla birlikte din eğitiminin devletin
üstlenmesi, diğer seçeneklere göre daha kabul edilebilir bir seçenektir. Zira farklı mezheplerle
ve çok sayıda dini grubun kendine göre geliştirdiği yorumlarla parçalanmış din anlayışının
toplumsal bütünleşme sağlama imkanı ve ihtimali kalmayacaktır.
SONUÇ
Din önemli toplumsal kurumlardan biri olup, toplumun dayanışmasında, milli birlik ve
beraberliğin sağlanmasında yeri başka bir kurum tarafından doldurulamaz. Diğer alanlardaki
eğitim kadar din eğitimi de çok önemlidir. Küreselleşmenin etkisinin zirveye çıktığı
çağımızda toplumların var oluşlarına katkı sağlama potansiyeline sahip olan din eğitimi
ideolojinin alanından çıkarılıp eğitimin alanına dâhil edilmelidir. Bu nedenle ilkokuldan
ortaokula, ortaokuldan liseye din eğitimi ile ilgili derslerin müfredatı bir bütün olacak şekilde
düzenlenmelidir. Din eğitimi ile ilgili derslerin içeriği öğrencilerin ilgisini çekecek ve
çağımızın bilimsel gelişmişlik düzeyine uygun şekilde oluşturulmalıdır.
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Özet
Bir toplumun yapısı ile toplumsal kurumları arasında ilişki olduğu bilinmektedir (Celkan,
2018). Dolayısıyla toplumun yapısı ile bir toplumsal kurum olan eğitim arasında da ilişki
vardır. Diğer bir deyişle, farklı toplum tipleri farklı okul kuruluş sistemlerini ortaya
çıkarmaktadır. Buna göre (Aytaç, 1985’den aktaran Ergün, 1994: 210-217) üç farklı toplum
tipine denk gelen üç okul kuruluş sisteminden söz edilebilir. Birincisi zümre tipi toplumlarda
görülen paralel hatlar sistemidir. Paralel hatlar sisteminde her toplumsal zümrenin gittiği okul
farklı olup, eğitimin en üst basamağına kadar ancak soylular tabakası mensupları gidebilir.
İkincisi sanayileşmeden sonra ortaya çıkan sınıflı toplum yapılarında görülen çatal modelidir.
Bu modelde toplumsal sınıfları oluşturan ekonomik faktörlerin etkisi belirgin olup (Apple,
2008) sanayileşmenin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücünün yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu
noktada paralel hatlar sisteminin yetersiz kalması çatal modelinin ortaya çıkmasında etkili
olmuştur. Üçüncüsü ise demokratik toplumlarda görülen merdiven modelidir. Türk okul
sisteminde Selçuklu toplumunda, Osmanlı toplumunda ve Cumhuriyet döneminde merdiven
modeli esas alınmıştır. Bu modelin özelliği gereği, eğitim herkese açık olup Batı ülkelerindeki
gibi zümre esasına dayanmamıştır. Bir köylü çocuğu eğitimin en üst basamağı olan medreseye
girebilir, mezun olduktan sonra devletin her kademesinde görev alabilirdi. Yine merdiven
modelinin özelliği olarak Osmanlı medrese sisteminde okullar arası geçişler de mümkün
olmuştur. Ancak 1955’te Maarif Kolejlerinin, 1962’den sonra sınavla öğrenci alan Fen
Liselerinin açılmasıyla ve son kırk yılda ortaokuldan liseye geçişte uygulanan sınavlar
nedeniyle merdiven modeli, çatal modele dönüşme eğilimindedir. Türkiye’deki
uygulamasıyla hayli tartışmalı olan sınav sistemlerinin (Eğitim-Bir-Sen, 2018; Büyüköztürk,
2016) ortaya çıkardığı çatal modeli, özellikle Avrupa ülkelerinin terk ettiği bir modeldir. Bu
modelde öğrenciler önce belirli bir yıla kadar zorunlu eğitim görür, daha sonra ise okullar
birbirinden ayrılır ve okullar arası geçiş imkânı yoktur. Sınav sistemleri başarıyı ölçmekten
çok, sıralama ve yerleştirme fonksiyonu görmekte (Hesapçıoğlu ve Dündar, 2011), öğrenci
başarısını coğrafya ve sosyo-ekonomik değişkenler farklılaştırmaktadır (Çelik, 2012), Tüm
bunlara 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren nitelikli eğitimin sınavla öğrenci alan az
sayıdaki okullarda verildiğinin açıklanması, sınavsız öğrenci alan okulların ise niteliksiz
olduğunun kabul edilmiş olması, nitelikli okullara yerleşebilmenin sert rekabet koşulları da
ilave edildiğinde Türk eğitim sisteminin gittikçe daha fazla eşitsizlik yaratan bir işleyişe
dönüştüğü söylenebilir. İşte bu çalışmada Türk eğitim sisteminin eşitlikçi anlayışa dayalı
merdiven modelinden eşitliksiz anlayışa dayalı çatal modele doğru bu dönüşümü ve bunun
yarattığı temel problemlerin analiz edilmesi amaçlanmıştır.
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TRANSFORMATION OF THE SCHOOL ORGANIZATION SYSTEM IN THE
TURKISH SOCIETY

Abstract
It is known that there is a relationship between the structure of a society and its social
institutions (Celkan, 2018). Therefore, there is a relationship between the structure of society
and education which is a social institution. In other words, different types of society reveal
different school organization systems. Accordingly (Aytaç, cited in Ergün, 1994: 210-217), it
can be mentioned about three school organization systems that correspond to three different
types of society. The first is the parallel lines system seen in class-type societies. In the
parallel lines system, the school that every social group goes to is different and only members
of the nobility layer can go to the top level of education. The second is tracked model seen in
class society structures that emerged after industrialization. In this model, the effects of the
economic factors that make up the social classes are intense (Apple, 2008) and it is aimed to
train the workforce required for industrialization. At this point, insufficient parallel lines
system was effective in the emergence of the tracked model. The third is the ladder model
seen in democratic societies. In the Turkish school system, the ladder model was taken as a
basis in Seljuk society, Ottoman society and Republican period. Due to the nature of this
model, education is open to everyone and it is not based on class as in Western countries. A
peasant boy could enter the madrasah, the highest level of education, and after graduation he
could work at all levels of the state. Again, as a feature of the ladder model, transitions
between schools were also possible in the Ottoman madrasah system. However, the ladder
model tends to turn into a tracked model due to the opening of the Maarif Colleges in 1955,
the Science High Schools that accepted students after 1962, and the exams applied during the
transition from middle to high school in the last forty years. The tracked model created by the
examination systems, which are quite controversial with its application (Eğitim-Bir-Sen,
2018; Büyüköztürk, 2016), is a model especially abandoned by European countries. In this
model, students first receive compulsory education up to a specified year, then schools are
separated and there is no transition between schools. Exam systems serve as ranking and
placement rather than measuring success (Hesapçıoğlu and Dündar, 2011), geography and
socio-economic variables differentiate student success (Çelik, 2012). It can be said that the
Turkish education system has a functioning that creates more and more inequality, when
announcement that qualified education is given in a small number of schools that take
students by exam since 2018-2019 academic year, the schools accepting students without an
examination are accepted to be unqualified and tough competition conditions for settling in
qualified schools are also added. In this study, it is aimed to analyze this transformation from
the ladder model based on the egalitarian understanding of the Turkish education system to
the tracked model based on the unequal understanding and the main problems created by this
situation.
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Özet
Osmanlı İmparatorluk gücünün olgunluk dönemini yaşadığı 17. yüzyılda, başkent İstanbul’a
ticaret için gelen İngiliz ve Fransız tüccarların kendi ülkelerindeki yakınlarına yazdıkları ve
aslında hiç yaşanmamış Harem anılarını anlattıkları mektuplar Oryantalizmde Doğu erkeği
imajını oluştururken, Doğu erkeğinin en önemli prototipi Türk erkeği imajı da bu oluşumla
birlikte bir hayli detaylanmıştır. Sultanın özel dairesinin yani Hareminin yakınından bile
geçme ihtimali olmayan yabancıların yazdıkları detaylar edebiyattan siyasete bir dönemi
yeniden üretmiştir. Öyle ki “Şehvetli Türk” olarak adlandırılan Türk erkekleri kendileri
dışında yaratılan bu kimlik sebebiyle günümüzde dahi gurur kırıcı ithamlarla (hipermaskülen,
maço, saldırgan, kontrol altında tutamadığı bedensel isteklerine göre hareket eden, acımasız,
zalim, barbar…) karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu yakıştırmaların altyapısını edebi
bağlamda hazırlayan 1828 tarihli ve anonim yazarlı “The Lustful Turk/Şehvetli Türk” adlı
romandır. Yazıldığı dönemden bu yana müstehcen içeriği sebebiyle zaman zaman yasaklanan
kitap yine de “Klasik İngiliz Viktoryan Erotik” ve “Nostaljik Erotik” (1967) kategorilerindeki
yeni baskılarıyla kendisini gündemde tutabilmiştir.
Kitap, kaçırılan ve Cezayir Dayısı’nın haremine teslim edilen genç ve güzel bir İngiliz kızının
İngiltere’deki kuzenine yazdığı mektuplardan oluşur. Harem’de esir tutulan İngiliz kızı Emily
Barlow Cezayirli Ali karakteri tarafından tecavüze uğramış ancak daha sonra tıpkı oradaki
tüm diğer kadınlar gibi ona aşık olmuştur. Aynı kitap 1968 yılında Amerikalı yapımcılar
tarafından bir filme uyarlanmış; filmin fragmanında verilen detaylarla kötü niyetli bir
gerçeklik algısı yaratılmaya uğraşılmıştır. Örneğin filmdeki karakterlerin her tecavüz sonrası
kadınlar acı çektikçe Hz Muhammed’e şükretmeleri sadece bir millete değil İslam dinine de
yöneltilen bir hakarettir. Hem Türk erkekleri hem de Müslümanlar en hafif tabirle barbarlık
suçlamasıyla karşı karşıya bırakılmıştır.
Roman, Türk erkeği imgesini mektuplar üzerinden son derece pornografik ve müstehcen
detaylarla yeniden üretmekle öyle meşguldür ki “Cezayir Dayısı” olarak adlandırdığı Ali’nin
aslında bir Türk hükümdarı olmadığı gerçeğini bile görmezden gelir. Çünkü önemli olan arka
planda derince vurgulanan “Türklerin Avrupa topraklarına da aynı şekilde tecavüz ettiği”
fikridir.
Aynı yıl potansiyel seyirciyi etkilemek için aynı isimşe çıkarılan özel nüsha dergide filmin
yüksek bütçeli ve iddialı bir çalışma olduğu ileri sürülür . Derginin sunduğu “kamera arkası”
kesitte kırbaçlarla şakalaşan oyuncular ve çıplak halde Jeoloji kitabı okuyan aktör göze
çarpar. Türk imajının saldırganlığını anlatan sahnelerin çekiminde oyuncuların rol yapmak
için bile olsa ne kadar zorlandıkları defalarca dile getirilir.
Çalışmamızda “The Lustful Turk/Şehvetli Türk” romanından sunulacak kesitlerle ve aynı
romanın uyarlama filmi, fragmanı ve özel nüsha dergisiyle ilgili ayrıntılar da kullanılarak,
genelde Doğulu erkek, özelde ise Türk erkeği imajına yöneltilen üst düzeyde ırkçı suçlamalar
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irdelenecek; ayrıca romanın final sahnesinde Hükümdar Ali’nin başına gelenler dönemin
siyasi gelişmeleriyle ilişkilendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Doğu Erkeği, Türk Erkeği, Batı’da Türk imajı, The Lustful Turk,
Şehvetli Türk, Roman
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ORYANTALİZMDE DOĞULU KADIN İMAJININ SAHNE SANATLARINDA BİR
TEZAHÜRÜ: GOTİK/KARANLIK/TRIBAL FÜZYON ORYANTAL DANS/WORLD
DANCE NEW YORK ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Dr. Günseli GÜMÜŞEL
Atılım Üniversitesi
Özet
Doğu kültürleri, dilleri ve hayat tarzları üzerine “Batı merkezli” bir kurgunun ve araştırma
alanlarının ortak adı olan Oryantalizmde egzotik kadın imajı vazgeçilmez bir öğedir. İlgili
prototipte Doğulu kadın gizemli ve itaatkardır. Cinsel açıdan arzuludur ya da daima arzulanır.
Yuvarlak hatlıdır. Değişmeyen özelliği ise dansöz olmasıdır. “Raks” olarak adlandırılan bu
dans türü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere ve Almanya’da da 1990lı
yıllardan itibaren modern sahne sanatlarında kendisine yer bulmaya başlamıştır. Bu sahnelerin
en popüleri dünyaca ünlü World Dance New York’tur. Bildirimizde sunacağımız
gotik/karanlık/tribal füzyon oryantal dans veya modernliğe uyarlanmamış ismiyle “göbek
dansı”, ismi geçen dans akademisinde Ortadoğu dansı, Arap dansı, Goth altkültürü
(Viktoryan, vampir, karanlık kabare, sessiz sinema vampir filmleri, endüstriyel ve diğer görsel
temalar), Gotik aşiret füzyonu ve Neopaganizm öğeleriyle harmanlanmıştır. Ayrıca dramatik
ve teatral özelliklerin eklenmesiyle birlikte bahsedilen dans türü sahnede daha yoğun bir hal
almıştır. Kadınların feminen güçlerini göstermelerinin, vücut dillerini sosyal hayatta da
başarıyla kullanmalarının, bedenleriyle barışık olmalarının ve kilo vermelerinin bir yolu
olarak sunulan bu dans türünde gösteriler için farklı farklı kareografilerle hazırlanmaktadır.
Kareografilerin Batılı çağrışımlarına rağmen gösterilerde kullanılan müzikler, mekanlar,
kıyafetler, aksesuarlar ve makyajlar dansçıların aslında Ortadoğu, Güney Asya ve Kuzey
Afrika ülkelerinin “yaratılmış” Harem imajının dışına çıkamadığını göstermektedir. Ayrıca bu
dans türünü icra eden ve akademi tarafından “Güzel Ucubeler” olarak adlandırılan kadınların
yuvarlak hatları ve özellikle göbek bölgesinde yoğunlaşan kiloları Doğu’nun doğurgan ve
Tanrıça imajlı kadınlarına da gönderme yapmaktadır. Çalışmamızda World Dance New York
oryantal gösterileri üzerinden Doğulu kadın imajının vurgulanan algısı ve bu algının
günümüze uyarlamaları irdelenecektir. Doğulu bir dans türüne uygulanan Batılı modern dans
figürlerinin ana temada yaptığı ya da yapamadığı değişiklikler gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Doğulu kadın imajı, oryantal, göbek dansı, Gotik/Karanlık/Tribal
Füzyon Oryantal, World Dance New York
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YENİ KÜLTÜREL ÇALIŞMALARDA GILLES DELEUZE ETKİSİ

Yasin Şahin
Giresun Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-4016-1736
Özet
1980lerde Stuart Hall’ un “Cultural Studies: Two paradigms” kaleme aldığı makalesinde
kültürel çalışmalar bağlamında her ne kadar tarafsız bir çözümleme yapmaya çalışsa da
“yapısalcılığın” bu dönemde de hızlı ivmelenmesi devam etmekteydi. Yirminci yüzyıldaki
“kültürelciliğin” kavramlarından: duygulanım, deneyim, süreç, ampirizmin yeni kültürel
çalışmalar çerçevesinde ve yapısalcığın ya da post yapısalcığın bu kavramları tekrar ele
alınmasıyla oluşacak yeni anlamlandırmalarla çalışmanın çerçevesi oluşturulmaya
çalışılmıştır. Bu çerçeve Gilles Deleuze’ ün yeni kültürel çalışmalar başlığı altında
sıralanabilecek şeylerin birçoğu deneysel ve deneyimsel ihtiraslar noktasında bir araya
getirilip şekillenmiştir. Böylelikle doğru veya yanlış tüm sebeplere rağmen G. Deleuze,
kültürel çalışmaların başlangıcından beri, bu alanda ve başka birçok alanda da
akademisyenlerin ve öğrencilerin kuramsal manada ilgisini çekmiştir. Deleuze kendisini her
şeyden önce, unutulmuş olan “deneyimle -buluşan-deney” in “ampiristi” olarak
isimlendirmek istemiştir. Deleuze yazılarında çoğu zaman deneyim kavramı üzerine dikkatleri
çekmiş ve deneyimi, duygulanım olarak (insandan çok) duyulur dünyanın varlığına kapılarını
açmak olarak ifade etmeye çalışmıştır. Deleuze’ ün “olanaklı deneyim” kavramının Kant’ın
“alt koşullar” kavramından nasıl etkilendiği ve bunun yeni kültürel çalışmalardaki yansımaları
üzerinde durulacaktır. Bu nedenle çalışmanın ana eksenini, Deleuze’ de; yeni kültürel
çalışmalar alanında ampirizmin, ampirik olan şeyle ve deneyim kavramının yeni manası
oluşturulmaya çalışılacaktır. Ayrıca Deleuze’ ün yapısalcılığının, yeni kültürel çalışmalar
alanında, alternatif ve işlevsel bir paradigma olarak nasıl katkılarının olduğu ele alınacaktır.
Onun yapısalcılığı ayırt etme noktasında, ortaya koymaya çalıştığı kuramsal bir çözümleme
olarak ne gibi yöntemler kullandığını, bu çalışmada değerlendirilecek bir diğer hususu teşkil
etmektedir. Bu çalışmada ayrıca Deleuze’ ün Bergson üzerine yazdığı Bergsonism ve
Difference and Repetition gibi eserlerinde bilim, sezgi ve metafizik olarak ele aldığı “cisimsiz
materyalizmi” nin yeni kültürel çalışmalara ne gibi etkilerinin olduğu üzerinde de durulmaya
çalışılmıştır. Yeni kültürel çalışmaların bu anlamda Deleuze tarafından geniş bir perspektiften
ele alınıp yeni bir paradigma çerçevesinde değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Deneyim, Yeni Kültürel Çalışmalar, Yapısalcılık, Kültürelcilik,
Ampirizm, Sezgi, Bilim, Metafizik
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THE EFFECT OF GILLES DELEUZE ON THE NEW CULTURAL STUDIES

Abstract
Although Stuart Hall in the 1980's attempted to make an objective
analysis in terms of cultural studies in his article named "Cultural Studies: Two Paradigms";
the fast acceleration of structuralism had been continuing at the time as well. The framework
of the study had been tried to formed by using the concepts of the culturalism in the twentieth
century such as sensation, experience, duration in the context of empiricism on the new
cultural studies and new understandings shaped by structuralism and also post structuralism's
reconsideration of those concepts. This framework was shaped by putting together the things
might be listed under the title of Gilles Deleuze's new cultural studies at the point of
sensational and experimental passions. So Gilles Deleuze since the beginning of the cultural
studies attracted scholars' and students' attention in this or any other field in theoretical
aspects. Deleuze first of all wanted to name himself the empiricist of the forgotten "sensation
met with experience". Deleuze in his writings usually drew attention to the concept of
experience and attempted to state experience as sensation which means opening the doors into
the existence of the sensible world rather than human beings. It will be emphasized how
Deleuze's concept of "possible experience" was affected by Kant's concept of "subconditions" and its reflections on the new cultural studies. Therefore the main axis of this
article is about empiricism of Deleuze and the new meaning of experience in the field of new
cultural studies. Moreover what kind of contributions Deleuze's structuralism has as an
alternative and functional paradigm in the field of new cultural studies is also mentioned.
Another point discussed in the article is about what kind of methods Deleuze used as a
theoretical analysis pertaining to distinguishing structuralism. Also the effects
of his "materialism without matter" which was scientifically, intuitionally and metaphysically
handled on the new cultural studies in the Deleuze's writings on Bergson such
as Bergsonism and Difference and Repetition is another subject of the article. In this regard
new cultural studies are evaluated from Deleuze's wide perspective and in terms of the
framework of a new paradigm.
Keywords: Culture, Experience, New Cultural Studies, Structuralism, Culturalism,
Empiricism, Intuition, Science, Metaphysics

Giriş
1980lerde Stuart Hall’un “Cultural Studies: Two paradigms” kaleme aldığı makalesinde
kültürel çalışmalar bağlamında her ne kadar tarafsız bir çözümleme yapmaya çalışsa da
“yapısalcılığın” bu dönemde de hızlı ivmelenmesi sürmekteydi. Bu minval üzerine kültürel
çalışmalar alanında kurucu olarak gözüken -Hall’e göre, örneğini, Richard Hoggart, Raymond
Williams ve E.P. Thompson’ın yapıtlarında bulabileceğimiz- ‘kültürelcilik’ gerileme evresi
içindeydi (Seigworth, 2013, ss.165-166). Kültürelciliği, kavramsal olarak Richard Johnson
kullanmıştır. Hoggart, Williams ve Thompson kendi eserlerini böyle bir kavramsallaştırma
kullanmamışlardır.
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Yeni kültürel çalışmalar kurama ve kuramsal paradigmalara olumlu bakmanın yanında
eleştirel bir bakış açısı da getirmeye çalışmaktadır. Bu bakış açısının temellerini bir bakıma
kültürelciler oluşturmaya çalışmıştır. Kültürelciler toplumsal olayların sadece bir nedene
indirgenemeyeceğini ifade etmişlerdir.
“Kültürelciler (metinlerde, tarihte, yaşanmış deneyimde bulunan) kültür alanının (toplumun
ekonomik temeli olan) üretim ilişkilerine daima belirlenmiş bir şekilde sabitlenmeyeceği
düşüncesine bağlı kaldılar” (Seigworth, 2013, s.166).
Kültürel çalışmalar 1970li yılların sonuna değin kendi inşasını kıta Avrupası kuramının nihai
haliyle yakın seviyeye ulaşma sürecini yaşamıştır. O vakitler yapısalcılık, Marksizm ve
psikanaliz birbiriyle eklemlenme eğilimindeydi. Bu eklemleme Antonio Gramsci’nin kaleme
aldığı eserlerde “hegemonya” kavramının etkisi olmuş olsa da daha çok Louis Althusser’ in
yazılarıyla bir biçim almıştır (Seigworth, 2013, s. 167). Kültürel çalışmalara bu alanda
çalışma yapan akademisyenler kadar iktidar yapılarının ve ideolojik tahakkümlerinde etkisi
söz konusudur.
Yakın zamanlarda, modern iktidarın deneyiminin ne kadar “ideolojik veya baskı”lı,
klasik alternatife indirgenemeyeceği, ama mikro düzenlemelerden geçen eyleme,
arzuya, algılamaya, dil yetisine vs ..., dayanan bilgilendirme, nesnelleştirme,
değiştirme, normalleştirme süreçlerini içerdiği söylendi. İki karşılıklı kısmın
birbirlerini beslemek ve kuvvetlendirmekten bıkmaması için en uç noktalara kadar
götürülen hem kullaştırma hem de boyun eğdirmeyi içeren bu bütündür (Deleuze Guattari, 1993, s.90).
Yapısalcı bir okuma tarzının eski veya yeni, diyalektik ya da diyalektik olmayan arasındaki
sert paradoksal alakayı düşünmekle ve dile getirmekle yeni kültürel çalışmalarda ne gibi
gelişmelere yol açabileceğini ya da yeni kültürel çalışmaların sekteye uğrayabileceğini ön
görmek o kadar da kolay değildir (Hall, 2013, s.75). “Deleuze, her yapısal momenti süreçsel,
mobil bir düzenleme olarak harekete geçirerek -durağanlaşma eğiliminde olan bir çözümleme
yöntemi olarak- yapısalcılığı kurnazca kendi bölgesinin dışına taşıyabilecektir” (Seigworth,
2013, s.187). Deleuze’ ün, bu durumda kültürelcilerle arasında bir mesafe olduğu söylenebilir.
Yine de kültürelciliği göz ardı etmemektedir.
Alain Bodiou’nun ise “kültürelcilik” ile ifade ettiği kavrama ilişkin, tanımlamalarından birisi,
kuramsal “kültürel çalışmalar” olan temayüle yönelik eleştirisindeki incelik şöyledir: “Çağdaş
etiğin nesnel (ya da tarihsel dayanağı olan kültürelcilik, doğrusunu isterseniz bir turistin
törelerin, adetlerin ve inançların çeşitliliğine hayran kalmasından başka bir şey değildir”
(Murphet, 2013, s.229). Deleuze Bodiou’nun eleştirisine yakın bir görüşün William’da
olduğunu iddia etmektedir.
Deleuze kadar akademik çevrelerce ilgi çekme konumunda çok fazla olmasa da Williams’ın
kültürelciliği (veya onun kavramsal olarak kullandığı “kültürel materyalizm”i) odak noktası
olacak önemde benzer bir ontolojik kuramsal bir paradigmayı benimser. Yine de Deleuze gibi
hiçbir zaman hümanizmin bazı tortularını üzerinden tamamıyla arındıracak seviyede kendisini
bırakmamıştır. İhtimal ki Deleuze’ ün “kültürelciliğin kendi tutulmasından kurtularak
doğrudan” belirli bir zaman aralığında, 1970li yılların ortalarında ortaya çıkan ve akabinde
yapısalcığı “zorunlu bir yol ayrımı ya da alternatif bir paradigma olarak değil de kullanışlı bir
231
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
eklemleme olduğunu ve ampirizmiyle bir araya geldiği mekanda, derinlerde saklı kalmış bir
kültürel çalışmalar tarihi düşünmenin yine de gerçekleştirebilecek imkanlar neticesinde
yoldan çıkarıcı olabilmesinin nedenini teşkil eder (Seigworth, 2013, ss.169-170). Deleuze ’ün
yeni kültürel çalışmalara olan katkısı, bir yönüyle ampirizme getirmiş olduğu yeni bir bakış
açısı ve bu alanda kendisinin üzerinde odaklandığı kavramları tekrar ele almasıyla alakalıdır.
Deleuze’ ün Yeni Kültürel Çalışmalara Yol Gösteren Kavramsal Temaları
Deleuze ampirizmin içerisinde barındığı bir sırrın olduğunu varsaymaktadır. Bu onun
kavramlara gösterdiği tepki olmadığı gibi, ampirizmin kavramsal olarak kavramlara karşı bir
eleştiri ya da yaşanmış bir deneyime karşı duruş da olmamıştır (Deleuze, 2017, s.17).
Deleuze’ ün ampirizmi, kültürel çalışmalardan önce ortaya çıkmasına rağmen deney ve
deneyimin tek ve aynı ses içerisinde ilk ve son kez birlikte) ifade bulabildikleri mekân olarak
ifade etmektedir (Seigworth, 2013, ss.168-169). Bu aynı zaman da Immanuel Wallerstein’ın
kuramsal olarak ampirizme bakış açısına yakın bir eğilim olarak gözükebilir.
Wallerstein’a göre;
Teori kurma ampirik bilgiye dayalı analizden ayrı bir eylem değildir. Analizler ancak
teorik şema ve önermeler çerçevesinde yapılır. Öte yandan olayların ya da süreçlerin
analizleri başlangıç noktası olarak, belli değişkenlerin özel değerlerinin tüm serisini
içine almalıdır. Bu sayede son çıktılara nasıl ulaşıldığı açıklanabilir. Tarihsel
açıklamaları netliğe ulaştırmak için, değişkenler arasındaki biçimsel ilişkilerin
kapsanması gerekir (Wallerstein, 2012, s.345).
Kavramsal olarak deneyim, ampirik olanın ve ampirizmin günümüzdeki anlamıyla- yeni
kültürel çalışmalar alanında üzerinde durulması gereken bir husustur. Bazı kolektif özellikler,
bu anlam çerçevesinde yeni kültürel çalışmalarda Deleuzecü bir etki şeklinde tezahür
etmektedir. Bu yönüyle Deleuze, kendisini her şeyden önce unutulmuş olan “deneyimle buluşan-deney” in “ampiristi” olarak isimlendirmek istemiştir. Ona göre, “daima
deneyimlersiniz, deneylersiniz, yorumlamazsınız ama deneylersiniz ve bizim
deneyimlediğimiz şey her zaman gerçekliktir, varlığa gelen, yeni olan, biçim alan şeydir”
(Seigworth, 2013, s.169). Teorik olarak soyut ampirizm ve ampirik çalışmaların tarihsel
sosyoloji bağlamında kültürel çalışmalara etkileri de olduğu görülmektedir.
Sosyoloji, kökleri kurucuların eserlerinde olmasına rağmen, II. Dünya Savaşı’ndan
sonra akademik bir disiplin olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde tam anlamıyla
kurumsallaştığında, tarihsel yönelimi ve duyarlılıkları kısmen gölgede kalmıştı. Robert
Bellah, Reinhard Bendix ve Seymour Mart’in Lispet gibi önemli bilim insanları
doğrudan kurucuların geleneğinde tarihsel çalışma yapmaya devam ettiler; fakat en
itibarlı teorik ve ampirik paradigmalar gelenekten koptu. C. Wright Mills 1950’lerin
Amerikan sosyolojisindeki yerleşik eğilimlerden tamamen ayrıldığı The Sociological
Imagination’da, “büyük teori” ve “soyut ampirisizm” in karşı tarihsilciliğinin yasını
tutuyordu. Mills, sosyal sorunlar üzerinde yapılan niceliksel soruşturmaların zaman
ve yapı bağlamlarına aynı derecede kayıtsız kalabileceğine işaret etmişti, ancak
ampirisist karşı tarihçilik Mills’in anlatımında özgül toplumsal kalıpların niceliksel
incelenmeleriyle örnekleniyordu (Skocpol, 2014, ss.3-4).
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Deleuze ampirizmine dönecek olursak, deneyim kavramını daha iyi bir şekilde
tanımlayabilmek için bazı kavramların neleri ifade ettiğini biraz ayrıntılı bir şekilde ele almak
gerekmektedir. Şöyle ki; deneyim kavramını duygulanım şeklinde düşünülmekte olup,
algılama kavramıyla da ilişkisi olduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle bu kavramların
çözümlemesi yapılması gerekir.
Duygulanım ve algılama kavramları bazen aynı anlamlarda kullanılsa da şöyle bir ayrıma
gidilebilir. Algılama kavramsal olarak tam manasıyla bir şeylerin durumu değil, farklı bir
cisimle etkileşime girmiş olan şeyin durumudur. Duygulanım kavramı ise farklı cisimlerin
tahakkümünde “gizil güç ve gücün artışı veya azalışı” şeklinde farklı hallere dönüşmektir
(Deleuze-Guattari, 2001, s.138).
Bir bakıma tahmin edilemez ilerleyişiyle yeni kültürel çalışmalarda hayat, algılama ve
duygulanma tarzları, yeni kavramlar oluşturmaya doğru yol almıştır. Böylece “Bergson’un
yaşamsal atılımı, Nietzsche’nin güç istenci, Spinoza’nın conatus’u” üzerine düşünüldüğünde
çeşitli yollardan; Platon'un idealarının, Hegel’in Tin’inin gelişmesi üzerine konuşurken farklı
yollardan deneyim kavramını ele alınabilir (Deleuze, 2010, s.9).
Bergson, böylece yaşamsal atılımdan ve evrim teorisinden bahsederken, deneyimi bir
seviyede tanımlamaya çalışmaktadır. Pozitivizmin oluşturmaya çalıştığı bilim anlayışı yalın
hipotezler ortaya atmakta ve birtakım teorilerin terk edilmesi gerektiğini iddia etmektedir. Bu
yaklaşım biçimiyle “bilim bu olguları sahiplenmekle, yalnızca kendine ait olanı geri
almaktadır” (Bergson, 2004, s.99). Deleuze’ ün deneyim kavramı, bu paradigmaları göz
önünde bulundurarak, kültürel çalışmalar alanında neye tekabül edebileceği fikrine
ulaşılabilir.
Geçmişte olduğu gibi genel bir gaye, deneyim kavramını duygulanım şeklinde, insanoğlundan
ziyade, duyulur dünyanın ontolojisine kapı aralamaktır. Deneyim kavramını sadece ontolojik
olarak anlama hissiyatının hermeneutik etkileri içerisinde misafir etmesine imkân vermek
değildir. Günümüzde Deleuzecü yeni kültürel çalışmalar konusu etrafında şekillenebilecek
şeylerin çoğunluğu bahsettiğimiz deneysel, deneyimsel çalışmaların belirli bir ölçüde
sürdürülebilir olmasıyla mümkün gözükmektedir. Böylelikle Deleuze, gerçek ya da hayal
bütün nedenlere karşın, yeni kültürel çalışmalar ve felsefe sahasında, birçok akademisyen ve
öğrencinin kuramsal manada ilgisini çekmiştir (Seigworth, 2013, s.169). Deleuze bu konuda
Bergson’ dan etkilenmiştir. Ayrıca felsefenin gelişmesi için belirli kavramların tekrardan ele
alınarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Deleuze Bergson’a göre; felsefede eksikliğini hissettiğimiz şeyin “kesinlik” olduğunu ifade
eder. Bu ifade biçimi şüphesiz ilk görüşte şaşırtıcı olmamaktadır. Birçok filozof felsefeyi
kesin bir bilime dönüştürme düşüncesine sahip olup, bu düşünce kalıpları, başlangıcından bu
yana felsefeye yön vermişlerdir. Fakat Bergson kesinliği farklı bir biçimde tanımlamaya
çalışmıştır. Böylece diğer filozofların düşünce biçimlerinden ayrı tutulması gerekmektedir.
Bergson, kesinlik kavramıyla “önermelerin tutarlılığı, yanlışlanamazlığı ya da sağlamlığını
ifade etmez”. Onun üzerinde önemle durduğu asıl mesele felsefenin kendi “içinde
yaşadığımız gerçekliği”, gerçek tekil deneyime ulaşması öngörüsüdür. Bergson’un bir
tasvirine göre; genel olarak “kavramlar, dünyaya bol gelen giysiler”e benzerler. Böylece
kesinlikten yoksun olma eğilimi, haddi aşmış, geniş kavramlarla düşünmeye başlamakla
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tezahür eder. Örneğin, deneyimin somut oluşu kavramsal soyutlukta, dünyanın biricik oluşu
olanaklı dünyaların sonsuz oluşunda kaybolur. Felsefe teorileri, içerisinde yaşadığımız
hakikatin sınırlarında kalarak biçimlenememiştir. “Ona göre fazlasıyla geniştirler. Bu
sistemlerden uygun biçimde seçilmiş herhangi birini inceleyin: içinde insandan başka ne bitki
ne hayvan olan…” (Deleuze, 2010, s.11). Deneyim kavramının Bergson’a özgü
yorumlamasına ek olarak Williams’ında bu kavrama bakış açısı şöyledir:
Williams deneyim kavramına ilişkin yeni kültürel çalışmalara etkisi bakımından
“düzenleyici” bir paradigma olarak kültürün üzerine çıkmaya çalışmıştır (ihtimaldir ki bir
anlamda o seviyenin de altında kalmıştır). Yeni kültürel çalışmaları “kültür” süz bir şekilde
ele almak imkân dahilinde olabilir mi? Daha sade bir şekilde ifade edilirse, “deneyim ne
kişisel olarak özneye (deneyimin sözde öznesine) aittir, ne de sadece özne ve nesnenin
ortasında bir uzamda yükselir”. Dinamik potansiyeli aktif ve değişkenken, çağdaş düşüncede
birçok defa serbestiyet hakkı tanınandan fazla ileri gittiğinde deneyime nasıl rölativist bir
özerklik imkânı bahşedilebilir? Deneyim kavramını Williams durağan bir halden çıkarıp, onu
halihazırda var olan ve dönüşüm durumundaki şeylerle sırsız, sabit ve bilinende şahsileşmiş
gibi tarif edilen ve anlamdırılan her şeyden uzaklaşan veya uzaklaşıyormuşçasına aşikâr olan
her şeyle alakalandırılmak için bu tarz bir düşünce üzerinde yoğunlaşmıştır. Onun “duygu
yapıları” kavramı, bütün bu deneyim konusuna bakış açısının diğer bir ifadesidir. Fakat yine
de farklı bir şekilde anlaşılmıştır (Seigworth, 2013, s.170).
Saf deneyim buna benzer hiçbir şey uyandırmaz. İtme de yok, çekim de yok der gibidir.
Bir atılım tam olarak bu tür bir şeyi uyandırabilir ve içten hissedilen şeyin
bölünmezliğinden ve dışarıdan algılanan şeyin sonsuzca bölünebilirliğinden, yaşamın
temel niteliği olan gerçek ve etkin süreyi de düşündürtebilir. - “Yaşamsal atılım”
imgesinin içine soktuğumuz fikirler bunlardır. Çoğu zaman yapıldığı gibi bu fikirler
ihmal edildiğinde, doğal olarak kendimizi saf “yaşama arzusu” kavramı gibi boş bir
kavramla ve kısır bir metafizikle karşı karşıya buluyoruz. Bu fikirler hesaba katılırsa,
araştırmayı yönlendirebilecek, ampirik olarak elde edilmiş maddeyle yüklü bir fikir
sahibi olunacaktır. Bu fikir, yaşamsal süreç hakkında bildiklerimizi özetleyecek ve bu
konuda bilmediklerimizi de gösterecektir (Bergson, 2004, s.103).
Deleuze’ ün Bergsonculuğu, Bergson’un felsefesini tam anlamıyla kapsamamaktadır. O,
Bergsoncu kavramların birbiriyle olan bağını göz önünde bulundurarak mesela: yaşamsal
atılım, bellek, süre ve sezgi kavramlarını yeniden kurgular. Öncelikle bu yeniden
anlamlandırma esnasında “virtüellik, çokluk, fark” kavramlarının, Deleuze’ü süreç içerisinde
daha fazla cezbedecek bir soruna odaklanmasına yol açacaktır. Bir diğer husus, onun bu
okuma yöntemi, felsefe tarihini değerlendirmesinde sert eleştirilere sahip olduğunu gösterir.
Böylelikle, yeniden kavram oluşturmak hali hazırda olan kavramlara yönelik eleştirisi
birbirlerini destekler niteliktedir. Netice itibarıyla Deleuze, Bergson'un felsefi dönüşümünü
kendine has bir yorum eklemektedir. Sorunlar büyüdükçe, kavramların birbirleriyle alakası
netlik kazandıkça, Bergson’un dört temel kavramının nasıl birbirine eklemlendiği,
Bergsonculuğun bu kanaldan nasıl bir gelişme kazanmış olduğu ifade eder. Böylelikle tarihsel
okuma tarzı, yaratma ve eleştiriye eklemlenir (Deleuze, 2010, s.10).
Sezgiselcilik, belitsele karşı çıktığında, bu yapı ve yaratma adına değil, ama
sorunların bir hesabı, bilimin sorunsal kavranması adınaydı. Bilimin sorunsal olarak
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kavranmasının soyutlaması az değildir, bu kaçan ve karar verilemeyende çalışıp
duran bambaşka soyut bir makinayı içermektedir Bunlar kapitalizmin ve güncel
politikanın kelimesi kelimesine bir belitsel olduğunu söyleyen bir belitselin gerçek
karakterleridir. Ama işte bu nedenden dolayı hiçbir şeyle önceden oynanmaz (Deleuze,
Guattari, 1993, s 94).
Eğer tabiatta yaratıcı bir tekâmül varsa ki, şuur ve zaman bu yaratıcı amillerdendir. Tabi tabiat
iki amilden teşekkül etmiştir. Bir sabit kalan, diğeri değişeni teşkil eden, tabiatı amillerin
ancak birisi yani sabit kalanı rasyonel bilginin mevzuu olabilir. Fakat Bergson'a göre yalnız
rasyonel bilgi olmayıp, bir irrasyonel bilgi de vardır ki, buna o intuitione (sezgisel bilgi) der.
Bu bilgi insanlarda vardır. “İrrasyonel bilgi olmazsa eğer, rasyonel bilgi de olmaz” der.
Mesela ben kendi vücudum hakkında evvela, bazı şeyleri bilirim (Özkul-Şahin, 2019, s.269).
Ayrıca sezginin insan zihniyle ilgili başka kavramsal ilişki biçimleri ve ahlaki tezahürleri
vardır. Ortaya çıkan bu kavramsal yapıların kültürel birtakım yansımaları da olacaktır.
Zihin-altı doğa yönünden şekillenmiş olup, zihin-üstü insan dehasının bir ürünü gibi ele
alınabilir. Zihin-altı, insanoğlunda bir takım hayvani içgüdülere yönelik alışkanlık özelliği
taşırken; zekâ bakımından çok az bir şeye tekabül ettiği söylenebilir. Zihin-üstü ise “atılım,
sezgi ve heyecandır”; bu ise etiğin entelektüel göstergelerini temsil edecektir (Bergson, 2004,
s.56). Bu temsil biçimi ahlaki bir sezgiyle bazı teorilere ve yeni kültürel çalışmalara yön
vereceği söylenebilir.
“Yaratıcı evrimdeki sempati teorisinin bu idealin taslağı bulunuyordu. İnsan ruhunun başka
ruhlardan aldığı ahlaki sezgi sempati vasıtasıyla meydana gelmektedir” (Topçu, 2019, s.123).
Sezgi zekaya karşı bir argüman olarak düşünülmesi gerekir. Zekanın sezgiyle olan bu ilişkisi
toplamsal hayatı tekrardan şekillendireceği ve yeni toplum yapıları oluşturabileceği
düşünülebilir. Yeni kültürel çalışmalar için bu toplum yapılarının incelenmesi de gereklidir.
Statik toplumların kültürel özellikleri bilimsel söyleme, dile, kapalı ahlaka ve devlete özgü
kurumlar vasıtasıyla şekil almaktadır. Deleuze bu özelliklerin varlığını görmezden gelmez.
Fakat derin bir dip akıntısı şeklinde ve kendine has bir yapı oluşturduğunda apaçık
tezahürlerin, dinamik toplumsal olayları ve hareketleri oluşturabildiği gözlemlenebilir. Statik
yapılar tahmin edilebilir, denetim altına alınabilir, yönü belirlenebilir homojen ve bir çeşit
sahte hareket ortaya koyarak tam anlamıyla süreci kendi sistemlerinde istedikleri gibi
durdurabilirler. Yeniyi kendinde barındıran gerçek harekete gelecek olursak, kesintiye
uğramadan oluşumu bir araya getirebilen zamanın hareket tarzıdır (Deleuze, 2010, s.9).
Kapalı toplumlar yaratan ama daha sonra, türün eksikliği nedeniyle, şu veya bu
ayrıcalıklı bireyin araştıracağı ve yeniden ele geçireceği bir atılımdır. Böylece bu
atılım, her birinin tek bir bireyden oluşan bir türü meydana getirdiği bazı insanların
aracılığıyla devam eder. Eğer birey bu durumun tam bilincindeyse, zekânın çevresini
saran sezgi saçağı, amacına bütünüyle uygulanabilecek kadar genişlerse, bu durum,
mistik yaşamın ta kendisidir (Bergson, 2004, s.237) …sezgi saçağı taşıyan üretici
zekâya sahip bir beden, doğanın yapabildiği en eksiksiz şeydir. İnsan bedeni böyledir.
Orada yaşamın evrimi sona ermektedir. Ama işte zekâ, âletlerinin yapımını (mekanik
yapıma çok az yatkın olan) doğanın öngöremediği derecede karmaşıklığa ve
mükemmelliğe ulaştırırken (ekonomiyi hiç bilmeyen), doğanın hiç düşünmediği enerji
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rezervlerini makinelere boşaltırken, bizi, yanında bedenimizin gücünün pek bir önemi
kalmadığı güçlerle donatmıştır. Bilim, tartılabilir maddenin en küçük parçasının
yoğunlaşmış halde ortaya koyduğu gücü serbest bırakabildiği zaman, bu güçler
sınırsız olacaklardır (Bergson, 2004, s.275).
Mekân-zaman determinasyonundan farklı bir sisteme sahip olabileceğini gördüğümüz
kavramlar ve kategoriler bir birlik içerisindedirler. Bu durum kavramın işlevi olduğu dahi
ifade edilebilir. Kısaca çeşitliliği bir araya getirmek denilebilir. Şöyle ki apaçık bir yöntemle
kavramın mekâna ve zamana meyletmesi gerektiği fark edilebilir. “Belirenin beliriş biçimleri
olarak mekân ile zaman Kant’ın "sezginin biçimleri" adını verdiği şeydirler” (Deleuze, 2000,
s.37).
Sezgi bahşedilmiş olanı kavrayabilme yetisidir. Fakat bahşedilmiş olan “mekânda ve
zamanda” bahşedilmiştir. Bu nedenle sezgi sanıldığı gibi, büyülü bir yeti olmamıştır. Sadece
bir şeyi kavrayabilme yetisi olarak görülebilir. Bahşedilmiş olan bir şey kavranabilir. “Mekânı
ve zamanı dolduran herhangi bir şey olduğu her defasında, diyebilirim ki veya daha doğrusu
Kant diyebilir ki, ampirik bir sezgiyle karşı karşıyayım”. Bundan dolayı ampirik bir sezgi
olduğu varsayılır (Deleuze, 2000, s.49). Deleuzecü ampirik bir sezgi biçimi yeni kültürel
araştırmaların, bilim ve metafizik bağlamında tekrardan ele alınmasıyla şekillenecektir.
Deleuze, günümüzde Bergson’a olan ilgiyi, onun düşüncesinde; toplumsal dönüşümleri ve
hayatı, bilimsel değişimlerle tekrardan inşa edilerek şekillendiğini anlatmaya çalışmıştır.
Ayrıca Bergsonculuğu: “sezgi, bilim ve metafizik, çoğulluklara olmak üzere üç ayırıcı özellik,
Deleuze tarafından daha keskin çağdaş odakları dahi etkileyen ve bundan dolayı da ‘dünyada
durmaksızın beliren yeni patikalar arasında’ sürdürülecek kavrayışlar sunan şeyler olarak
tanımlanır” (Seigworth, 2013, s.182). Deleuze Bergson’un metafizik anlayışı üzerinden
ampirizmini oluşturmuş olduğu düşünülebilir. Bu düşünce kültürel çalışmalarda yeni bir
sistemi gündeme getirirken Kantın metafizik düşüncesinden de etkilendiği aşikardır.
Bergson’a göre: Kant’ın metafiziğe ve bilime olumsuz yönde etkileri olmuştur. “Zihnimiz,
bilimde bütünüyle izafi bir bilgi, metafizikte ise boş bir spekülasyon görmeye kolayca boğun
eğecekti. Kant’ın kritiği bize hala bütün metafiziğe ve bütün bilime uygulanmakta gibi gelir”.
Kadimlerin ve modernlerin felsefesine göre düşünme biçimlerine bir form vermiş ve bu form
kadim olarak geçer ve uygulanır. Kant şeyler konusunda “yegâne ve hazır sistemi” ortaya
koyma iddiasında bir metafizik oluşturmaya çalışmıştır (2013, s.84).
Franz Brentano, Kant'ın temel önermesinin tam tersini iddia ediyor. Çünkü Kant, Allah'ın ve
ruhun mevcudiyetini ispat edecek bir metafiziği reddederken, Brentano bunları kabul eder.
Hatta Brentano’ ya göre, böyle bir metafizik, sadece apaçık hakikatleri ihtiva etmez; aynı
zamanda, yüksek bir ihtimaliyet taşıyan bedaheti de ihtiva eder. Kant harici dünyanın
mevcudiyetinin ispat edilemeyeceğini; Brentano bunun yüksek bir ihtimaliyet taşıdığını söyler
(Özkul-Şahin, 2019, s.244)
Bergson’u Deleuze için bu kadar üzerinde çalışma gereksinimi oluşturan şeyler ne olmuştur?
Deleuze Bergson’ un düşüncesini ve kavramlara bakışını, hangi amaç ve felsefi yönden
inceleme için ele alır? Deleuze’ ün ana meselesi, kavramla hayat arasındaki mesafenin
aşılarak, bu bağın artması ve düşüncelerin olaylarla, olayın dinamizmiyle bir araya gelmesini
sağlamaya çalışmıştır. Ayrıca düşüncenin ve hayatın olağan hareketini ve onun kavramın
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sabitliğinde, statik sınırlarında nasıl açıklanabileceği (Deleuze, 2010, ss.8-9) düşüncesini
geliştirme temayülündedir. Aynı şekilde metafizik ve bilimin, tekrardan söylemsel
çözümlemeye tabi tutularak cisimsiz bir materyalist düşüncenin tohumlarını atmış olur.
Deleuze’e göre, Bergson’un metafizik ve bilimin etkileşimi, eş zamanlı olarak
maddenin, bedenlerin ve makinelerin (teknolojinin yanı sıra cisimsizliklerin, hissedilen
nitelik ve süreçlerin hissedilen nitelik ve süreçlerin ve böylece bunların içerisinde yer
alan ve ‘düşüncede yeni bağlayıcılar ve yeniden-bağlayıcılar’ sunabilecek ‘yeni
çizgilerin, açılımların, izlerin, atılımların, dinamizmlerin’ içerisine yayılan ve radikal
biçimde yeniden düzenlenen bir materyalizm kurmaya çalışır. Bilim, yaratıcı sezgi için
metafizik bir yer sağlayarak -en azından kültürel çalışmalar için- dünyayı bilinç
içeriklerine indirgemek isteyen kök salmış eğiliminden kaçıp kurtulur ve bunun yerine
bilinçten-fazlasına, çokluklara doğru giden yola işaret eder (Seigworth, 2013, s.186).
Batı düşüncesinde metafiziğin determinist ispatının temelleri incelendiğinde, varlığın
özündeki hakikatin ve şeylerin tefekkür edilmemiş olduğu ortaya çıkmaz mı? “Varlık ve
Zaman” ın asıl sorusu, her türlü metafizik ile alakalı tefekkür edilmemiş olan şeyler üzerine
odaklanmaktadır. Bu yüzden metafizik bu tefekkür edilmemiş şeylere göre
temellendirilmiştir. “Bu ondaki düşünülmemiş olan metafiziğin eksikliği değildir”. Olsa olsa
metafizik, bu tefekkür edilmemişle temellendirildiği için doğru ya da yanlış olarak
tanımlanamaz ya da kötü bir yol ve ideoloji olarak sayılamaz (Heidegger, 2013, ss.66-67).
Daha evvelinde Bergson’un kavramsal açıklama olarak metafizik üzerine şöyle bir yaklaşımı
olmuştur:
Batı düşüncesinde tin bilimi denilen şeyin, yalnızca metafiziğin yanlış anlaşılmasına sebep
olmamıştır. Ayrıca bilimin de bazı kavramlarını özünden uzaklaştırmıştır. Böylelikle daha
evvelden bazı dogmaların uğruna feda edilen bilimlerin ortaya çıkmasına engel olduğu
görülmektedir. Asıl mesele zihinsel çalışmaların materyalist düşüncede karşılığı onun
eşdeğeri niteliğinde görüldü. Gerçekliklerin uzamsal bir yönü var olabileceği
düşünüldüğünde, tinde, olağanüstü yetenekleri olan bir fizyoloğun bu tine tekabül eden beyin
vasıtasıyla edineceği şeyden fazlasını elde edemeyecektir. Böyle bir varsayım olguları basite
alan bir eleştiri, metafiziksel bir öngörü niteliğindedir. Fakat ona karşı iddia edilen ve ruhsal
hallerin sadece onda beyinin bir aktivitesini teşkil eder. Bu bir bakıma zihinsel aktivitenin
spiritüalist metafizik benzeri biçimidir. Ayrıca metafizik için, zihinsel aktivite beyinsel
aktiviteyle süreç olarak aynı anda oluşmaya başlar (Bergson, 2004, s.277).
Sonuç
Yeni kültürel çalışmalar kurama ve kuramsal paradigmalara pozitif yönde bakmanın yanında
eleştirel bir yaklaşım da getirmiştir. Kültürelciler bu bakış açısının temellerini bir yönüyle
oluşturmuştur. Kültürelciler toplumsal olayların sadece bir nedene indirgenemeyeceğini iddia
etmişlerdir. Kültürel yaklaşıma sahip olanlar, kültürel çalışmalar ile ilişkili her ne kadar
objektif bir çözümleme eğiliminde olsalar da yapısalcılığın gelişmesini durduramamışlardır.
Gilles Deleuze’ ün yeni kültürel çalışmalar başlığı altında sıralanabilecek şeylerin birçoğu
deneysel ve deneyimsel kavramlarla ilişkili kavramların yeniden ele alınması gerekmektedir.
Örneğin yirminci yüzyıldaki “kültürelciliğin” kavramlarından: duygulanım, deneyim,
metafizik, ampirizm sezgi gibi yeni kültürel çalışmalar çerçevesinde ve yapısalcığın ya da
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post yapısalcığın bu kavramları tekrar ele alınmasıyla oluşacak yeni anlamlandırmalarla.
Deleuze, kültürel çalışmaların başlangıcından beri, bu alanda ve başka birçok alanda da bu
kavramları analizini yapmıştır. Nitekim Deleuze kendisini her şeyden önce, unutulmuş olan
“deneyimle -buluşan-deney” in “ampiristi” olarak isimlendirmektedir. Deleuze kaleme aldığı
eserlerinde çoğu zaman deneyim kavramı üzerine dikkatleri çekmiş ve deneyimi, duygulanım
olarak (insandan çok) duyulur dünyanın varlığına kapılarını açmak olarak tanımlamıştır.
Deleuze’ ün deneyim kavramına ilişkin Kant’tan etkilendiği ve bunun yeni kültürel
çalışmaları bir yönüyle etkisi altına aldığı söylenebilir. Böylelikle Deleuze’ de; yeni kültürel
çalışmalar alanında ampirizmin, ampirik olan şeyle ve deneyim kavramının yeni manası
oluşmuştur. Deleuze’ ün yapısalcılığının, yeni kültürel çalışmalar alanında, alternatif ve
işlevsel bir paradigma olarak görülebilir. Onun yapısalcılığı ayırt etme noktasında, ortaya
koymaya çalıştığı kuramsal bir çözümleme olarak ne gibi yöntemler kullandığını, bu
çalışmada değerlendirilecek bir diğer hususu teşkil etmektedir. Deleuze’ ün Bergson üzerine
yazdığı eserlerinde bilim, sezgi ve metafizik kavramları üzerinden Williams’ın
materyalizmine karşı cisimsiz materyalizm düşüncesinin temellerini attığı söylenebilir.
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YENİ KÜLTÜREL ÇALIŞMALARDA RAYMOND WILLIAMS ETKİSİ
Yasin Şahin
Giresun Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-4016-1736
Özet
Kültürel çalışmalarda kurucu olarak görülen Raymond Williams’ın kültürel materyalizmi,
yirminci yüzyıldaki “kültürelciliğin” kavramlarından: “bilim ve ampirik” başlıkları altında
incelenecek olan “deneyim” kavramının, yeni kültürel çalışmalar bağlamında ve yapısalcıların
bu kavramları tekrar ele almasıyla oluşacak yeni anlamlandırmalarla çalışmanın çerçevesi
oluşturulmaya çalışılmıştır Bu çerçeve Williams’ın kültürel çalışmaların ana metinlerinden
biri olan “Culture and Society” eserinde, kapitalist modernleşmenin sosyal etkilerine, tutarlı
bir eleştiri getirmesiyle açıklanmaya çalışılmıştır. Bu eleştirisi, yeni kültürel çalışmalar ana
ekseninde değerlendirildiğinde, Williams’ın Marksist bir paradigma kullanmadığı
görülmektedir. Williams modernleşmeyi radikal olarak kültürel, siyasal ve toplumsal bir
demokratikleşme süreci şeklinde ifade etmektedir. Sosyal bilimciler, bilhassa “kültürelciler”,
1970 ve 80li yıllarda kültürel çalışmalar alanında her ne kadar tarafsız bir çözümleme
yapmaya çalışsalar da “yapısalcılığın” bu dönemde de hızlı ivmelenmesi devam etmekteydi.
Ayrıca bu çalışmada Williams’ın kültürelcilik ve deneyim kavramları yeni kültürel çalışmalar
bağlamında tekrardan şekillenmiştir. Böylelikle bu yeni anlamlar yeni kültürel çalışmalar
alanında ve sosyal bilimlerin diğer alanlarında da kuramsal anlamda odak noktası olmuştur.
Williams kaleme aldığı eserlerinde ekseriyetle deneyim kavramı üzerine odaklandığı ve
deneyimi, “sadece yanılsamanın bir eş anlamlısı” olarak ifade etmeye çalıştığı görülmektedir.
Bu minval üzerine Williams’ın deneyim kavramı, Deleuze’ ün “olanaklı deneyim” kavramı ve
Kant’ın “alt koşullar” kavramıyla karşılaştırılması yapılmıştır. Bu sebeple çalışmanın ana
eksenini, Williams’ da yeni kültürel çalışmalar alanında kültürelcilik ve deneyim kavramının
yeni manası oluşturulmaya çalışılmıştır. Williams epistemolojinin tahakkümü karşısında asıl
sorunun “bilim” le alakalı olmayıp “fiziksel” veya “maddesel” gibi kavramların nasıl yeniden
ele alınacağıyla alakalı olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca Williams’ ın yapısalcılığa bakış
açısından, yeni kültürel çalışmalar alanında, alternatif ve işlevsel bir paradigma olarak nasıl
katkılarının olduğu değerlendirilecektir. Bu çalışmada değerlendirilecek bir diğer husus ise
onun yapısalcılığı ayırt etme noktasında, ortaya koymaya çalıştığı kuramsal bir çözümleme
olarak ne gibi yöntemler kullandığını, tespit etmeye çalışılacaktır. Bu tespitlerle yeni kültürel
çalışmaların, Williams’ın görüşleri ekseninde, geniş bir perspektiften ele alınıp yeni bir
paradigma çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilim, Deneyim, Yeni Kültürel Çalışmalar, Kültürelcilik, Ampirizm,
Kültür, Kültürel Materyalizm
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THE EFFECT OF RAYMOND WILLIAMS ON THE NEW CULTURAL STUDIES

Abstract
The framework of this article is drawn with cultural materialism of Raymond Williams who is
seen as founder in the cultural studies and from one of the concepts of culturalism in twentieth
century: the concept of experience which is examined under the title of "science and
empirical" and with the new interpretations arisen by structuralists' reconsideration of the
concepts in the new cultural studies. This framework is attempted to be explained by the
consistent criticism of Williams in his Culture and Society which is one of the main works of
cultural studies for the social effects of capitalist modernization. When this criticism is
evaluated in terms of new cultural studies it can be seen that Williams do not use a Marxist
paradigm. Williams radically states modernization as a cultural, political and social process of
democratisation. Although social scientists, especially culturalists in the 1970's and 1980's
attempted to make objective analysis in the field of cultural studies, the fast acceleration of
the structuralism had been continuing at the time. Besides in this study Williams' concepts of
culturalism and experience were reshaped in the context of new cultural studies. Thus these
new meanings have been the focal point in theoretical sense in the field of new cultural
studies and other fields of social sciences. Williams usually in his works focused on the
concept of experience and attempted to state the experience as "a synonym of delusion". In
this regard Williams' concept of experience is compared with Deleuze's concept of "possible
experience" and Kant's concept of "sub-conditions" in the article. For this reason the main
axis of the article is constructed by the culturalism of Williams in the field of new cultural
studies and the new meaning of the concept of experience. Williams insists that the real
problem in front of the domination of epistemology is not about "science" rather about how to
reconsider the concepts such as "physical" or "material". Also what kind of contributions
Williams' perspective of structuralism has as an alternative and functional paradigm in the
field of new cultural studies is also mentioned. Another point discussed in the article is about
what kind of methods Williams used as a theoretical analysis pertaining to distinguishing
structuralism. In this regard new cultural studies are widely evaluated from Williams'
perspective and in terms of the framework of a new paradigm.
Keywords: Science, Experience, New Cultural Studies, Culturalism, Empricism, Culture,
Cultural Materialism
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The Santhals of the Santhal Parganas: Delving into the Reality after Hansda Sowvendra
Shekhar’s Stories
Dr. Dipanwita Pal
The University of Burdwan, India
Abstract
In a review the Himal Southasian writes about Hansda Sowvendra Shekhar’s collection of
stories The Adivasi Will Not Dance: “Shekhar’s work in this volume is a tribute to lives of
struggle and marginalization, carefully avoiding the exotic or self-pitying tone”. Mangal
Murmu, the narrator of the story “The Adivasi Will Not Dance” is a musician and was once a
farmer—‘was’ because most of the farming lands of him and the likes of him have been
acquired by the mining company. This is the lot of the adivasis in Jharkhand—most of their
lands are acquired either by the coal merchants or by the stone merchants, “all Diku—
Marwari, Sindhi, Mandal, Bhagat, Muslim” (172). These ‘Dikus’ earn fat money from the
land whereas the adivasis, the real owners of those lands are pushed into more and more
miserable condition. They are outnumbered in their own place. They are gradually becoming
‘people from nowhere’. In this situation there comes another blow to the santhals of the
Santhal Parganas in the form of the proposed thermal plant in the Godda district where
Mangal Murmu’s daughter is married. This meant another surge of dislocation of the adivasis.
And the irony is that in the inauguration ceremony of the thermal plant which caused forceful
evacuation from their own land, the adivasis are invited to sing and dance, to present the
‘Jharkhandi culture’ before the dignitaries upon the stage. The adivasi now revolts. From
upon the stage Mangal Murmu questions the President of India “…do we have a reason to
sing and dance? Do we have a reason to be happy?” (187) The subaltern speaks against their
marginalization. Shekhar deals not only with the political marginalization of the adivasis, he
also depicts the social marginalizations within the adivasi samaj such as of the dahnis or
witches in the stories like “Baso-jhi”. So what we can see is that Shekhar, in his stories, deals
with different layers of marginalization. Therefore this paper intends to probe into these layers
of marginalization as has been depicted by one who comes from the very soil of his subjects.
This paper also seeks to find out the possibilities of restoring the rights of these wronged
people.
Keywords: Marginalisation, Santhal Society, Indigenous Identity
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Understanding Coronavirus Pandemic in The Context of Behavioural Economics
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Iğdır University
Abstract
The COVID-19 pandemic is an active, worldwide coronavirus pandemic of 2019 (COVID‐
19), triggered by a extreme acute respiratory coronavirus syndroma (SARS‐CoV‐2) outbreak
which is called coronavirus pandemic. It has many effects on so many areas ranging from
education to culture to economics. However, it can be said that the most important effect of it
is on economics. The outbreak has became the world economy's most destabilizing threat so
far. For example, Tourism is among the worst affected industries impacted by travel
restrictions, public area closures. Hundreds of millions of jobs could be lost globally. In this
context it is important to examine its economical effects in terms of different perspectives.
One way of looking at coronavirus pandemic can be based on the behavioural economics.
Altough in traditional economics, while the individual is defined as being purely selfinterested and at the same time callous, acting for maximum benefit, behavioral economics
theory aims to highlight the human factors such as anxiety, fear, risk aversion, motivation and
happiness in the economic decisions. Rather than examining coronavirus pandemic based on
purely monetary terms, it is important to investigate it in terms of psyhcological and
economical effects in a way that more reallistic picture can be attained. In this regard, the
paper aims to examine coronavirus pandemic in the context of behavioural economics. It is
based on qualitative reseearch method in which semi-structured interview techinique is used
to collect data. The data analysis is based on grounded theory. Population of the research
consists of experts in economics, education and psyhcology areas in order to conceptualize
the real outcomes of this pandemic. The results will be given in the full text.

Keywords: COVID-19, Behavioural Economics, Grounded Theory
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Abstract
In this paper, it is argued whether there exists the glass ceiling syndrome especially in “high
quality” social science journals indexed in SSCI or other well-known indexes. “Glass ceiling”
is a metaphor that used to represent an invisible barrier. The barriers are most often unwritten,
meaning that some scientific papers are more likely to be restricted from advancing through
accepted norms and implicit biases rather than defined corporate policies. First argument is
that those journals are not scietifically objective in many respects. Firstly, submitted articles
are not totally blindly reviewed by the journal. Editors who have the supreme power of
deciding whether your paper is appropriate can see your identity, nationality and your other
background and this results in selection bias (effect). At this point we can ask how those high
quality journals create measures to onvercome such an effect. This is very serious flaw
especially in scientific community especially in social sciences because a person who knows
your identity and your information decide whether your paper is suitable or not based on
his/her gut feeling and his glimpse on your paper that has been prepared in a very long time
with high efforts. Altough some people may say “But there is a blind review process in those
high quality journals”, there are reasons that this doesn’t make a journal objective in a
“scientific sense”. First of all, blind review process is not totally blind for reviewers. Altough
they don’t see your names, they can smell some clues from your paper. Firstly, the language is
the biggest clue. If you are not a native speaker especially in English, our reviewers can sense
a little bit you are a “foreigner” and this may affect their views in many ways. Of course you
maybe a foreign student in Harward having scholarship but there are other clues regarding
your idenditity in your paper. For instance, if you write your paper in social sciences, your
population and sample approximately give clues where you are from. Of course this doesn’t
absolutely guarantee your idendity it gives some clues about you or at least your connections
or context and it opens prejudices for your review. The another thing that reviewers can smell
about your identity is the references. If you use many references from your own language or
in your country, this immediately touch the gut feeling of the reviewers and can affect their
decisions. I saw no preacutions or measures taken by high quality journalls in this respect. By
the way what makes them as a high quality jourrnal? When you look at the “high quality
journals” in the social sciences, most of them belong to two or three biggest publishers that
we have no idea how they encompass those high quality journals in their roofs. Therefore,
some precautions should be taken in scientific community such as totally blinding process for
reviewers as well as editors and demanding from authors to change their population group at
least in way they hide where they are from and hiding literature in such way that reviewers
couldn’t guess your nationality or identity. There should be more isssues that can be done in
this context but these are discussed in the fulltext. Unless those measures are taken, the
science we are doing today will be always at the hand of a small monopoly deciding the
quality of the scientific paper based actually on their gut feelings rather than an objective
perspective.
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CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL ACTIVISM: A PRIDE OR PLIGHT
Dr. Anju Lis Kurian
Dr. C. Vinodan
Mahatma Gandhi University,

Abstract
The term ‘environment’ has become a subject of concern early in the 1970s especially with
the Stockholm conference of 1972. Then the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 put
forward the issues of sustainable development and climate change along with environment in
front of the global community. From there onwards the problem of environment protection
came into the forefront of international issues. Thus environmental activism has become
popular among various groups such as environmentalists, researchers, students, policy
makers, activists, workers. For India, as a global game changer and as a deal breaker role,
climate change and environment protection opened an array of opportunities through
environmental activism with multiple actors. But environmental activism with hidden agendas
like climate and green funding, individual motives, political gains involving NGOs, political
parties, individuals, civil societies etc. will lead to displacement of people, insurgencies,
degradation of agrarian economy and so on. The conservation refugee issue has a
preponderating effect in various conservation initiatives across the world. Conservation
refugees are people removed from their homelands involuntarily, either forcibly or through a
variety of less coercive measures for the conservation of environment. These people are the
victims of ecological expropriation. For example, in 2000 India has only 89 National Parks
and 485 Wildlife Sanctuaries. But today in 2019 (up to July) India has 104 National Parks,
551 Wildlife Sanctuaries, 127 Community Reserves and 88 Conservation Reserves. Several
eviction orders from courts and forest authorities are common across India which is
galvanizing the creation of conservation refugees. On the other, socially concerned and
committed environmental activism will lead to sustainable development of the society, people
oriented and socially benefitted environment conservation initiatives like Miyawaki forests.
Thus this paper looks into the possibilities and concerns of environmental activism for the
mitigation of climate change in India thereby across the world without the creation of
conservation refugees.
Keywords: Climate Change, Environmental Activism, Conservation Refugees, Environment
Conservation
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Abstract
In the present global scenario, the term sustainable development has getting ever growing
attention in every walk of life and at the same time global energy sector is facing the
challenge of meeting its demands in a sustainable way to cope up with the climate change
maladies. Sustainable development in the energy sector can be achieved through developing
competitive renewable energy sources, deployment of new energy technologies and invention
of other low carbon energy sources and carriers. Today, the South Asian region and its
economic development are highly dependent on the energy sector. It is evident that South
Asian countries are in need of enhancing their regional energy transfer and to increase their
access to energy resources from outside the region and leverage economies of scale in energy
procurement through a more vibrant intra and inter regional energy trade structure. Crossborder energy trade (CBET) is a fast developing concept in the South Asian region with wide
stakeholder engagement ranging from governments, to private sector and Civil Society actors
and improved policy plus institutional frameworks driving the potential for enhancing CBET
initiatives. The Study on CBET in South Asia lists the benefits which include environmental
sustainability as key outcome from enhanced CBET in the South Asian region. At the present
scenario environmental sustainability performs as a vital aspect of sustainable development
and an essential aspect of energy governance. The major objectives of this paper are to
analyse the significance of renewable energy resources of South Asia in the context of
sustainable development and to study the possible outcomes in sustainable development
through energy governance in the South Asian region. In finding out these objectives this
paper uses historical analytical method. The major findings of this paper are 1) South Asia is
splendid in renewable energy resources, 2) an energy governance in the region especially the
CBET leads to sustainable development of the region because the fast growing economic
development and carbon emissions of the region challenges environmental sustainability and
global climate change mitigation efforts and 3) a better energy governance with sustainable
development aspiration will contribute to the sustainable economic growth of the region as
well as to the climate mitigation endeavours of the international community. Thus it can be
concluded that any manner of energy governance in the South Asian region not only benefits
the economic development of the vast section of global poor but also the entire international
society in the midst of environmental degradation and global warming.
Key words: Energy Governance, Sustainable Development, Cross-Border Energy Trade
(CBET), South Asia

247
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
MISIR KRALİÇESİ ARSİNOE’NİN ÖLDÜRÜLMESİNİN ROMA’NIN SİYASİ
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İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi

Özet
Ptolemios krallığı mensubu kraliçe IV.Arsinoe Roma ve Mısır tarihi açısından önemli bir
kişiliktir. Peki neden bu kadar önemlidir. bu soruların cevabı Roma ve Mısır tarihinde
özellikle M.Ö. 50 sonrasında saklıdır. Ptolemaios Krallığı M.Ö. 323 yılında Büyük
İskender’in ölümünden sonra kurulmuş Grek-Makedon kökenli bir devlettir. Mısır başta
olmak üzere Suriye, Kıbrıs Güneybatı Anadolu’ya hükmetmiştir. Roma’nın M.Ö. 3. yüzyıldan
itibaren takip ettiği genişleme siyaseti sonucunda Yunanistan, Anadolu, Mezopotamya ve
Arabistan’da çoğunlukla dolaylı yollardan etki alanlarını artırmıştır. Caesar ile beraber Roma
topraklarını genişletmiş ve Mısır topraklarına gözünü dikmiştir. Bu sırada Ptolemaios
Auletes’in oğlu XIII. Ptolemios ve kızı VII. Kleopatra Mısır tahtını birlikte yönetmeye
başlamıştı. Ptolemios kısa bir süre sonra Kleopatra'yı tahttan indirip İskenderiye’den kaçmaya
zorlamıştır. Caesar M.Ö. 48 yılında hem rakibi hem de eşinin babası olan rakibi Pompeius’u
takip ederek gelmiştir. Ptolemios Caesar ile işbirliği yapmak için Pompeius’u öldürmüştür.
Arkadaşı aynı zamanda düşmanının idam edilmesi Caesar ile Ptolemios arasında bir ittifak
olasılığını sona erdirmiştir. Kleopatra ile ittifak yapmayı tercih etmiştir.
Caesar İskenderiye’yi kuşatınca Arsinoe hocası Ganymedes ile başkentten kaçmış ve Mısır
ordusunun komutasını almıştır. IV. Arsinoe olarak Mısır kraliçesi ilan edilmiştir. Arsinoë
liderliğinde Mısırlılar Romalılara başarı elde etmiştir. Ancak Mısır ordusu Roma’ya yenilince
Gamymedes Ptolemios’u korumak amacıyla Arsinoe’yi Caesar’a savaş ganimeti olarak
vermiştir. Zincirlere vurularak Roma’ya götürülen ve sokaklarda gezdirilen Arsinoe
Ephesus’a rahibe olarak gönderilmiştir. M.Ö. 41 Marcus Antonius’un emriyle Megazbyos adlı
rahip tarafından öldürülmüştür. Böylece Mısır kraliçöesi Kleopatra egemenliğini tehdit
edebilecek tüm unsurları ortadan kaldırmıştır. Arsinoe’nin öldürülmesi Roma ve Mısır tarihini
etkilemiştir. Eğer ölmeseydi Hellenistik dönem bile farklı bir hal alabilirdi.
1990'larda Ephesos’un merkezinde bulunan sekizgen bir anıt Avusturya Bilimler Akademisi
mensubu Hilke Thür tarafından Arsinoë'nin mezarı olduğu varsayılmıştır. Yapılan
araştırmalar sonucunda iskeletin Afrika- Grek kökernli olduğu anlaşılmıştır. II. Dünya Savaşı
sırasında iskelet Almanya’ya götürülmüştür. Bu sırada başı kaybolduğu için iskeletin kimliği
belirsizliğini korumaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mısır, Kleoptra, Caesar, Marcus Antonius, Octagon Mezar
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Abstract
Queen Arsinoe IV, who is a member of the kingdom of Ptolemios, is an important figure in
Roman and Egyptian history. So why is it so important? The answer to these questions,
especially in the history of Rome and Egypt, BC. especially after 50 B.C.. Ptolemy Kingdom
was Greek-Macedonian state founded in 323 after the death of Alexander the Great. Syria,
especially Egypt, and Cyprus Southwest Anatolia by Ptolemaios. A result of the expansion
policy by Rome it has pursued since the 3rd century, it has increased its influence areas
mostly in indirect ways in Greece, Anatolia, Mesopotamia and Arabia. Together with Caesar,
he expanded the Roman lands and stared at the lands of Egypt. Meanwhile, Ptolemy Auletes'
son XIII. Ptolemios and his daughter VII. Cleopatra had begun to rule the Egyptian throne
together. Ptolemios soon forced Cleopatra from the throne and fled from Alexandria. Caesar
in 48 B.C., he came by following his rival, Pompeius, who was both his rival and father of his
wife. He killed Pompeius to collaborate with Ptolemios Caesar. His friend also executed his
enemy, which ended the possibility of an alliance between Caesar and Ptolemios. He
preferred to ally with Cleopatra.
When Caesar besieged Alexandria, he escaped from the capital with his teacher Arsinoe
Ganymedes and took command of the Egyptian army. IV. It was declared as the queen of
Egypt as Arsinoe. Under the leadership of Arsinoë, the Egyptians succeeded the Romans.
However, when the Egyptian army was defeated to Rome, he gave Arsinoe to Caesar as a war
booty in order to protect Gamymedes Ptolemios. Arsinoe, who was taken to Rome by striking
the chains and walking around the streets, was sent to Ephesus as a nun. B.C. 41 He was
killed by the priest named Megazbyos on the orders of Marcus Antony. Thus, the Egyptian
queen eliminated all elements that could threaten the Cleopatra domination. The killing of
Arsinoe influenced the history of Rome and Egypt. Even the Hellenistic period could have
been different if it had not died.
An octagonal monument in the center of Ephesos in the 1990s was assumed to be the tomb of
Arsinoë by Hilke Thür, member of the Austrian Academy of Sciences. As a result of the
researches, it was understood that the skeleton was of African-Greek origin. II. During World
War II, the skeleton was taken to Germany. Meanwhile, the skeleton remains unidentified as
its head is lost.
Keywords: Egypt, Cleopatra, Caesar, Marcus Antonius, Octagon Tomb
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ENHANCING CITIZEN LEADERSHIP FOR DEMOCRATIZING DEVELOPMENT:
AN INDIAN PERSPECTIVE
Dr. Salma Khan
Government Degree college for Women Anantnag

Abstract
Over the last three decades civil society organisations are engaged for the promotion of
collective conscientisation and organisation building among the most vulnerable and
marginalised sections of Indian society particularly Women, Dalits, Tribals, Scheduled castes
and Scheduled tribes. This initiative by the civil society has resulted in new stirrings of
community-based groups and associations. These associations and collectives which are
community based are playing a key role in supporting the new leadership of Women, Dalits
and Tribals particularly at grass root levels in local self-governing institutions which are
regarded as real cradles of Indian democracy. These informal community-based associations
and their networks are weak and fragile as such they are unable to strengthen and support the
identified local citizen leaders. Sustained capacity building support in the form of information
sharing, exposure visits, networking, and training is not easily accessible and available to
them. Hence there is a growing realisation, that enhancing access to, and control over
development resources and processes by the poor and the marginalized would require the
deepening of democratic processes along with strengthening these collectives and their
identified citizen leaders. This paper attempts to focus on the role of civil society
organisations in strengthening these community-based associations and their identified citizen
leaders, and the role of citizen leadership in building good society and engaging governance
institutions for deepening democracy in a developing country like India.

Keywords: Civil society organisations, Community based associations, Citizen leaders,
Democracy, Governance, marginalised sections

INTRODUCTION
Over the last three decades civil society organisations are engaged for the promotion of
collective conscientisation and organisation building among the most vulnerable and
marginalised sections of Indian society. This initiative by the civil society has resulted in new
stirrings of community-based groups and associations. These associations which are
community based are playing a key role in supporting the new leadership of Women, Dalits
and Tribals particularly in the context of local self-governing institutions which are regarded
as real cradles of Indian democracy. The structure of these informal community-based
organisations and their networks are weak and fragile as such they are unable to strengthen
and support the new leadership of identified local citizen leaders who are either elected
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representative’s or active citizens who voluntarily desire to bring a positive change in their
community. Sustained capacity building support and inputs are neither easily accessible nor
available to them. Hence there is a growing realisation, that enhancing access to, and control
over development resources and processes by the poor and the marginalized would require the
deepening of democratic processes along with strengthening these collectives and their
identified citizen leaders. This paper attempts to focus on two aspects firstly on the role of
civil society organisations in strengthening these community-based organisations and their
identified citizen leaders, and secondly on the role of citizen leadership in building good
society and engaging governance institutions for deepening democracy in a developing
country like India.
CONCEPT OF CIVIL SOCIETY
Civil society refers to the arena of un-coerced collective action around shared interests,
purposes and values. In theory, its institutional forms are distinct from those of the state,
family and market, though in practice, the boundaries between state, civil society, family and
market are often complex, blurred and negotiated. Civil society commonly embraces a
diversity of spaces, actors and institutional forms, varying in their degree of formality,
autonomy and power. Civil societies are often populated by organizations such as registered
charities, development non-governmental organizations, community groups, women's
organizations, faith-based organizations, professional associations, trade unions, self-help
groups, social movements, business associations, coalitions and advocacy groups. Civil
organizations also vary in the nature and range of their objectives. Some of them have
explicitly 'systemic' aims in the sense that they seek to make an impact on broad political and
social structures and processes: for example, by changing an authoritarian into a democratic
regime; by deepening the democratic character of an existing democratic regime; changing
socio-economic circumstances by improving equity or stimulating particular kinds of
developmental action which improve the well-being of poor and excluded people. Others may
have relatively wide social aims, seeking to represent and improve the condition of other
social groups beyond their own personnel or membership. Still others may be concerned with
more limited goals, seeking to maximize the narrow interests of their own members without
concern for, and sometimes at the cost of, external organizations and groups. Examples of
Civil Society Institutions
Academia

Consumers/consumer organizations

Non-profit organizations

Activist groups

Cooperatives

Policy institutions

Charities

Cultural groups

Private voluntary organizations

Citizens' militia

Environmental groups

Professional associations

Civic groups

Foundations

Religious organizations

Clubs (sports, social, etc.) Intermediary organizations for the voluntary andSupport groups
non-profit sector
Community foundations
Trade unions
Men's groups
Community organizations
Women's groups
Non-governmental organizations (NGOs)
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CIVIL SOCIETY, CITIZENSHIP AND STATE
Civil society and citizenship are intrinsically linked in a democratic set up. Civic engagement
is essential for the good health of civil society. In the absence of civic engagement, civil
society will be weak and fragmented. Similarly, civil society is the space where citizenship is
practised. Thus, as democracy and citizenship remain pre requisites for civil society, likewise
in the absence of civil society, citizenship and democratic practices will not find a ground
where they can be nurtured and flourished. However, it is important to note that the state is an
important factor both for citizenship and for the civil society. It is the state, which through its
set of rights and freedoms transforms subjects into citizens and it is the state which is the
ultimate guarantor of citizenship. Citizenship which enables an individual with a particular
identity, and guarantee constitutional rights and liberties. The notion of citizenship will fall
flat without any reference to the nation state. Likewise, civil society carries an organic
relationship with the state. The state again through a set of freedoms and rights entitled to its
citizens creates a space for civil society. This not only legitimizes the existence of civil
societies from the state, but the state also defines and restricts civil societies. However, that
does not mean that civil society always remain confined to the state given limits. While in
some pretext it is assumed that civil society is in opposition of the state. But, in reality in a
democratic set up, it aims at reforming the state, so that an errant state can perform its
challenging role of fulfilling the desired needs of participatory governance and democratising
development through the principle of inclusiveness. The presence of a strong civil society in a
democracy means that the states constantly being engaged, influenced, and reformed. Lastly,
when citizens animate civil society, in addition, to keeping an eye on the behaviour of the
state, they also have to keep a constant guard on what is actually happening within the spheres
of civil society. The state remains the central actor in governance, but needs to be flanked and
guarded by a vibrant civil society and active citizenry. The three of them together can help in
deepening and democratizing democracy.
EXPANDED VERSIONS OF CITIZENSHIP
Traditionally the concept of citizenship is understood as the status of a person recognised
under the custom or law of a sovereign state as a member of or belonging to the state,
particularly in terms of rights the state bestows on its citizens. In this sense citizenship refers
to a constitutional and legal status. This traditional conceptualization of citizenship is not only
narrow, but it also hides the obstacles and hurdles citizens face in realising their citizenship.
This framework presents an undifferentiated notion of citizenship and assumes that each
citizen is equipped with the resources that enables them to actualise their rights. To
comprehend citizenship in a holistic manner and particularly in the pretext of a developing
country like India there are other dimensions which require our attention. Important among
them are enabling a favourable environment to its citizens to actualize their guaranteed rights.
This environment is constitutive of many elements among which, important are equitable
distribution of economic resources, removing structural barriers of class, caste, ethnicity and
gender, keeping the public institutions accountable and transparent, within their boundaries of
specified legitimate role and authority. Citizenship needs to be embedded in an understanding
how the legal, political, and the constitutional rights go along with the social, cultural and
regional identities. If these identities are so pervasive and powerful than much of citizenship
252
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
rests at the intersection between the rights and the identities, which we carry as citizens. It
then becomes imperative if we look at citizenship as practice- that is not only how people
view themselves as citizens, but also how they mobilise themselves to actualise their
citizenship. This expanded version of citizenship is to be looked beyond citizen participation
as voters in elections, this will transcend the limited form of representations in electoral
democracy and takes the form of deliberation and decision making of the voiceless sections.
This will enable the narrow identities of voters during elections as beneficiaries of a
developmental state to become citizens, whose identity and voice are recognised as having the
potential to influence the governing institutions. This expanded version of citizenship will be
more inclusive and will include the excluded and marginalised sections of a developing
society like India.
UNDERSTANDING CITIZEN LEADERSHIP
Leadership in the community context could be understood as a process of influencing and
motivating people for bringing positive social change in favour of the marginalised Sections
of the society. Leadership is that humanistic quality through which a person tries to fulfil the
needs of the community by securing its cooperation and by establishing credibility. Citizen
leadership is about a group of citizens who want to act responsibly in shaping the society and
governance in their own spheres. They are active citizens who are aware of the reality and
willing to work for positive change and they strive for common good. The desire to act for the
common public good, to solve local problems collectively, and linking the issues with the
governance institutions at the local level distinguishes them from a common man. This notion
is based on the conviction that people will get involved when they will realise that they also
matter in the process of decision making. This mechanism of civic engagement through
community -based organisations has left a deep impact on participative governance. These
citizen leaders can be members of Self -help groups, ex- servicemen, Aganwadi workers,
educated youth, retired officers or employees, who through their credibility, knowledge and
experience can involve their communities in the form of social action and can play a key role
in bringing additional resources like information, material, expertise, funds from outside
agencies along with ensuring effective use of internal resources.
ROLE OF CIVIL SOCIETY BUILDING IN STRENGTHENING COMMUNITY
BASED ORGANISATIONS AND THEIR IDENTIFIED CITIZEN LEADERS
Over the last decade there has been a considerable increase both in the number of CSOs and
in the scope of their activities. They are playing an increasingly influential role in setting and
implementing development agendas across the globe. CSOs may engage in
Advocacy: Includes activities such as campaigning, lobbying, direct action, media and
awareness-raising work including public education. Advocacy work is often related to policy
issues as organizations and individuals strive to change public policy and practice.
Funding: Describes an area of work in which CSOs offer funds to other organizations in
support of democratic governance initiatives. Legal assistance: Includes direct legal assistance
to individuals and organizations.
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Networking: Includes work related to developing and strengthening communication and
exchange systems between organizations and or individuals. Organizations engaged in
networking often have a co-ordinating body that seeks to forge ties across organizations that
work within a particular sector or on a particular interest area.
Policy: Includes activities and processes related to the formulation and development of
specific policies.
Research: Involves in-depth studies on specific issues as well as publications arising from
research. Technical assistance: Encompasses a broad range of CSO activities including
consultancy support and hands-on assistance in the field, knowledge transfer and election
monitoring. Technical assistance is often provided within the framework of a specific project.
Apart from these agendas the civil society organisations are playing a key role of facilitator
and mentors in enhancing the capacities of the community-based organisations and their
associated citizen leaders. These strategies may vary from building capacities for economic
development, training of grassroots leaders for community development, teaching civic
leadership to youths, and empowering rural residents to help themselves and their
surroundings. Capacity building actually means building on the existing capacities of the
collectives, association, and networks so as to get improved effectiveness in pursuit of its
purposes and missions. It also empowers them to question the government agencies as well as
to engage with them. Capacity building is the process by which individuals and organizations
obtain, improve, and retain the skills, knowledge, tools, equipment, and other resources
needed to do their jobs competently. It allows individuals and organizations to perform at a
greater capacity (larger scale, larger audience, larger impact, etc). "Capacity building" and
"Capacity development" are often used interchangeably. This term indexes a series of
initiatives from the 1950s in which the active participation of local communities’ members in
social and economic development was encouraged via national and subnational plans.
Participatory learning and training methodologies have been evolved over the years by the
CSOs to enhance the capacities of citizen collectives of women, dalits, and tribals. For
example, capacity building inputs provided to women networks have helped in the formation
of SHGs, Mahila Mandals, Kishori groups at the grassroot levels. Similarly, capacity building
of dalit elected representatives have enabled them to participate with full confidence in gram
Sabhas as well as at various level of Panchayati Raj after the 73 Constitutional Amendment
Act. Some methods of capacity building include fundraising, training centres, exposure visits,
office and documentation support, learning centres, and consultations.
SOME CAPACITY BUILDING INPUTS ARE:
1. Trainings Includes activities designed to strengthen specific skills and knowledge.
Training methods used include workshops, conferences and short courses. These are in a wide
range of areas such as voter education, methods to encourage greater participation of women
in political processes, as well as training in new technologies and methodologies. Training
material must be developed by the CSOs reflecting the specific requirements for example,
development of training modules and materials on topic like organisational development,
cooperation skills, community involvement, and community development. Further depending
on the existing capacities, a training for trainers TOT should be organised in which trained
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professionals should be invited to acquaint the trainees with the new theme “Governance
Where People Matter”, Group building, Citizen Leadership, Inclusive and Participatory
Governance and to develop their knowledge and skill to play their role effectively. The CSOs
provide a series of training programme which enables citizen leaders about the reporting and
documentation skills. In this exercise an effort should be made to enhance their capacities, so
as to assure that they should learn to document the best practices of their collective, in such a
way that their practices of successfully running a collective or a network can be inhabited at
other places also. Apart from this, such types of trainings provide a platform to the members
to share their experiences and other work -related problems and to informally review the
progress of their collectives. Leadership training should also be organized with the purpose of
building perspective of the need for women to be organized, and to build leadership capacity.
These trainings should be organized into clusters for ensuring the convenience as well as
better participation of women from the network.
2. Orientation on the subjects related to Local Self -Governance In addition to the above
inputs, orientation programmes should be organized after every 3 to 4 months in which all the
members of collective can be invited to participate in the programme. Such capacity building
programmes shall be repeated after regular intervals. The issues covered in such orientations
should be
Discussion on PRI Act/ 73rd Constitutional Amendment and strengthening of Panchayati Raj
Institutions (women’s leadership, strong gram Sabha, Micro planning, rural economic
development.
Discussion on problems faced by Gram Panchayats
Need for transparent and accountable leadership
Meaningful discussion with Government officials at various levels on shared goals in respect
of service delivery, participation in development, and creating space for the marginalised in
decision making.
How to organise and conduct regular meetings?
How to raise issues and at different platforms
What are the laws related to women, dalit, disabled, widow, and other marginalized sections
in Indian Constitution?
How to organize small group discussions between different stake holders?
Need for the dissemination of information on various development schemes like schemes of
potable water, sanitation, housing, education, health, selection of beneficiaries, livelihood etc
How to make future action plan?
How to develop communication skills?
Importance of Gram sabha mobilisation in rural politics?
Understanding class and caste stratification pyramid of society, and reasons of social
exclusion.
How to get access to improved processes and systems of documentation to capture lessons
from intensive, micro sites for effective sharing with broader constituencies.
Gender sensitization focussing how to overcome gender discrimination, and depicting
women’s role and leaders of change.
3. Interface meetings: Such meetings should also be organized among the members of the
collectives and with different government organizations for the purpose of initiating the
process of formal linkage and dialogue between the voice governed and government.
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Interfacing is must to generate concrete action for change by governance institutions.
Interfacing with the local officials leads to micro planning with multi stakeholder approach.
Interface meeting at the local level between the members of citizens collectives, citizen
leaders, members of gram panchayat, officials of forests, revenue and health departments for
the purpose of sharing various government schemes and to enlist the issues and concerns of
the locals. Some of the examples are
Interface meeting with Krishi Vigyan Kendra
Interface meeting of with Zila Saaksharta Samiti
Interface meeting with Women Development Corporation
Interface meeting District Industries Centre
Interface meeting of collectives with ICDS
4. Exposure visits: Exposure visits are a very important training methodology as it enables
the participants from a different setting to interact with and learn from each other, allowing
them to view practical/real life situations of successful integration of sustainable practices in
the said field. The purpose of organising exposure visits was to facilitate learning for the
citizen leaders and elected representatives on various development initiatives, which could be
replicated by them in their local community These exposure visits proves to be very
educative, informative, and encouraging for some the potential of identified citizen leaders
and their formed collective. A series of trainings and exposure visits on the identified
livelihood sectors will be organized for the community members. These sectors could include
kitchen gardening, intensive cash cropping, lake/pond fish farming; livestock raising, cattle
and buffalo raising, herbal plants and non-timber forest produce, commercial vegetable
productions etc in line to the priorities of VCP and other sectors such as fruits and vegetable
processing, carpet making, soft furnishings and organic horticulture. The trainings will
provide new techniques in maximizing production and establishing marketing linkages.
5. Learning material: The civil society organisations should manage to provide learning
material in black and white in the form of small pamphlet’s, brochures and learning modules.
In addition to it learning should be advocated through audio- visuals, video shows, Street
shows, wall writing, folk songs in local language. The purpose of using such techniques is to
ensure participatory democracy meaningful and a reality for both the illiterate and literate
sections of society
ROLE OF CITIZEN LEADERS IN SOCIETY BUILDING AND IN ENGAGING
GOVERNANACE INSTITUTIONS
Citizen leaders are expected to play two sets of roles that are of prime importance
Society Building
The first important function of a citizen leader is to contribute towards building a society,
which promotes norms and values, related to associative and inclusive life. Citizen leaders
must aspire for a society, which promotes and promises equal justice and opportunities to its
citizens. A society which abolishes all forms of discriminations based on the factors of class,
caste, ethnicity, religion or gender can be realised if citizen leaders plays three important
functions.
256
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
Facilitating Social Mobilisation
This process includes mobilisation of the poor and marginalised sections for the collective
action. Collective actions and collective empowerment are powerful tools to change the
fundamental structural differences, injustice and discrimination in society. The purpose of
social mobilisation and collective action many range from engaging in self- help construction
work in a village or neighbourhood, (like building a road or cleaning of ponds) to exercising
rights over natural resources (like protecting forest or common property like parks) to large
scale protest activities (like protest against acquisition of agricultural land).
Overcoming Social Exclusion
The society in its present form is deeply stratified and hierarchical. The structural and other
forms of inequalities based on caste, class, ethnicity, gender, religion and age all of them
reinforce social exclusion. The resources, knowledge and opportunities in mainstream society
are denied to the poor and marginalised. One of the functions of citizen leaders is to facilitate
the poor and the deprived sections in accessing resources, knowledge and opportunities.
Managing Differences and Divisions
In a democratic society plurality should be seen as an asset. However, when society is
fragmented across hierarchical stratification it may lead to discrimination against and
exploitation of the vulnerable and poor, that are at the bottom hierarchy. In both cases
conflicts around interest and priority are inevitable. One of the functions of citizen leaders is
to manage and resolve these conflicts and differences within the community through
negotiations and consensus. Citizen leaders must be sensitive enough to understand the poor
and deprived feel secure and confident in such conflict situations, and should ensure that the
decision of such differences must be acceptable to both the parties.

2 Engaging Governance Institutions
Governance is defined as the structures and processes of public decision making for
mobilising public resources for the common public good like health, education, drinking
water and other service provisions. Several public institutions are responsible for decision
making related to the governance functions of a society. The citizen leaders must be aware
about those public institutions and how their decisions related to the common public good
effect the lives of citizens. They should not only become aware about these structures and
institutions and their processes but also actively engage in decision making so as to espouse
the interest of the poor and marginalised. The citizen leaders can engage the governance
institutions in three ways.
Amplifying voice
For generations the powerful people in society suppress the voice of the poor and the
vulnerable. In order to make the governance institutions responsive to the needs and
aspirations of dalits, tribals, women, unemployed youth, old aged, persons with special
ability, widows, scheduled castes and scheduled tribes, it is essential that their voice must be
mobilised so that the decision makers can address to their concerns and issues. The citizen
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leaders should be able to amplify their collective voices and enable them to access and control
over resources, which support their livelihood, to get justice and social services.
Engaging in Negotiations
In order to bring changes in society, a shift and change in the fundamental power relationship
is necessary. The desired development outcomes cannot be achieved without altering the
power differentials between upper and lower castes or between men and women. The
development outcomes cannot be sustainable with a massive power gulf between haves and
haves not. Any change in the existing power structure would require the involvement of a
third party and a process of negotiation between the two opposing parties. In such situation’s
citizen leaders should act as external facilitators so as to enable the poor and marginalised to
get their desired say and share in the existing power structure. The citizen leaders should act
as a facilitator and mentor in guiding them, refining them, mobilising them, so that they
become confident and strong to indulge in such power sharing negotiations. Hence the
conflicts and issues should be resolved by engaging in dialogue and negotiations.
Enhancing Credibility
The marginalised have been victim to injustices, exploitations and discrimination. This
scenario has made them sceptical and suspicious about political leadership, and governance
institutions. In order to win their confidence and earn their credibility citizen leaders must
strongly support and encourage their struggle with the system. Citizen leaders should raise
and amplify their voices for inclusiveness and against exclusion, against injustices and
discrimination, and mobilise them to collectively share one platform in order to demand their
participation in the mainstream decision-making processes which effect their day today life.
In addition to this the citizen leaders should also earn reputation in the eyes of the
representatives of the governing institutions with their personal attributes like honesty,
sensitivity, seriousness, punctuality and sight of voluntary support towards these deprived
groups. The citizen leaders should carry the image of responsible and sensitive towards the
cause of the poor and dedicated to social, political and economic change.
IMPACT OF CAPACITY BUILDING PROGRAME
The impact of the strengthening Citizen Leadership Can be seen in terms of the changed
mindset of these individuals and as a group working for the cause. Following are some of the
indicators on the basis of which the impact can be assessed.
1. Decision making among the citizen leaders and the community
2. Effective learning and the communications.
3. Leadership skills among citizen leaders.
4. Participation in decision making process.
5. Positive impact on the community.
CONCLLUSION
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There has been renewed opportunity for citizens actions and engagements through the revived
interests on the role of civil societies. Recent trends in the socio- political arena characterized
by local level decentralization and mechanism for the political participation of the
marginalized have provided a new climate to foster citizen leadership and citizens
associations. However very little input has been provided to strengthen and encourage these
leadership initiatives. The process of conscientization has not been adequately addressed
through these community formations. Hence a wide range of capacity building interventions
must be provided to nourish, develop and strengthening citizen leadership.
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Abstract
During therapy, the client may gain many new awareness and the pain caused by the problem
could be reduced. However, this is a situation that can be easily lost in parallel with the
intensity of the problem or other external factors. It is possible to use a number of methods to
make this unique outcome more effective, thick and permanent. One of these methods is to
bring together the important points said by the client in the conversation and document them
so that they are visible. Documentation is an important way to make awareness gained in
therapy more concrete and re-experienced. In this way, the client remembers the story that
appeared during the therapy faster and this lead to reduce the effect of the problem, and feels
prepared for possible situations that may occur again. Documentation, which is frequently
used in the context of narrative therapy, can be applied in different ways. In this paper, the
different documentation methods used in narrative therapy will be explained in detail and
their effects will be discussed. In addition to this, an example of using documentation in a
way to help reduce anxiety by writing down unique outcomes in the life of a client with test
anxiety will be shown.
Keywords: Narrative Therapy, documentation, case study, therapeutic documents,
therapeutic letters
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Abstract
From the aspect of the counter-terrorism responsibility of the nation-states, strengthening the
knowledge on the structure of the global jihadist organizations is vital. The authors will
investigate İstanbul local cell as a branch of Al-Qaeda extremist organization through the
discussions on the organization structures of the global jihadist groups. First stage of the AlQaeda development involves the establishment period from 1988 to 2001 until
9/11 terrorist attacks. 9/11 attacks were the turning point for triggering an international
combat against terrorism, which has been initiated by USA authorities. This was the main
motivation behind the Al-Qaeda leadership’s going underground.
Thus the
direct contact with its members was reduced and many experienced operatives were killed or
arrested. The militant recruitment process was interrupted and the training camps were also
shut down. However, due to 9/11 terrorist attacks, Al-Qaeda has gained considerable prestige
amongst the international media and the Muslims all around the world. Second stage is the
strategic defense period during the decade between 2001 and 2011. The time period between
2011-2014 was the interval during which the re-birth of the Al-Qaeda organization took place.
Final stage involves the internal and external struggles from 2014 until today. These
developments have taken place on the organizational, ideological, strategic and operational
complementary levels. In the first section, we will focus on the operation structure of the AlQaeda in the context of the classification whereas in the second section, we will deal with the
global jihadist doctrine through which local jihadist organizations integrate into global
terrorism movements. The focus of the last section will be the local cell tied to Al-Qaeda that
has conducted the November 15, 2003 bombings of the Neve Shalom and Beth Israel
Synagogues in Istanbul.
Keywords: Global jihadist movements, Al-Qaeda, synagogue attacks, local cell
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Giriş
Selefi-cihatçı grupların izledikleri kolektif eylem çerçeveleri meta-anlatılara dayanmaktadır.
Bu çerçeveler, tüm Müslümanların aşina olduğu bazı tarihsel ve dini hikaye ve olaylar üzerine
inşa edilmiştir. Selefi-cihat yönelimli grupların kolektif eylemlerinin dayandığı birbiriyle
ilişkili üç çerçeveden söz etmek mümkündür. Sorunların ve hataların teşhis edilmesini
sağlayan çerçeve, yöntemi işaret eden kılavuz çerçeve ve motivasyonel çerçeve. Teşhis edici
çerçeve tehditlere dikkat çekerken kılavuzlayıcı çerçeve, söz konusu tehditlere karşı koymak
için yöntem, çare ve reçeteler önermektedir. Motivasyonel çerçeve ise, farklı cephelerde
gerçekleştirilecek eylemlere verilecek aktif desteğin mobilize edilmesine yöneliktir. Metaanlatılar, farklı fakat birbirini pekiştiren bu üç unsurun etrafında güçlenmektedir (Ranstorp,
2019).
El-Kaide’nin gelişimi Kurulma (1988-2001;11 Eylül saldırıları), Stratejik savunma (20012011), Yeniden doğuş (2011-2014) ve İç-dış mücadele (2014-günümüze) olarak incelenebilir.
Bu dönemlerdeki gelişmeler, birbirini tamamlayan organizasyonel, ideolojik, stratejik ve
operasyonel olmak üzere dört eksende gerçekleşmiştir ve küresel cihat yönetim kadrosunun
politikalarını esnek şekilde formülize etmelerini ve eyleme geçirmelerini sağlamıştır. ElKaide hiyerarşik bir örgüt olarak kurulmuştur. Halifeliği yeniden tesis etmek, şeriatı
uygulamak ve dünyada İslam’ın hakimiyetini sağlamak olan kurucu fikir zaman içinde 7
aşamalı stratejik master plan’a dönüşmüştür (Azani, 2018).
Küresel cihatçı terör örgütlerinin organizasyon yapısının bilinmesi bu örgütlerle mücadelede
ulus devletler için hayati bir önem taşımaktadır. Karşısındaki düşmanın yapısını ve işleyişini
çözebildikçe terörle mücadelenin metotlarının geliştirilmesi ve yeni eylemlerin engellenmesi
mümkün olabilir. Bu çalışmada cihatçı örgütlerin organizasyon yapısı tartışması üzerinden ElKaide’nin bir ayağı olarak İstanbul Hücresi incelenecektir. Birinci bölümde küresel cihatçı
terör örgütlerinin organizasyon yapılarının sınıflandırılması tartışması bağlamında ElKaide’nin işleyiş yapısına odaklanılacak, ikinci bölümde ise yerel cihatçı örgütlenmelerin
küresel terör yapılanmasına eklemlenmesinde önem arz eden küresel cihat doktrinine
değinilecektir. İstanbul hücresinin incelendiği üçüncü bölümde hücrenin İstanbul’da
gerçekleştirdiği Neve Şalom ve Beit Israel Sinagoglarının bombalanması eylemleri ele
alınacaktır.
Küresel Cihatçı Örgütlerin Organizasyon Biçimleri
Selefilik ve Selefi-cihatçılık, Selef-i Salihin (İslamın ilk üç nesli)’in takipçisi olan
yorumlardır. Her iki yorum, monoteizm ve Allah’ın mutlak hakimiyetine odaklanmış olup biz
ve onlar arasında sert bir ayırım yapan ve Müslüman olmayanların hatta selefi olmayan
herkesin reddini öngörmektedirler. Aslında bu ideoloji, seküler demokrasiyi de reddederek
Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir ahlaki çerçeve
ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, bir Selefi öncü ideali yaratma fikrini somutlaştırmışlardır.
Selefi öncüler, peygamberin yolunu koruyan, yayan, savunan ve Müslüman olmayanları
İslama döndürme konusunda önemli rol oynayan haberciler olarak konumlandırılmışlardır ve
aynı zamanda, seküler Batının norm ve değerlerine karşı bir savunma cephesidirler. Selefi262
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cihatçılık, Selefilik ile aynı ideolojiyi paylaşmakta fakat mevcut dünya düzenini değiştirmek
için şiddet kullanmayı gerekli bir aygıt olarak görmektedir (Ranstorp, 2019).
Bazı güvenlik uzmanlarına göre, El-Kaide sağlam hiyerarşik yapıya sahiptir ve bu yapı her ne
kadar alttaki küçük hücreler ve gruplara hareket serbestisi verse de yukarıdan onay almadan
hareket etmenin mümkün olmaması örgütü güçlendirmektedir. Hatta 11 Eylül sonrası ABD
liderliğindeki küresel cihada karşı mücadele döneminde El-Kaide’nin kayıplarına rağmen
ayakta kalabilmesi ve yaşamını sürdürmesi yine bu yapısının bir sonucudur.Terörle mücadele
literatüründe cihatçı örgütlerin organizasyon yapıları tartışması çerçevesinde iki tür
organizasyon tipi ortaya konmuştur. Bazı gruplar yukarıdan aşağıya doğru örgütlenerek, bir
emir komuta zinciri içinde hareket ederler ki bunlara hiyerarşik yapılı terör örgütleri denebilir.
İkinci grup ise daha çok yerel ağlar üzerinden örgütlenir ve her bir ağ kendi adamlarını
kendisi devşirirken aynı zamanda eylemlerinin plan ve mahiyetini kendisi belirler. Bunlara bir
nevi lidersiz terör örgütü demek mümkündür. Ancak bu tip yapılanmaların büyük ölçekteki
karmaşık eylemleri hayata geçirecek eleman ve maddi altyapıyı oluşturması zor olduğu gibi,
ideolojik koşullandırmayı da sağlayacağını düşünmek yerinde olmaz. 11 Eylül’ü boyutu ve
sonuçları bakımından ele alırsak, böyle bir saldırının ancak hiyerarşik yapıda örgütlenerek
gerçekleştirilebileceğini söylemek doğru olur. Bu nedenle çok açıktır ki El-Kaide yapısı
itibariyle hiyerarşik bir örgüttür. Hiyerarşik yapılanma sınırları kesin şekilde çizilmiş otorite,
fonksiyonel uzmanlaşma ve merkezi karar alma süreci vb. unsurlarla ön plana çıkar. Bilgi
akışının ve koordinasyonun sağlanması, herkesin kendi uzmanlığına göre görev dağılımının
yapılması karmaşık eylemlerin başarıya ulaşma ihtimalini arttırır. El-Kaide Batıya karşı
İslam’ın kutsal savaşını yürüttüğünü ileri sürdüğü uzun yıllar boyunca zamana ve aldığı
darbelerin sonuçlarına göre koşullara uyum sağlamış ve kendini yenilemiştir. Özellikle Güney
Asya’da Cemaat-i İslamiye, Filipinlerde Ebu Seyif Grubu, Özbekistan’da Hareket El-Cihad
El Alemi gibi bir takım yerel gruplara doğrudan emir vererek bunları yeni terör eylemleri
doğrultusunda yönlendirmiştir. ABD’nin 2003’teki Irak harekatının ardından, örgüt varlığını
korumak hedefiyle Cezayir, Arap Yarımadası, Yemen, Irak, Filistin ve Mısır’da yerel ElKaide’ler örgütlemeye gitmiştir (Gunaratna and Oreg, 2015).
El-Kaide Örgütü
Radikal İslam, Sünni ve Şia İslam içerisinde ve farklı şekillerde şiddet eylemleri
gerçekleştiren gruplar için bir çatı kavramdır. El-Kaide, İŞİD vb. gruplar, ideolojik düşünce
bakımından Selefi-cihatçı okula bağlı olup Sünni akım içersinde yer almaktadırlar. Radikal
İslam yönelimli terör örgütleri, demokratik hukuk kurallarının ve bireysel insan haklarının
ifade edilmesinin reddi bakımından ortaklık göstermektedirler (Ranstorp, 2019). Ancak
yerelde varlık gösteren ama El-Kaide ile doğrudan bağlantılı olan ve eylemleri ile küresel
cihadın bir parçası olan hücreler vardır. Bunlara önemli bir örnek bu çalışmanın da konusu
olan İstanbul hücresidir.
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Şekil 1. El-Kaide’nin organizasyon şeması (Inquiries Journal, 2014).
El-Kaide yerel bazı cihatçı örgütlenmelerle gevşek bir iletişim kurmayı da denemiştir. Bu tip
hücreler kendi eylemlerinin finansmanından, planlanmasına ve gerçekleştirilmesine kadar
kendileri hallederken, ideolojik olarak El-Kaide’ye yakınlıklarından dolayı aynı şemsiye
altında değerlendirilmek istemektedir. El-Kaide’nin 1996’da Sudan’dan Afganistan’a
döndüğü döneme dair Afganistan’da ele geçirilen bazı belgeler, örgütsel yapıyı gün yüzüne
çıkarmıştır. Örgütün organizasyon yapısında (Şekil 1) emir, mutlak iktidarın simgesi ve son
sözü söyleyen kişidir. Cihatçı hareket içinde tecrübeleri olan komuta heyeti de bir iktidar
odağıdır. Bu heyetin altında yedi-on kişilik bir Şura Meclisi, emir liderliğinde eylemleri
başından sonuna planlar. Askeri heyet operasyonel faaliyetleri yürütürken siyasi heyet örgüt
için politik duyarlılığı arttırmaya çalışmaktadır. Propaganda aygıtı olarak bir medya heyeti ve
örgütten dışarıya bilgi sızmasının engellenmesi ve karşı casusluk faaliyetlerinden sorumlu bir
güvenlik heyeti mevcuttur. Dini heyet, örgütün eylemlerinin şeriat hukukunda meşru bir
karşılığının bulunması için çalışır ve fetvalar yayınlar. Ekim 2001’de Afganistan’da önemli
üyelerini kaybeden örgüt, sağlam hiyerarşik yapı sayesinde yeniden toparlanmıştır ve bölgede
Batıya karşı cihat yapan en büyük terör örgütü konumunu sürdürmüştür (Gunaratna and Oreg,
2015).
Küresel cihatçı örgüt El-Kaide sıkı hiyerarşik yapılanma modeline somut bir örnektir. Bazı
terörle mücadele uzmanları bu hiyerarşik yapılanmada yer alan her bir basamağı ayrı bir ElKaide olarak nitelendirse de aslında bütün bunların birinci basamak dediğimiz üst yönetim
kadrosundan bağımsız şekilde hareket etmemeleri bir yana, doğrudan komuta kademesinin
onayı ve maddi manevi desteğiyle eylem gerçekleştirdikleri kesindir. Dolayısıyla her bir
basamağın bir üstteki basamağa bağlı olduğu söylenebilir. El Kaide örneği üzerinden gidilirse,
yukarıdan aşağı doğru en üst kademe yönetici-komutanlardan oluşur. Bunlar Mısır kökenli
Zavahiri dışında çoğunlukla Libyalı komutanlardandır. Öne çıkan isimlerden 2008’de
öldürülen Irak El-Kaide’sinin lideri Ebu Musab el Zarkavi’yle doğrudan bağlantıda olan
Atiyah Abd el Rahman, Libya İslami Savaş Grubu lideri Abu Laith el Libi, Afganistan’ın
Kunar bölgesindeki El-Kaide kuvvetlerinin komutanı Ebu Übeyde el Mısri gibi isimler
oluşturmaktaydı (Brachman, 2009).
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Küresel Cihatçı Doktrin
Günümüzdeki küresel cihatçı hareket yedi önemli nokta üzerine temellendirilmiştir. Genel
doktrin İslami cihat ideolojisinin temelini oluşturan kavramlar İslami hareketin önde gelen
ideologları ve liderlerinin (Hasan el Benna, Seyyid Kutub,vb.) çalışmalarında detaylı bir
şekilde açıklanmaktadır. Tüm bu temel öğeler, cihatçı örgütlerin varlığı açısından son derece
önemlidir ama bütün bu öğeleri bir arada tutan örgütün ideolojisi ve doktrinidir. Söz konusu
eylemi anlayabilmenin yolu küresel cihatçı doktrini daha yakından anlamakla mümkündür.
Bu doktrin akide, tevhid, tekfir, el vela vel bera, cihat şeklinde beş kavram üzerine inşa
edilmiştir (Brachman, 2009).
1980 sonrası dönemde, radikal İslam yönelimli Hamas, Hizbullah vb. bölgesel odaklı fakat
politik amaçlarını İslami söylemle cihat üzerinden ifade eden terörizm hareketlerinin ortaya
çıkması; Afgan mücahitlerinin Kızıl ordu güçlerini yenilgiye uğratması dolayısıyla
S.S.C.B’nin Afganistan’dan çekilmesi; siyasal hedefleri için cihadı yöntem olarak kullanan
El-Kaide örgütünün ortaya çıkması ile vücut bulmuştur. 11 Eylül saldırılarını takip eden
dönemde küresel cihatçı hareketler, ABD ve müttefiklerini tehdit etmeye yönelik hale
gelmiştir. Küresel cihat ve İslami radikalizmin birleşimi olan terörizm, cihatçı hareketler
tarafından benimsenmiş bilinçli taktiklerdir ve nihai hedefi hilafetin yeniden tesis edilmesidir
(Arpacı, 2018).
1990’lı yılların ortalarında El-Kaide’nin hiyerarşik yapısı, Afganistan’daki liderliğin
doğrudan kontrolü altında organize piramit sistemi halinde kristalize olmaya başlamıştır. ElKaide’nin küresel ölçekte yayılması, örgütün yönetiminin örgüt kolları ve ortakları ile iletişim
kanallarının oluşturulmasını gerektirmiştir. bin Ladin, hassas bölgelere ve yeni cihat
alanlarına (Çeçenistan, Bosna ve Keşmir) temsilcilikler göndererek eylemlerin altyapısının
hazırlanmasını sağlamıştır. Operasyon ve kontrol için kullanılan riskli klasik yöntemlerin
yerini hızlı iletişim kanalları almıştır ve örgütlenme davranışı tamamen değişerek eleman
sağlama, temas kurma, kaynak bulma amaçları için yeni sanal eylem alanı ortaya çıkmıştır.
Afganistan’daki eğitim kamplarında geliştirilen, örgütsel ve ideolojik şemsiye altında fakat
ayrı hareket eden yalnız terörist/hücre biçiminde küçük saldırılar, 11 Eylül sonrası
yaygınlaşmıştır. 2011 sonrası dönemde, El-Kaide stratejisi, yozlaşmış rejimlerle ve uzak
düşman ABD ile savaşma; Sünni toplulukları mobilize ederek cihat saflarına çekme ve
Halifeliğin tesis edilmesidir. 11 Eylül sonrasında örgütün hayatta kalma hedefi, hiyerarşik
örgütlenmeden örgüt ağlarına geçiş, eylemlerin kontrolünün örgüte bağlı ağlara ve bağlantılı
örgütlere geçmesi anlamına gelmektedir. Cihat yönetimi stratejinin tanımlanması, cihat
kavramının yaygınlaştırılması, yeni örgütlerle işbirliği üzerinde odaklanmıştır ve yalnız hücre
eylemleri, küresel cihadın genel eylem stratejisi haline gelmiştir. Böylece, farklı ülkelerde
gençleri teşvik ederek küresel cihadın bir parçası olarak yeni bir terör dalgası oluşturabilmiştir
(Azani, 2018).
Küresel Cihadın İstanbul Hücresi ve Sinagog Saldırıları
El-Kaide adını alacak olan örgütün lideri Usame bin Ladin, 1996 yılında bir fetva
yayınlayarak ABD’ye savaş ilan etmiştir. Ancak Bin Ladin, Afganistan’da savaşın
başlamasına kadar Filistin meselesini görmezden gelmiştir ve bu nedenle oldukça
eleştirilmiştir. O döneme kadar Filistin meselesi konusunda diğer radikal dini terör grupları
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daha aktif idiler. 1998 yılında bin Ladin, yeniden bir fetva yayınlayarak ABD’ye yönelik
nefreti, İsrail ve Yahudiler ile ilişkilendirmiştir (Karmon, 2005).
Yahudi cemaatleri ve İsrail dışındaki İsrail hedeflerine yönelen terör faaliyetleri, modern
anlamda terörizmin en şiddetli yüzünü göstermektedir. Siyasi şiddetin rasyonel hesapları ve
aşırı ideolojilerin irrasyonel fikirleri birleşerek sıradan bireylerin yaşamını tehdit eden
saldırılar haline gelmektedir. Söz konusu hedefleri, çok farklı gruplardan şiddet eylemlerine
maruz kalmıştır: Neo-Naziler, Marksist-Leninistler, Arap milliyetçileri ve radikal dini gruplar.
Bu nedenle, sinagoglarda, okullarda ve Yahudi cemaatine ait binalarda güvenliğin sağlanması
önem kazanmaktadır (CST Report, 2019).
11 Eylül saldırılarının öncesinde bile, Rus güçleri karşısındaki yenilgiyi takiben, Çeçen ve
Afgan militanlar arasında Yahudi karşıtı yükseliş ortaya çıkmıştır. El-Kaide sözcülerinin
ABD ve Batı dünyasına yönelik eylem tehditlerine karşın, Afganistan’da savaşın
başlamasından 2004 yılının Mart ayındaki Madrid saldırılarına dek, terör saldırıları Müslüman
ülkeleri hedef almıştır. Yahudilere yönelik terör hedeflerine neredeyse aniden artan ilgi,
Hamas ve diğer gruplar tarafından gerçekleştirilen ikinci intifada’nın ses getirmesinden
faydalanmayı arzu eden El-Kaide ve bağlantılı grupların çabalarının bir sonucudur. Söz
konusu eylem, Filistinlilerden destek talep etmelerini kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda, Arap
ve Müslüman kitlelerden ve örgüte destek ve eleman kazandırabilecek Yahudilere yönelik bir
terör girişimi ortaya konmasını sağlayabilecekti (Karmon, 2005).
Bu çalışmaya konu olan Neve Şalom ve Beit İsrael sinagoglarına yapılan saldırıların faili olan
İstanbul hücresi El-Kaide hiyerarşisinin ikinci basamağında yer alan grubun içinden çıkmıştır.
Bu kategoride yer alan cihatçılar örgütün yüksek komuta kademesiyle kısmen doğrudan ve
çok yönlü (maddi destek, operasyonel rehberlik, insan gücü) ilişki içindedirler. İstanbul
hücresi ikinci basamak grupların El-Kaide yapılanması içindeki işlevini göstermesi
bakımından önemli bir örnektir. İstanbul hücresi, daha önce Çeçenistan ve Bosna’daki cihatçı
mücadelede yer almış olan Habib Aktaş’ın liderliğinde kurulmuştur. İstanbul hücresi ve
örgütün üst yönetimi arasında doğrudan bir iletişim olduğuna dair ilk somut bilgi Eylül
2001’de Aktaş ve arkadaşlarının Afganistan’ın Kandahar kentinde bin Ladin ile yüz yüze
görüşmeleridir. Bin Ladin ve komutanı Muhammed Atıf’la özel bir görüşmede bulundular.
Atıf’ın gruba nakit para vermesi ve saldırı planını yeniden düzenlemesi, saldırıların El-Kaide
tarafından planlandığını ve yaptırıldığını açıkça göstermektedir. Aktaş, İstanbul’a döndükten
sonra saldırıyı gerçekleştirmek için bir hücre oluşturmuştur ve 2003 yılı başlarından itibaren
eylemde yer alacak intihar bombacılarını seçmeye başlamıştır. Eylemde kullanılan dört adet
kamyonet, örgüt yönetiminden sağladıkları mali destekle satın alınmıştır. Mesut Çabuk ve
Gökhan Elatuntaş intihar eylemini gerçekleştirmek için yeteri kadar radikal olmadıklarından
Pakistan’a gönderilmişlerdir. 1996’da Pakistan’a yaptığı geziden beri çok daha radikal bir
Müslüman haline gelmiş olan Feridun Uğurlu da aday olarak seçilmiştir. Son aday İlyas
Kunçak ise ordudan ayrılmış eski bir asker olup radikal İslami fikirleri benimsemesiyle
beraber hücreye dahil olmuştur (Brachman, 2009).
Bazı araştırmacılar, İstanbul Hücresi’nin eylem için kısmen mali yardım almış olduğunu ve
El-Kaide’nin doğrudan kontrolünde bir eylem gerçekleştirmemiş olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Buna rağmen, verilen parayla eylemde kullanılan dört kamyonun alınması ve eylemin
planının yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesi El-Kaide’nin bu terör saldırısında doğrudan
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elinin olduğunu göstermektedir. Gruba sorumluluk ve inisiyatif kullanma serbestisi vermesi
üst yönetimin emrinin dışında çalışabildikleri anlamına gelmediği gibi, El-Kaide üst yönetimi
ile hücre arasında gevşek bir bağ olduğunu da göstermez. Hatta tam tersine yukarıdan gelen
maddi yardım ve yönlendirme ile eylem planı gerçekleştirilmiştir. Bu yine El- Kaide’nin
hiyerarşik yapısını açıkça vurgulamaktadır.
Meydana getirdiği kayıplar açısından Kasım 2003 saldırıları, Türkiye’deki terör saldırılarında
ölümcül bir dönüm noktası olmuştur. 22 kişinin yaşamını yitirdiği 1986 Neve Şalom sinagogu
saldırısından itibaren, sinagoglarda sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaktaydı. 24 saat polis
korumasına ilaveten Türk Yahudi cemaati tarafından tutulan özel güvenlik mevcut idi (NYPD
Terrorism Threat Analysis, 2008). 5 gün sonra, El-Kaide bağlantılı diğer bir yerel hücre,
HSBC binasına ve İngiltere Başkonsolosluğu’na yönelik ikili bir intihar saldırısı
düzenlemiştir, saldırıda 34 kişi yaşamını yitirmiş ve 500 kişi yaralanmıştır (Schweitzer and
Ferber, 2005).
Bu örgütler, genel olarak küresel cihatçı hareketlerin içinde gruplandırılmaktadırlar. Pek çok
terörist grup ideolojilerinde, propaganda faaliyetlerinde, yukarıdaki terör hedefleri arasında
net bir ayrım yapmamaktadırlar. Söz konusu terörist gruplar, dünya görüşleri içinde Yahudi
karşıtlığını ortak nokta olarak barındıran siyasi ideolojiler içinden çıkmaktadır. Neo-Nazi
veya radikal dini gruplar, Yahudilerin ırksal veya etik bakımdan aşağı olduğu varsayımına
dayanmaktadır. Sol ideolojiye sahip terör grupları ise genellikle söz konusu karşıtlığı,
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) karşıtı ve kapitalizm karşıtı dünya görüşleriyle
birleştirmektedirler. Söz konusu hedeflere yönelik terör eylemlerinin dayandığı ideolojiler,
Yahudilere ilişkin bazı komplo teorileri içermektedirler. Yahudiler veya İsrail’in herkes için
daha iyi bir dünyanın yaratılmasına engel teşkil ettiklerini iddia etmektedirler. Bu iddia,
birbirinden farklı radikal ideolojilerin ortak noktasını oluşturmaktadır (CST Report, 2019).
15 Kasım 2003 sabahı, El-Kaide bağlantılı olduğu düşünülen teröristler tarafından, eş zamanlı
iki intihar saldırısı düzenlenmiştir. İlk intihar saldırısı, 9.29’da el yapımı patlayıcı düzeneği
taşıyan bir kamyonetin Beyoğlu Neve Şalom Sinagogu girişinde infilak etmesiyle
gerçekleşmiştir. Terör eyleminde temizlik maddesi kutularının altına saklanmış yüzlerce kilo
patlayıcı madde ve kimyasal gübre yüklü kamyonet kullanılmıştır. Patlama sinagogun cephe
bölümünü yıkmış ve dışarda bulunan küçük polis kulübesini uçurmuştur. 9.30’da el yapımı
patlayıcı düzeneği taşıyan diğer bir kamyonet, Osmanbey Beth İsrael Sinagogu önünde
patlamıştır. 15 Kasım 2003 saldırıları, açık alanda gerçekleşen kitlesel terör eylemleridir
(Rodoplu ve ark, 2005).
Hükümet, terör saldırılarını ve ibadet eden vatandaşlara saldırıyı lanetlemiştir. Bakanlar, terör
saldırında hayatını kaybeden kurbanların cenazelerine katılmışlardır. Emniyet birimleri, terör
eylemini kısa zamanda aydınlatmıştır ve terör eylemcileri yakalanmıştır. ABD senatosu da
yine 15 ve 20 Kasım terör saldırılarını lanetleyerek saldırılarda hayatını kaybedenlerin
ailelerine başsağlığı dilemiştir. Ayrıca, terörizmle mücadelede Türkiye ve İngiltere ile
dayanışma vurgusu yapmıştır (Avlameroz, 2019; 108th Congress-1st Session, 2003).
Neve Şalom Sinagogu saldırısında binanın ön cephesi tamamen zarar görmüştür. Sinagogun
önünde 2m. derinliğinde bir krater meydana gelmiş, yüzlerce metre uzaklıktaki ara sokaklar
hasar görmüştür. 70 binada önemli hasar ve 16 binada ise orta dereceli hasar oluşmuştur. Beth
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İsrael sinagogu saldırısı ise, 300 vatandaş ibadet ederken meydana gelmiştir. Patlama,
caddede geniş bir krater oluşturmuş ve civar binaların pencereleri paramparça olmuştur. İki
terör eyleminin sonucunda, hem Müslüman hem de Yahudi vatandaşlardan 27 kişi hayatını
kaybetmiş ve 300 kişi ise yaralanmıştır. Olay anında hayatını kaybeden 6 kişinin, sinagog
içerisinde bulunanlar olduğu bildirilmiştir. Saldırılardan etkilenenlerin çoğunluğu ise,
sinagogların dışında bulunan Yahudi olmayan vatandaşlardır (NYPD Terrorism Threat
Analysis, 2008).
El-Kaide örgütü, El Mecelle dergisine, örgüt sözcülerinden Ebu Muhammed El Ablaj imzalı
bir e-posta ile saldırıyı üstlenmiştir. Ayrıca, El-Kuds el-Arabi gazetesine gönderilen e-postada
El-Kaide adına (Ebu Hafsa El-Mısri Tugayları adı altında) terör eylemi üstlenilmiştir. ElKaide bağlantılı web sitelerinde, söz konusu saldırının Filistin mücadelesinin bir parçası
olarak gerçekleştirildiği iddia edilmiştir. Eylemi gerçekleştiren teröristler, eylem hazırlıkları
süresince Pakistan, Afganistan ve İran’daki El-Kaide bağlantıları ile iletişimde kalmışlardır.
Örgüt yönetimi, yerel hücre elemanlarına eylemin operasyonel kısmında serbestlik
tanımışlardır. Dolayısıyla, söz konusu terör eyleminin tarihi ve hedef seçimi, yerel hücre
tarafından belirlenmiştir. Terör eyleminin ardından örgüt elemanlarının İran veya Suriye’ye
kaçması planlanmıştır. El-Kaide bu açıdan, çökmüş devletlerden faydalanmaktadır. Ancak söz
konusu eylemlerde, bazı liderler kaçmayı başarmalarına karşın, genç örgüt üyelerinin
çoğunluğu yakalanarak tutuklanmıştır (Schweitzer and Ferber, 2005).
Terör örgütlerinin büyüme aşamaları, söz konusu örgütlerin örgütsel fonksiyonlarını yerine
getirebilme; örgüt gizliliğini koruyabilme; bölgesel eylem yapma yeteneğine ve halk
desteğine sahip olma özelliklerini geliştirmiş oldukları aşamayı ifade etmektedir. Dolayısıyla,
devletlerin, terörizm ile mücadele anlamında terör örgütlerinin söz konusu örgütsel
fonksiyonlarını yerine getirmelerini önleyebilmeleri gerekmektedir. Terörist faaliyetler
gerçekleştiren örgütlerin eylem inisiyatiflerini ortadan kaldırma ve istihbarat çalışmaları ile
örgütsel bütünlüklerini bozma çabaları, devletler açısından son derece önemlidir (Demir,
2015).
Sonuç
Bu çalışmada, 15 Kasım 2003 tarihinde İstanbul’da bulunan Neve Şalom ve Beit Israel
Sinagoglarının bombalanması eylemleri ve saldırıyı gerçekleştiren örgütün eylem
motivasyonları incelenmiştir. Ağır kayıplara neden olan böyle bir saldırının ancak hiyerarşik
yapıda örgütlenmiş bir örgüt tarafından gerçekleştirilebileceğini söylemek doğru olur. Radikal
dini eğilimli terörist eylemin faili, küresel cihatçı hareket içerisinde El-Kaide örgütüne bağlı
ikinci basamak cihatçılar kategorisinde değerlendirilebilecek İstanbul Hücresi’dir.
Çalışmanın ilk bölümünde küresel cihatçı hareket içinde El-Kaide örgütü’nün işleyiş yapısına
üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde yerel cihatçı grupları küresel cihat hareketine bağlayan
küresel cihat doktrininin temel kavramlarına değinilmiştir. Son olarak, örgüte bağlı yerel
hücrenin İstanbul’da gerçekleştirdiği terör eylemleri, İstanbul Hücresinin faaliyetleri
üzerinden açıklanmıştır.
Sonuç olarak, terörizmle mücadelede uygun mücadele araçlarının kullanılması devletlerin
etkin bir mücadele yürütebilmeleri açısından önemlidir. Küresel cihatçı hareket içinde terör
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eylemleri gerçekleştiren örgütlerin organizasyon yapılarının bilinmesi ulus devletler için söz
konusu örgütlerle mücadele açısından hayati önemi haizdir. Terörle mücadelede daha etkin
yöntemler geliştirilerek gerçekleşebilecek eylemlerin önlenmesi terör örgütlerinin yapı ve
işleyişlerini daha iyi anlaşılmasıyla mümkün olabilir.
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Abstract
In the globalising world economy, both China and India, which are at a very crucial stage
both in terms of population and economic size, have been focusing on industrial researches in
recent years. The essential factor in this concern is that both countries have taken significant
steps towards a financial structure that creates new jobs based on innovation. Schumpeter's
"Creative Destruction" motive is now shifting from western economies to eastern economies.
Eastern societies have awakened to "World Property" through transportation, communication
(internet), and free trade. Capitalism continues to grow by continually growing itself through
creative destruction. Rapidly developing transportation and communication facilities with
globalisation have awakened eastern societies to "matter". Now a Chinese or Indian is
demanding the standards of life from their governments that the people of other modern and
developed countries have
Regarding access to these standards, China is again distinctly differentiated from India, and
both countries are almost identical in terms of PCI in the 1980s. Still, today China has
achieved four times a year. Regulations that China has made in protected areas and the
progress it has made in terms of human rights, securing the services of more inclusive citizens
(education, health, justice, etc.) more accessible are the main determining factors in this
development. In paper; We will analyse comparatively the effects of the continuous growth
process in terms of China and India in the context of the "Creative Destruction" phenomenon
that provides the continuation of capitalism. Comparisons show that India cannot exit China,
but both countries have recorded significant economic developments. Globalisation and
capitalism seem to have led to the overgrowth of a small minority in these countries, despite
the large population, and on the other hand, they created masses unhappy.
Keywords: India, China, Political Economy, Covid-19

Introduction
In the globalising world economy, both China and India, which are at a very crucial stage
both in terms of population and economic size, have been focusing on the industrial
researches in recent years. The most critical factor in this concern is that both countries have
taken significant steps towards a financial structure that creates new jobs based on innovation.
Schumpeter's "Creative Destruction" motive is now shifting from western economies to
eastern economies. Eastern societies have awakened to "World Property" through
transportation, communication (internet), and free trade. Due to COVID-19, this situation has
started to become different in the last period. Increased deaths due to the restriction of
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investment areas, slowdown in international circulation, and Covid19 have attracted more
countries that are opening up towards globalisation. India and China are the first two countries
in the world to continue production in this context but to reduce circulation within the state.
But despite all this, capitalism continues to grow by continually growing itself through
creative destruction.
In this paper; we will analyse comparatively the effects of the continuous growth process in
terms of China and India during the Covid19 in the context of the "Creative Destruction"
phenomenon that provides the continuation of capitalism. Comparisons show that India
cannot exit China, but both countries have recorded significant economic developments.
Globalisation and capitalism seem to have led to the overgrowth of a small minority in these
countries. Despite the large population, and on the other hand, they created masses unhappy.
Due to the COVID-19, this situation continues to go to great destruction.

Globalisation and Its Economic Effects in India and China
The process that began with Luddistler's destruction of machinery during the industrial
revolution continues today with the shifting of human power in the developed countries to the
agricultural and industrial service sector. It is known that this change profoundly influences
China and India despite the significant influences. For example, England has the motivation to
continue to make creative destruction under the assumption that every year hundreds of Indian
software residents stay in permanent status. Likewise, the motivation to keep the creative
destruction at the heart of the well-educated brains of China's developed countries is once
again confronted. Compared to these two large populations, China is the leading figure in
creative destruction.
After the emergence of foreign capital more than the growth figures of China to reach more
countries, it still appears as a subject of interest in the continuation of international capital
flow to China. China has not attracted foreign capital, but income inequality has increased
considerably throughout the country. Today, foreign money is coming to major cities like
Beijing and Shanghai, where the Per Capita Income (PCI) approaches developed countries. It
is known that PCI is at the level of African countries in the upper part when China is divided
into two. India is still not very successful in the field of creative destruction, but software
companies are still behind the United States and other developed countries in this regard. It is
seen that the point reached after this information is not within the meaning of the World
Bank's ranking of PCI. Because in a country very rich or impoverished regions can be within
the same boundaries. After that, the classification as rich and poor regions, not as developed
and developing countries, can be regarded as the right method in terms of the more precise
picture of the policies and decision-makers to be implemented.
Given that globalisation is linked to changing patterns of international governance and market
regulation, it is likely that globalisation will play an important role not only in the commercial
context but also in the context of economic development, and those national governments and
national economies will be continuously involved in the global market, there is no doubt. It
cannot be denied that the economy based on exports is a prerequisite for successful
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development. However, emerging economies, liberal free trade policies, and seeking a global
market, or successful (Mercantilist) trade strategies and enriching this quest are seen in the
practice in Asia, China emerging as an example to these countries and applying different trade
regimes in the global economy.1
The US hegemony has begun to decline on the world scale as capitalism dominates in China
and economic growth in India and the same growth processes in many European countries.
Thus, it can be said that the beginning of a new polar period of the modern world in the third
millennium. On the other hand, there will be a regime change in the US from neoliberal
globalisation to military globalisation.2
After the introduction of China (2001) and India (1995) into the World Trade Organization
(WTO), they have an increasing influence on the world economy when considering rapid
growth and size. Along with globalisation, China and India have more capital flows to both
countries to benefit from the cheap and abundant labour force, so this flow plays an essential
role in reviving the service and manufacturing sectors of countries and in eliminating
unemployment.

Chart-1. Unemployment in China and India (1991-2019) * 3
Little Angela W., Andy Green, “Successful Globalization, Education and Sustainable Development”,
International Journal of Education Development, 2009, p.165-170
2
Fulbert G., Kapitalizmin Kisa Tarihi, Trans: Sadik Usta’ Yordam Press, Istanbul, p. 290
1

3

Resource:
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?contextual=default&end=2019&locations=I
N-CN&name_desc=true&start=1991&view=chart (last access: 27/07/2020)
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As can be seen from Chart-1, when the effects of the economic crises are ignored in both
countries in general, it is understood that the unemployment rates fluctuate between 3.5-5%
and give similar ups and downs.
Economic successes bring about significant increases in people's life quality in both countries.
Large segments of the population are moving from "poverty" to "adequate food and clothing";
today, a growing number of people in these countries continue to approach a "good way of
life". Besides, these societies are not only satisfied with adequate food and clothing, but they
are also keen on achieving higher quality and nutritious foods, comfortable living, health care
and other quality services. On the other hand, in both countries, despite the tremendous
struggle, many people survive only with compulsory daily consumption. Uneven development
between the regions (dual structure) and poverty in rural areas are the main characteristics of
both countries despite the implementation of economic reforms. There are about 100 million
people in China (8% of the total population) and about 260 million people in India (26% of
the total population), which is still below the poverty line. However, governments have made
great strides in reducing poverty lives in rural areas.4 Today, these figures are much lower.
The devastation caused by the Covid19 process has taken the form of collapsing middle class
and small businesses. However, in many sectors, things have come to a standstill, and
companies that cannot achieve cycles have faced severe economic problems. The Aviation,
Automobile and Tourism sectors, which have a vital position especially in both countries,
have almost come to a standstill and these sectors, which have already begun to a halt, have
been able to suffer irreversible losses today.
From the economic structure in the past to the current pandemic process, both China and India
contain economically very similar parameters and similarities. China and India share many
common elements;
geographically, they are not only located on the same continent but are also separated by a
common boundary,
demographically, the two countries with the highest population density of the world in both
countries,
In the historical context, both countries have a rich and deep historical background.
In the context of the economic changes in recent years, the financial performance of the two
countries differs in terms of time and intensity. The fundamental distinction between these
two countries is related to the different political systems of both countries.5
Despite being a democratic republic since India was established, the political and economic
systems in the country are neither efficient nor effective. But it is not the formal democracy
that needs to be blamed. In the past, the Indian government has been unstable in foreign trade,
has put bureaucratic obstacles and has prevented competition. Since India has recognised the
need to reform to have a more efficient market economy and the driving force of opening the
gates of the country, India has tightened the reforms and have made great strides since 1991
Hubacek Jens, Enrico Marelli, Marcelo Signorelli, “ China and India in the Global Economy”, Economic
Systems, 2010,p.5 http://www/elsevier.com/locate/ecosys. (Last Access: 13/10/2017)
5
ibid, p.12
4

274
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
thanks to these reforms. These changes occurred about ten years after China began reforms.
This may be the only reason why India is behind China.6
As for China, the transformation of the inefficient planned economy began in 1978, and the
orbit of economic reforms was divided over five years. In the first period (1978-1984); the
improvement of the agricultural sector (the household liability system) has directly
contributed to the household gains from the planned production level (towns and villages,
institutions) that uncovered a new form of the collective enterprise. Thus, agricultural
production and productivity increased in the first years. In the second period (1985-1988); the
reforms were carried out mainly in the industrial sector, which freed up prices and wages, and
provided firms with the means to ensure that the earnings for finance were maintained.
Increased productivity and salaries in this sector have contributed to the increase in overall
production, affecting the workforce that has not been adequately operated in the priority
sectors. During this process, it is the open-door policy that must be remembered. Through this
policy, China has been integrated into the world economy through both trade and foreign
direct investment (FDI). In the third and fourth periods (1988-91 and 1992-97); economic
reforms have influenced all sectors; the role of the market economy and private property was
officially recognised at the Communist Party Congress in 1992, setting the stage for smallerscale economic reforms. The subsequent process (from 1998 to present) is at the forefront
with the increase in the openness in the Chinese economy, especially after the admission in
the WTO.7
Reform in China; it is defined by the fact that the government from one side is increasingly
autonomous to the state-owned entities and the government is giving partial benefits from the
generated profits, and the other is the increase of the enterprises which are not in the public
ownership and creating their competitive environment. The demand for labour in emerging
sectors has been met both by rural migrant workers and by the workforce transferred from the
state-owned enterprises and collective-owned enterprises in urban areas. Competition in the
non-governmental sectors for administrative and technical personnel and qualified workers
and its significant impact has put pressure on state-owned economic enterprises to create a
motivation for the planning of the employment and the reform of the system.8
The Chinese state claims that the ideal political system is a system in which all citizens get
equal economic benefits such as food, clothing, education, and health. Members of the
Communist Party, the sole management party, are elected among those who dedicate
themselves to creating an equal society. In contemporary China, both traditional Chinese led
by the Confucian thinker and pioneered by the Chinese Communist ideology, the Chinese
government has always believed that people can be trained in the same melds or in the way
they want. The government system is very central; Political, economic, or other policies are
transferred from the uppermost central government to the administrative and local levels of
government through bureaucracy, directed at executive branches. Governments at lower
Saran Anshu, Chiquan Gua, “Competing in the Global Marketplace: The case of India and China”, Business
Horizons, p.122
7
ibid, p.14
8
Chai Fang, Meiyan Wang, “Growth and Structural Changes in Employment in Transition China”, Journal of
Comparative Economics, p.75
6
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levels cannot give their decisions freely, and the government sometimes refers to the
decentralisation of local levels to some extent, allowing local levels to make their own
decisions. In the 1980s, the government made progress in this sense by allowing the illicit and
territorial ones to take their own economic choices themselves.9 As both countries are affected
by the globalisation process, they are undergoing a rapid change process, and as wealth
increases in these countries, this increase does not reflect the same in health services. In the
field of health services, inequalities continue between the social sectors and the regions. Infant
mortalities, particularly at high levels in India, are comparable to the sub-Saharan countries of
Africa, the poorest countries in the world.10
An important factor in explaining the development of the Chinese economy depends on the
increase in trade openness, especially concerning exports. The export-oriented development
model, supported by under-valued domestic money, was successfully followed and followed
in the 1950s by West Germany. Also, at significant rates, direct foreign investment inflows
were primarily affected by lower unit labour costs and contributed to the privatisation of the
production model. 11 Nevertheless, the gradual transformation of India is, in many cases,
different from China. In particular, India's institutional change and reform policies have begun
later and have created a significant delay in global economic integration. Advanced reforms,
including the financial system and special economic zones, took place after 1992 when
institutional change emerged.12
In terms of per capita income of China and India, living standards were almost equal in 1980.
India had a population of 687 million, while the population of China was under 300 million.
Over the next two decades, different things have happened in two countries, and China has
consistently shown better results than India in all rates of economic growth, except population
growth. Percentage of people living below the national poverty line is higher in India, and on
average, the Chinese are 70% richer than Indians.13 According to World Bank data (Graph-2);
As of 2001, China with a population of 1,398 million has increased from USD 1.053 to USD
10,261 million in 2019 and PCI has increased to USD 7924, while India with a population of
1,366 million has increased from USD 451 to USD 1,311 million and KBMG with USD
2,104.

9

ibid, p.137
Dummer Trecor J.B., Ian Cook, “Health in China and India: A cross-country comparison in a context of rapid
globalization”, Social Science & Medicine, p.595
11
Ibid, p.14
12
Ibid, p.14
10

13

Ibid, p.48
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Chart-2. Per Capita Income (PCI) in China and India (1960-2015) *14

This brings the following question to mind; Why is India lagging behind China? This is a
controversial issue and difficult to find in common. Immediately after winning independence
from Britain, India formed a democratic republic with a parliamentary government structure
in connection with the British model, which provided a solid ground for the world's largest
democracy. Yet still, divide and fragmentation dominate India's political life. Indian politics
can make ambitious speeches, but they cannot spell them out, and this prevents economic
reform and growth. Many Indians are often bored with the big, empty promises they have
made in talking about what they have done skilfully in election propaganda, with politics not
usually falling into concrete actions. Whether right or wrong, it seems more and more Indian
democracies as criminals of troubles. However, the Covid19 process has possibilities to
reverse this situation.
Firstly, from a global perspective, China cannot remain a trusted partner for all the countries.
This creates enormous opportunities for India. Infrastructure work under the Make in India
program, incentive reforms provided by the government for those who want to invest and
produce in India, and various applications that increase the country's workforce and work
quality are the most significant indication that the Indian economy will be the biggest rival for
China in the coming period. Secondly, it seems that the border problems between India and
China will affect their global policies in both countries. Three hypothetical scenarios suggest
plausible futures for this uneasy relationship: A breakthrough to a new modus vivendi, as
emerged following the Sumdorong Chu crisis of 1986, a descent into the perils of armed
conflict; or finally, and most likely, a no-war-no-peace scenario that sees both sides climb
down to the plateau of a protracted adversarial relationship, on the border and economic
terrain15. Also, the fact that it competes with each other in terms of production infrastructure
14

Resource: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CN-IN

(last access: 27/07/2020)
15

Menon Shivshankar, India-China: Time for A Reset, India Today, New Delhi, July 2020, p.30
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and global production volume in both countries is of great importance in terms of being
alternative competitors in the world market both regionally and globally. The wrong policies
implemented by the Chinese government during the pandemic period have attracted severe
reactions from all over the world. This situation will increase the inclination towards India in
the field of production in the coming period. India's having sufficient infrastructure and
workforce and peaceful policies in the global arena will increase the inclination towards India
in these sectors in the future.

Conclusion
China and India, increasing in share and weight in world trade, are increasingly diverging in
terms of products they produce. China is making "creative destruction" by means of
promoting its production systems and methods, and it is pushing to continue this creativity,
thus continuously increasing production power based on technology. As a result of this
coercion, China has shifted to a more comprehensive and diversified product range. However,
in India, the negativities in implementing the legal legislation and the inadequate process of
an incentive mechanism for production have brought this country to specialise in low valueadded products based on traditional technology. India seems to be unable to develop a device
that will create new technologies (incentive-creative destruction). A significant proportion of
the population in this country still lives in poverty in rural areas. In China, the number of
people in rural areas is rapidly decreasing due to new job opportunities created in cities.
Rapidly developing transportation and communication facilities with globalisation have
awakened eastern societies to "matter". Now a Chinese or Indian is demanding the standards
of life from their governments that the people of other modern and developed countries have.
Regarding access to these standards, China is again distinctly differentiated from India, and
both countries are almost identical in terms of PCI in the 1980s. Still, today China has
achieved four times a year. Regulations that China has made in protected areas and the
progress it has made in terms of human rights, securing the services of more inclusive citizens
(education, health, justice, etc.) more accessible are the main determining factors in this
development.
It is expected that this differentiation between the two countries, where a significant part of
the world population lives, will increase further in the years to come. It is estimated by
economists that the north-south axis of world trade will gradually accelerate from the west to
the east and that China will settle in the first place in terms of GDP bypassing the United
States in 2030. This indicates that the slip at the centre of world trade will be east-oriented
and will take its share in the countries around China. Economic reforms and structural
changes, which will be implemented by both countries after the pandemic, will be the
determining factors for investment and development in both countries to eliminate
unemployment and high technology transfers in various sectors.
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Abstract
Total Productive Maintenance ( TPM) is a construction policy, involving a defined by a
guiding maintenance and replacement servicing concept. The TPM application 's objective is
to massively raise production while also time increasing the performance of the employees
and career progression. The businesses have to make known their own sustainability plans in
order to follow changes in environmental change. This strongly follows the TPM plan, which
originally originated from the theory of TQM ( Total Quality Management). Some of the the
resources are used to incorporate and refine the company's TPM services, such as workplace
control, benchmarking, reporting, etc. The research covers much of the TPM review of the
literature and experiments undertaken in the implementation of TPM to divisions of this
company mainly. This program would include the corporate management and
communications divisions in the public sector. Since the other divisions have strong links to
the other divisions in this corporation. They have a significant impact on the performance of
all agencies. A well-deployment of TPM integrated with Kaizen, Benchmarking and 5S
application on other departments of this business is believed to be accompanied for being
effective.
Keywords: Benchmarking, Kaizen, Total Productive Maintenance, 5S, Total Quality
Management

Introduction
TPM is a technique that emerged in Japan. It originated in 1971, when JIPM President Seichi
Nakajima introduced the Concepts of Preventive Care (PM), common in the US between
1950 and 1960. This began as Full Productive Maintenance, but extended to both explicitly
and indirectly linked manufacturing fields and became a controlling form of output. TPM is a
management solution which encompasses all employment in a factory and is based mainly on
efficiency in production (Levitt, 2010; Borris, 2006; Ireland and Dale, 2001; Elliot and Hill,
1999; Jostes and Helms, 1994). The TPM is the 7th pillar (see the Figure 1) and is focused
on all areas supporting and supporting organizational functions. The foundation provides the
most critical TPM processes for waste disposal. The foundation ensures that all levels help
production processes optimisation (Url 1; Borris, 2006; Elliot and Hill 1999).
TPM offers productivity and flexibility in the company's management activities, which
reduces costs. It includes an study of procedures and approaches for the stayed modernization
of the workplace. The Office TPM idea is new, and there aren't comprehensive publications
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on the subject. The popular misconception regarding Office TPM is that the businesses
usually tailor the products of Office TPM. Office TPM does not need to use 5S strategy or
render greening processes. When TPM is used, the aim is to eliminate the defects caused by
the business arrangement, improve the overall output of the framework or organization,
reduce all the processing time and thus improve all the production goods and conditions of
employment overall performance, which can pose complications which bring the company
into serious difficulties (Borris, 2006; Elliot and Hill, 1999; Eşit, 1998; Hiyoruki, 1995).

Figure 1. Pillars- Dimensions of TPM (Url 1)
TPM (Total Productive Maintenance) framework, which currently operated in the concept of
TQM (Total Quality Management). In a company, in particular, there will be a variety of
maintenance workers who will fix and restore operators' machines. Some of the same tools as
staff productivity, benchmarking is utilized for the installation and optimisation of TPM
services. TPM increasing be defined as a framework that implements a recently adopted
business and equipment sustainability principle. TPM's goal is to increase production-service
while also expanding employee trust and work satisfaction. Companies implementing TPM
often yield surprising results and TPM approaches help improve machinery structures,
operational phases and repair and construction processes to prevent possible problems
(Muniswamy, 2008; Borris, 2006; Willmott and McCarthy, 2001; Jostes and Helms, 1994).
TPM aims to reach 100% utilization of manufacturing processes by removing unexpected
outages of machinery and interruptions, waste induced by deteriorated machine efficiency,
decreased output due to reduced machine pace, slowdowns or drops demanded by low-level
employees or shortage of experienced staff and loss of capacity (Ribeiroa et al., 2019; Ahuja,
2009).
Total Productive Maintenance (TPM)
TPM is a set of comprehensive strategies adopted to maintain the most effective efficiency of
facilities outside the traditional servicing structures and with the cooperation of all teams (Url
2; Singh et al., 2013; Levitt, 2010; Willmott and McCarthy, 2001; Elliot and Hill, 1999;
Robinson and Ginder, 1995). The Objectives of this issue are zero work accident, zero quality
problem, zero unplanned stance with maximum equipment life and minimum cost can be
obtained.
TPM was first targeted to improve equipment performance, reducing variables, reducing lead
time with additional techniques and disseminations that were developed later, to increase total
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company performance has been taken as the main target The main goal of "Total Efficient
Maintenance" is to increase the efficiency of employees and equipment, to provide radical
developments in the organization and to improve the working culture. It is a long-running
marathon that takes 3-4 years from the beginning of the transition to the TPM System.
Transition to TPM is easier if the company has an infrastructure and studies on efficient
maintenance (Robinson and Ginder, 1995; Elliot and Hill, 1999; Willmott and McCarthy,
2001; Singh et al., 2013).
Benefits of TPM
To improve productivity, efficiency in the administrative functions and identify and eliminate
losses. This includes analyzing processes and procedures towards increased office
automation. TPM addresses seven major losses processing loss, cost loss including in areas
such as procurement, accounts, marketing, sales leading to high inventories, communication
loss, Idle loss, set-up loss, accuracy loss and non-value-added loss (Pascal et al., 2019; Díaz
et al., 2018; Kiran, 2017).
Application 5S
The 5S is a five-step method that is clear and fundamental to all simplification / restructuring
activities, designed to better structure the work atmosphere and reduce waste due to Kaizen.
The aim is to insure that the world you stay and function in is clean, orderly, stable and secure
and to maintain these conditions running (Güray, 2003; Hiyoruki, 1995).
5S seems to be a rather basic and core generalisation / restructuring approach composed of
five measures aimed at 'helping to coordinate the working atmosphere and reduce waste.' The
goal is to insure that the atmosphere in which you stay and operate is clean, orderly, stable
and secure and that these standards are preserved. 5S, as you might expect, consists of the
following measures, the initial in Japanese is represented in 5 terms.

282
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
Table 1. 5S Analysis for ABC Business

The floor covers must be slick, dust free and simple to clean and must, where possible, have
the best electric and heat insulation. The paths should be wide enough to allow employees and
vehicles to move through simultaneously during peak hours (lunch breaks and closing times)
and easy evacuation in emergencies. The required collections will take place for waste from
dangerous pollutants such as oil , gas or dust (intoxic chemicals, refractory materials, asbestos
or lead-oxide) (Hiyoruki, 1995; Guray, 2003; Url-2; author Opinion). Table 1 summarizes all
approaches to the 5S analysis.
Benchmarking
The transition is slowing by developing information technology, but as time continues, the
shift is increasing. Organizations will adopt modern conditions and incorporate emerging
technology for ever to thrive organizations. The companies in the field of business, and what
would better be achieved by benchmarking in their fields. The features of knowledge and
communication era may not only include details but also recognize what has happened to the
world. Nonetheless, it is necessary in the current climate to hit information as soon as possible
and store data, analyze and exchange information. Benchmarking is a structured method for
evaluating potential solutions, applying policies and enhancing efficiency through the
interpretation and application of the effectiveness of internal and external policies.
Benchmarking should also be interpreted as a learning mechanism that encourages
reengineering of the market cycle (Wah et al., 1998; Pert and Hollonsen, 2001; Rodriguez et
al., 2003; Eker, 1996).
Conclusion-Summary
Practical application of TPM is not a straightforward challenge for organizations, and several
failure to reach their TPM objectives or demolish technology completely. This study outlines
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many checkpoints for proper performance as well as the strategic objectives for overcoming
those checkpoints. TPM performance needs effective and involved managerial engagement,
consistent corporate goals and priorities for TPM adoption, systematic deployment of the
TPM approach, unwavering emphasis on the removal of infrastructure / system failures and
service degradation, commitment and desire to adapt and improve within the enterprise, and
dedicated attention towards long-term objectives. With the focus on TPM, repair interruption
has been an important part of the processing or output cycle itself. Maintenance activities are
now fully planned and conducted with coordinated schedules. Maintenance occurrences are
no generally clustered when there are limited output demands or poor material movement in
manufacturing lines. Occupational accidents that cause the employee to lose his life or
become weak financially or spiritually may be prevented as a result of serious occupational
safety practice. This occupational safety should be primarily based on education. Because
when we look at the reasons, accidents with human factors are seen mostly. This is an
indicator of our people's need for education and motivation. An employee's life comes before
all other interests. For this reason, investments in occupational safety are the guarantee of the
right to live. The more investments are made, the fewer accidents and the less dangermaintenance are provided.
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Abstract
Quality is one of the most popular topics in business in the industry. There are reasons for this
popularity. The aim of this analysis is to incorporate Total Quality Control, Business Process
Methods (re-engineering) for the service or manufacturing field and thus achieve
revolutionary improvements in productivity and output and breakthroughs.
The bases of study development are Benchmarking, Total Quality Management, and Business
Process for the service sector. The developed model is first extended to a single department.
Following this, the business is restructured using the model existed. The platform is an
indicator of process improvement for Turkish health sector. A popular pattern can be
generalized to many organizations in order to address health issues while making small
improvements.
Keywords: Business, Benchmarking, Process, Total Quality Management
Introduction
Each business depends on three main values: staff, services and concepts. In fact, two of them
are facilities and concepts. For instance, a different company can manufacture a new product
in a short time. The only means of separating the business from others is by keeping staff
special or by having "users." Indeed, the word "price" does not have a clear defined meaning.
With regard to one's own thinking, everyone can define quality. There will now be some of
this description. The overall cumulative commodity, service and promotion, manufacturing,
development and repair features for which the product and service in operation meet the
customer's needs.
In its glossary of terminology, quality control (QC) as the technique method used for
economically manufacturing products and services that satisfy the customer's requirement is
specified by the Japanese Industrial Standard JIS Z 8101-1981. Total Quality system is a
technique in which all individuals in the business, from staff to supervisors, cooperate on
making goods or, in other words, are good to work with. The program is person centered and
the most critical aspect of the framework is the schooling. A quality -strategic program is the
negotiated, enterprise-wide and plant-wide working job process, reported in efficient,
standardized operational control processes that direct staff, equipment, and organization and
plant organized activities in the safest and most realistic ways to maintain consumer service
loyalty and cost-effective production costs. The potential explanation is for businesses to
work more with the country. The environment has diminished and is turning into a small
village. The reason of this issue is very simple: customers want to buy cheaper products with
higher quality. In fact, that revolution was fastened by the improvement in the area of
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communication, relation. (Jabonski,1994; Johnson, 1993; Kanji and Asher,1993; Berry, 1991;
Imai,1986; Ishikawa, 1982). This relationships are shown in Figure 1 diagram.

Figure 1. Continuous Improvement
The important concepts of Quality tools are highligted as below (Struebing, 1996; Day, 1993;
Akao, 1990; King, 1989; Sullivan, 1986);
Quality Function Deployment: QFD is a standardized method, a visual language, and a series
of interlinked management and engineering charts that utilize the seven (new) management
resources. It sets consumer interest with the client's voice and translates that importance into
the concept, manufacturing and performance characteristics of the company .. As a
consequence, the network architecture cycle prioritizes and ties the product creation process
to maintain product consistency according to the concept of the consumer. Further control
stems from the usage of a competitor technological setting.
Total Quality Control (TQC): Total Quality Control is the framework established by Japan to
introduce Kaizen or to start development. Total Quality Control is a forty-year plus
development on Deming, Juran, Feigenbaum and other teachings that brought the underlying
principles to Japan. The seven simple (old) techniques, the seven (new) process analysis, the
seven areas of development methods, quality feature delivery and Taguchi methods improve
consistency execution within the Total quality control framework. Indeed, the implicit usage
of such methods every day is a key factor in TQC 's expanded comparative control in Overall
Quality Management. This should not be shocking considering the willingness to create and
use resources, like words, to comment on man's ascendancy over certain creatures of the
Planet. When such devices are tested a basic reality occurs.
Impressions of the Quality Management, Total Quality Management, Quality Control
An organization and its suppliers are independent, and a mutually beneficial relationship
enhances the ability to create value. If someone wants to produce high quality products, his
raw materials should be also high quality. In other words, supplier of a firm must apply total
quality management. For the management and development of all organisations, quality
control is becoming extremely relevant. The Concepts of Quality Management offer
awareness and instruction on quality management implementation. By implementing eight
Quality Control Concepts, organisations can generate benefits for consumers, stakeholders,
employees, suppliers and the wider community. A detailed and basic concept or impressionprinciple for managing and running an organisation, directed at constantly improving longterm efficiency by concentrating on consumers and meeting the needs of all stakeholders.
These impressions are declared as below (Garvin, 198; Bounds et al., 1995; Cartin, 1993;
Berry, 1991);
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Impression 1-Company oriented on the customer: Organizations are dependent on their
customers and should therefore understand current and future customer needs, satisfy
customer requirements and try to exceed customer expectations. Preferences for the
consumers are very critical for firm performance. In order to offer the consumer high-quality
goods, staff will also provide the interior customer with high-quality Products.
Impression 2-Administration : Representatives provide for unity of purpose and
organizational direction. We will build and sustain the social atmosphere in which individuals
can engage actively in implementing the aims of the organisation. The community operating
with an effective leadership is also bringing the strongest and the quickest outcomes.
Impression 3-People 's Engagement: People at all levels are the expression of an
establishment and their effective decision making allows their ability to be utilized for the
interests of the team. Rather of simply taking the viewpoint of a particular employee, one can
seek the opinions of all staff. Purpose of performance management from all members is a
requirement.
Impression 4-Introduction to the method: If the associated services and tasks are handled as a
process, a desired outcome is accomplished more effectively. Organized activities perform
better than unforeseen tasks.
Impression 5-System Management Engage: The definition, comprehension, and maintenance
of a network of interrelated procedures with a specific purpose increases the efficacy and
productivity of the enterprise.
Impression 6-Continuous advancement: Continuous development would be the organisation's
primary goal. Continuity is more important than assertiveness.
Impression 7- verifiable decision-making Engage: Good judgments and behavior are focused
on the facts and data interpretation. Data were a prerequisite to classify and differentiate
between good goods and faulty ones. It's not deterministic, it's probabilistic
Impression 8- profitable Relationships among Suppliers: An company and its vendors become
separate, so a mutually advantageous partnership strengthens value-creating ability. If anyone
wishes to manufacture goods of high quality, so their raw materials should also be of high
quality. In other terms, a firm's manufacturer needs to implement absolute quality control.
Benchmarking Framework
Benchmarking is a systematic process for evaluating alternatives, implementing strategies,
and improving performance by understanding and adapting successful strategies from internal
and external companies. Thus, benchmarking process can be considered like a learning
process to support the business process re-engineering. It is a systematic process of
comparing, measuring, and analyzing the products, services, or processes of an organization
against current best practices of other (preferably world-class) organizations in order to attain
superior Performance (Spendolini, 1989; Lay and Glenn, 2000). The phases of Benchmarking
is shown in Figure 2.
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Figure 2. Benchmarking Roadmap
Benchmarking is one of the strongest training approaches in the workplace for
institutionalizing the business and attaining learning organisations. Benchmarking is the
culmination of the organisation's development process. It is the process of learning and
teaching, of adapting and implementing. By benchmarking, which offers inheritable
competence and strategic advantages in the industry, business analysis and public polling are
essential methods for assessing consumer demands, the "continuous change" of overall
quality control is incorporated into the organization and this study is the first phase of
benchmarking to meet customer desires (Rodriguez, 2003; Per and Hollensen, 2001;
Spendolini, 1989)

Figure 3. Observations of Benchmarking
Benchmarking, though, is not an institutional surveillance, but a general study only. A
comparison of performance, process classification or workplace visits (see Figure 3). Any of
the things in the above are the measures through the internal structures to execute the
benchmarking. It is a structured method of evaluating, assessing, and analyzing a
foundation's products, programs, or procedures against the quality standards of certain
(preferably world-class) enterprises to obtain design improvement. Question reaction through
benchmarking defines the difference, which is a output prediction. It is important to consider
where the internal output will be, and which it will be performed in the future. The goals and
the outcomes of the benchmarking are recalibrated and conversed through a preparation
phase. Such activities are focused on the client's desire to gain dominance (Rodriguez, 2003;
Per and Hollensen, 2001; Lay and Glenn, 2000; Spendolini, 1989).
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Comparison of Re-engineering and TQM
There are potential advantages that can be educated by combining models from different
fields (Gersick, 1991). Similarly, having caricaturized by various forms of transition (i.e.
gradual and progressive), mixing TQM with re-engineering, will offer fresh possibilities.
Hammer and Stanton (1995) point out that their problem-solving approach is different from
actual TQM's basic themes and the re-engineering. Within its worldview, the total quality
movement is fundamentally evolutionary, employing a collection of organized problemsolving techniques which attempt to isolate narrowly confined problems within internal
processes within order to implement detailed integrated to them. While TQM and
Reengineering differs, they are both interchangeable principles. Competitive environment on
the world markets is the basis of both TQM and Re-engineering. And these two terms have a
number of overlap. Such comparisons are represented in Figure 4 (Garvin, 1998; Hammer and
Stanton, 1995; Johnson, 1993).

Figure 4. TQM and Re-engineering
When a system is first modified it is updated according to the time shift conditions. Over
time, though, the current concept is again slow to respond to the environment 's requirements.
Health System Design According to Quality Control-Reengineering
Phase 1; State A- to Actıon Situation: Such interviews clarified the objective and the
comments on vision. Claim of view: (i) The system would be put in their services field in the
first three. (ii)The system raise the consumer loyalty. (iii) The system can have an objective
to increase the patients a month to represent.
Phase 2; Identificate the Business Efficiency Process: Any issues with the chain were seen. In
figure, to solve this issue, this chain reaction was defined Two reengineering groups were
formed. The first community has focused on firm structure and patient care. Both
organizations have been seeking to popular the period to reach and exit the doctor's
consultation area. The goal of the research was to develop an appointment model to reduce
waiting times.
Officials at the health-care department was eager to adapt. Because they all want less pressure
and to have good working environment.
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Figure 5. Channel Notifying Reactivity
Yet they still introduced that viewpoint, this concern is as it should be, nobody can
accomplish it.
Phase 3; Interestand Current Process: Overview of Medical Industry Review: There are two
types of people out there. The first is a regular user. Some patients arrive to take full charge of
the wellness center. The second is the monitoring resident. Such form of patient is monitored
exclusively for post-surgery operations. Control symptoms generally will not appear owing to
appointments. Because emphasis is taken for appointment, just a few patients arrive on time.
Typically optimistic thinking that I'm having to wait a long time for access, and if I go there
late, I'm having to waste less time waiting for the line. It's a reality that getting in early is
easier than getting in later.

Summary-Conclusions
This is a reality that reform is always complicated and expensive. Especially if the effects can
not be understood quickly and in the face of previously ineffective improvements.
Information technology helps to solve the problems of change, but the human factor remains
the central issue. Today, though, several big organizations who can devote some of the
money are continuing to adopt re-engineering approaches. Small businesses assume that a
certain system may be implemented in heavily developed economies. In reality, they believe
re-engineering is only for large corporations. Those thoughts are wrong of course. The reengineering should be carried out according to the company's goals, demands and financial
resources. While re-engineering can entail the elimination of some operations and divisions,
by streamlining current practices, small businesses often conduct re-engineering. They
employ re-engineering approaches throughout this phase. That is, the implementation focuses
on the business and their ability to consider the challenge.
In the other side, Turkey wishes to become a part of the European Union and to survive and
participate in all the economic areas of the world. In this transformative phase, several
businesses may have to update and reorganize their organization in the face of new legislation
and business conditions. The goal of the research is to introduce re-engineering methods at the
ABC Health Building, a medium-sized organization. The goal of this research was to bring
about radical improvements-changes in efficacy.
The purpose of the topic in the literature study is to explain what re-engineering is and how it
applies to overall quality control.
Researchers knew the essential methods, too. Including benchmarking, process development
and analysis, Development of what we observed about the re-engineering of the research unit
as duration and strategic planning required. Waiting duration reduced by around sixtyeight
percent. As a consequence of the research, the institute is experiencing drastic improvements
in its effectiveness.
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“NAVIGATING PPC IN THE SEA”: AN INTEGRATIVE REVIEW ON
IMPLEMENTATION SCIENCE OF PEDIATRIC PALLIATIVE CARE IN LOWERMIDDLE-INCOME COUNTRIES IN SOUTHEAST ASIA
Jestoni Dulva Maniago
Floreliz Viado Ngaya-an
University of the Philippines Manila

Abstract
Pediatric palliative care (PPC) is the “prevention and relief of suffering of pediatric patients
and their families facing the problems associated with life-threatening illness”. There is an
ongoing development in the PPC program in Southeast Asia (SEA). However, the
implementation has not been clearly defined among lower-middle-income countries (LMICs)
in this region. Hence, this systematic review was designed to identify, critically appraise, and
synthesize the best available records about the implementation process, related policies and
enforcement gaps among the 7 identified LMICs in the region: Cambodia, Indonesia,
Myanmar, Lao PDR, Philippines, Timor-Leste, and Vietnam. This integrative review
followed a systematic literature search for keywords referring to the background question
using multiple databases (CINAHL, Web of Science, ProQuest, and Google Scholar). From
7,599 records identified, only 11 met the eligibility criteria. Each record depending on where
it has been produced was appraised for methodological quality using critical appraisal
checklists. Furthermore, matrix analysis and constant comparison methods were used for data
analysis. PPC implementation among these countries was guided by emerging standards of
practice which refers to service provision models, management of symptoms, structural
environment, and regulations. The greatest challenge in the implementation was focused on
capacity building and the availability of financial and human resources. Strategies such as
public awareness, education, and research were identified to facilitate the implementation
process. PPC implementation science in these countries suggests an interplay among available
pieces of evidence, emerging standards of practice along with other barriers and challenges,
and strategies that facilitate successful implementation.
Keywords: adoption;
management

evidence-based

practice;

innovation;

knowledge

translation;
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“RACHEL HOUSE’S ODYSSEY IN THE SEA”: A CASE STUDY ON HOME-BASED
PEDIATRIC PALLIATIVE CARE IMPLEMENTATION IN INDONESIA
Jestoni Dulva Maniago
Floreliz Viado Ngaya-an
University of the Philippines Manila

Abstract
In most lower-middle-income countries (LMICs) in Southeast Asia (SEA), practice standards
are set by the individual palliative care organizations rather than an overarching system. This
leads to a significant variability not only in the palliative care provided to children and their
families but also in the type of care offered. A variety of service models were existing in SEA
region to provide comfort and improve the quality of life of children and their families.
However, many of these service models have not been carefully understood, does not have
practice standards, and not exclusively dedicated to pediatric patients. This case study is
focused on the home-based care model which is considered as the key facet of pediatric
palliative care among LMICs. Home-based care is cost-effective and practical for patients and
families with limited resources. The Rachel House (Yayasan Rumah Rachel) in Indonesia, as
one of the best practice models of pediatric palliative care in SEA region, is in a unique
position to be the point of reference in developing practice standards for home-based pediatric
palliative care programs. Practice standards that include (a) structure and processes of care;
(b) physical care; (c) psychological and psychiatric care; (d) social care; (e) spiritual,
religious, and existential care; (f) cultural care; (g) end-of-life; and (h) ethical and legal
aspects of care will lead to evidence-based practice, strengthening of community networks
and more capacity building initiatives. Once it has been tested feasible, validated and
implemented, home-based care may scale up through the support of national and international
agencies. Ultimately, more children and their families will be provided with quality palliative
care services because they can easily afford it in the convenience of their own homes.

Keywords: adoption; health service; implementation science; innovation; practice framework
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Özet
Günümüzde tüketiciler sadece ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmamakta, ihtiyaçları
olmamasına rağmen de tüketim davranışında bulunmaktadırlar. Tüketiciler çeşitli güdülerle
alışveriş yapmaktadır. Bu güdülerden bir tanesi de hedonik tüketim eğilimidir. Hedonik
eğilim tüketicilerin zevk alma isteğine ve alışverişten duyduğu haza dayanmaktadır. Hedonik
tüketimde tüketiciler alışverişten zevk aldıkları için tüketim davranışında bulunmaktadır.
Hedonik tüketim keşfetme isteği ile de yapılabilmektedir. Tüketiciler bir ürünü satın almayı
düşündükleri zaman risk alma, yenilikleri arama, farklı ürünleri deneme gibi davranışlarda
bulunabilirler. Bu da keşfedici satın alma eğilimi ile hedonik tüketim arasında bir ilişki ya da
etkileşim olabileceğini akla getirmektedir. Bu nedenle de araştırmanın amacı keşfedici satın
alma eğiliminin hedonik tüketim üzerinde etkisinin olup olmadığını ortaya çıkartmaktır.
Araştırmanın örneklemini Adana’da yaşayan 18 yaş üstü 505 tüketici oluşturmaktadır.
Araştırmada veriler yüz yüze anket yöntemiyle 02 Mayıs- 30 Haziran 2019 tarihleri arasında
toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Araştırmaya
katılanların yarısı kadın, yarısı erkektir. Katılımcıların çoğunluğunu 25-34 yaş arasında, lisans
mezunu, kamuda çalışan ve geliri 1701-4000 TL arasında olan tüketiciler oluşturmaktadır.
Keşifsel satın alma; keşifsel bilgi arama ve keşifsel ürün satın alma alt boyutlarından
oluşurken, hedonik tüketim ise macera amaçlı alışveriş, başkaları için alışveriş, fikir edinme
amaçlı alışveriş, sosyalleşme amaçlı alışveriş ve zevk alma amaçlı alışveriş alt boyutlarında
incelenmiştir. Yapılan yapısal eşitlik modeli sonucu keşifsel bilgi aramanın macera amaçlı
alışveriş, başkaları için alışveriş, fikir edinme amaçlı alışveriş, sosyalleşme amaçlı alışveriş ve
zevk alma amaçlı alışveriş üzerinde olumlu yönde etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Keşifsel
bilgi arama boyutu yeni bilgi edinme ve ağızdan ağıza iletişim ile ilgili ifadeler içermektedir.
Bulunan sonuç da yeni bilgi arama ve başkalarıyla alacakları ürünler hakkında konuşmayı
seven tüketicilerin hedonik tüketim eğilimine sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmada
keşifsel ürün satın almayı ölçen ifadeler marka sadakati ve yeni ürün denemeye istekli olmak
üzerine kuruludur. Sonuçlara göre keşifsel ürün satın alma macera amaçlı alışveriş, başkaları
için alışveriş, fikir edinme amaçlı alışveriş, sosyalleşme amaçlı alışveriş ve zevk alma amaçlı
alışveriş üzerinde olumsuz yönde bir etkiye sahiptir.
Anahtar Kelime: Keşifsel Bilgi Arama, Keşifsel Ürün Satın Alma, Hedonik Tüketim
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THE EFFECT OF EXPLORATORY BUYING TENDENCY ON HEDONIC
CONSUMPTION
Abstract
Nowadays, consumers do not only shop to meet their needs, but they also engage in
consumption behavior even though they do not need it. Consumers buy with various motives.
One of these motives is the hedonic consumption tendency. The hedonic tendency is based on
the desire of consumers to enjoy and the pleasure of shopping. In hedonic consumption,
consumers buy because they enjoy shopping. Hedonic consumption can also be done with the
desire to discover. When consumers think of purchasing a product, they can take risks, look
for innovations, try different products. This suggests that there may be a relationship or
interaction between exploratory buying tendency and hedonic consumption. Therefore, the
purpose of the research is to reveal whether the exploratory buying tendency has an impact on
hedonic consumption. The sample of the study consists of 505 consumers over the age of 18
who live in Adana. The data were collected between May 02 and June 30, 2019 by face to
face survey method in the study. Structural equation model was used to analyze the data. Half
of the respondents are women and half are men. The majority of the participants are between
the ages of 25-34, undergraduate graduates, public employees and their income between
1701-4000 TL. While exploratory purchasing consists of exploratory information search and
exploratory product purchasing sub-dimensions, hedonic consumption comprise of subdimensions as adventure shopping, shopping for others, shopping for ideas, shopping for
socializing and shopping for pleasure. As a result of the structural equation model, it has been
revealed that exploratory information search has a positive effect on adventure shopping,
shopping for others, shopping for ideas, shopping for socializing and shopping for pleasure.
The exploratory information search dimension includes statements about acquiring new
information and word of mouth communication. The result found that consumers who like to
search for new information and talk about the products they will buy with others have a
tendency to hedonic consumption. Statements that measure the exploratory product
purchasing in the research are based on brand loyalty and willingness to try new products.
According to the results, exploratory product purchasing has a negative effect on adventure
shopping, shopping for others, shopping for ideas, shopping for socializing and shopping for
pleasure.
Keyword: Exploratory Information Search, Exploratory Product Purchase, Hedonic
Consumption
Giriş
Tüketiciler çeşitli faktörlerden etkilenerek tüketim davranışında bulunmaktadırlar. Bu
faktörler demografik, sosyal ve psikolojik faktörler olabilmektedir. Tüketici davranışı kara
kutu gibidir. Tüketici gelen uyarıcıyı bu kara kutu içerisinde değerlendirip bu uyarıcıya bir
tepki vermektedir. Ancak bu kara kutuda uyarıcıyı etkileyen birçok faktör olduğu için aynı
uyarıcılara farklı tüketiciler farklı tepkiler verebilmektedir. Tüketiciyi etkileyen bu
faktörlerden birisi de değerlerdir. Hedonik tüketim de değerler içerisinde
değerlendirilmektedir. Her ne kadar tüketimin temelinin ihtiyaca dayandığı düşünülse de,
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Açıkalın ve Yaşar (2017:571) yalnızca faydacı bir bakış açısının, tüketim deneyiminin
yeterince anlaşılabilmesi için yeterli olmadığını, araştırmacıların bugünkü tüketim
davranışlarının araştırılması için hedonik yönteme de ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir
olduklarını belirtmektedir. Hedonik tüketim, tüketicilerin gelecekteki satın alımlarıyla ilgili
karar vermeyi etkilediği için de önemlidir (Chen vd, 2017:198)
Hedonik tüketim tüketicilerin karışık duygular, hisler ve hayaller tarafından uyarılarak
ürünleri satın alması olarak tanımlanmaktadır (Hirschman ve Holbrook,1982:93). Hedonik
tüketim davranışında bulunan tüketiciler ihtiyaçları olmadığı halde tamamen duygusal
nedenlerle örneğin alışverişten zevk aldıkları için tüketim davranışında bulunmaktadırlar.
Tüketicilerin hedonik tüketimde bulunmasına neden olan faktörler şu şekilde sıralanabilir
(Türk,2018:857):
“Tüketicilerin alışveriş esnasında alışverişe kendini kaptırarak ihtiyaç ve zaman kavramından
uzaklaşması,
Alışveriş vasıtasıyla çevresindekilerle sosyalleşmek istemesi,
Günlük hayatın stres ve karmaşasından kurtulabilmek için rahatlamak,
Modayı ve yeni trendleri, piyasaya yeni sürülmüş ürünleri takip edebilmek için fikir sahibi
olmak,
Başkalarını mutlu edebilmek için hediye verme isteği,
İndirim dönemlerindeki fırsatları yakalayarak ürünleri daha ucuza alıp kazançlı alışveriş
yapma düşüncesi”
Hedonizmde amaç ihtiyaçları gidermek değil haz elde etmektir. Gelişmiş ülkelerde dürtülerle
yapılan alışveriş tüm alışverişin yüzde 40’ını oluşturmakta ve bu yüzde 40 tüketiciden yılda 4
milyar dolar kazanılmaktadır (Haq ve Abbasi, 2016:108). Hedonik tüketim eğiliminde olan
tüketiciler satın aldıkları ürünleri somut anlamlarından daha çok onlara yükledikleri soyut
anlamlar nedeniyle satın almaktadırlar. Bu nedenle Kırcı, (2014:88) hedonizme çoğu kez
bencilliğin eşlik ettiğini, hatta hedonist bireylerde sabır ve ertelenmiş tatmin yerine çabuk ve
hemen tatmin isteğinin baskın olduğunu vurgulamaktadır.
Genel olarak, hedonik alışveriş eğilimi, görev deneyiminden bağımsız olarak alışveriş
deneyiminde bulunan değeri yansıtmaktadır (Jones vd.,2006:974) ve bu nedenle genellikle
ihtiyacı temel alan faydacı tüketimden farklıdır. Ancak hedonik ve faydacı tüketim arasındaki
fark çok keskin değildir. Bu konuyla ilgili olarak Özsaçmacı vd. (2019:74) sütlü tatlının
genellikle hedonik bir ürün olarak algılandığını, tüketicilerin faydacı (örneğin, beslenme)
veya hedonik nitelikleri (örn. tat) değerlendirerek bir sütlü tatlı seçebileceklerini
belirtmektedir. Buna benzer olarak bir araba az yakması, güvenli olması gibi nedenler yanında
aynı tüketici tarafından estetik olması, sahip olunduğunda çevreden toplanacak takdir gibi
nedenlerden dolayı da tercih edilebilmektedir. Hedonik tüketim eğlence ile ürün ve bilgi
temelinde keşif odaklıdır (Adomaviciute,2013,s.754) ve alışveriş deneyiminin çok boyutlu ve
duygusal yönleriyle ilgilidir (Jones vd.,2006:974). Bunun yanında alışverişten zevk alan,
alışveriş yaparak eğlenen ve rahatlayan yani yaptığı alışverişten duygusal anlamda tatmin
olan tüketicilerin marka hakkında olumlu paylaşımlarda bulundukları ifade edilmektedir
(Demirgüneş,2016:264).
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Tüketiciler bir ürünü satın almayı düşündükleri zaman risk alma, yenilikleri arama, farklı
ürünleri deneme gibi davranışlarda bulunabilirler. Pazarlama alanyazınında bu davranış
keşfedici satın alma olarak adlandırılmaktadır. Hatta Baumgartner ve Steenkamp (1996:122)
keşfedici satın alma davranışı eğiliminin keşifsel bilgi arama ve keşifsel satın almayı
içerdiğini belirtmektedir. Çünkü onlara göre keşifsel davranış eğilimi sadece satın alma
dönemini kapsamamaktadır. Tüketiciler satın alma öncesinde de yeni ürünleri keşfedebilmek
için araştırma yapmakta, gelen bilgi mesajlarına karşı algılarını açık tutmaktadırlar. Keşifsel
satın alma davranışı riskli, çeşitli veya yenilikçi ürün seçimleri yoluyla duyusal uyarım
ihtiyacını karşılayabilecek satın alma deneyimleriyle ilgiliyken, keşifsel bilgi arama davranışı
ise tüketicilerin bilişsel uyarılma ihtiyacını dikkate almaktadır ( Legohérel, vd.,2009:97).
Meraktan kaynaklanan satın alma, özgün ürün arama, risk alma, başkalarının deneyimlerine
özenme, çeşitlilik arama keşfedici satın alma eğilimi gösteren tüketicilerin özellikleri arasında
sayılabilmektedir (Okutan vd., 2013:120).
Parasal tasarruf ve rahatlık gibi yapıların faydacı değerlere katkıda bulunduğu, hedonik
değerin ise eğlence ve keşif yapıları kullanılarak tanımlanabildiği ve müşterinin ürün ve
(veya) bilgi arama heyecanını değerlendirdiğinde keşfin hedonik değer sağladığı ifade
edilmektedir (Adomaviciute, 2013:756). Ek olarak eğlence amaçlı alışverişin keşfedici
eğilimlerin bir göstergesi olduğu vurgulanmaktadır (Okutan vd.,2013:120). Bu durum da
hedonik tüketim ile keşfedici satın alma davranışı arasında yakın bir ilişki olduğunu gözler
önüne sermektedir. Ancak keşfedici satın alma eğilimi ile hedonik tüketim arasındaki ilişkiyi
inceleyen az sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. Örneğin Tilottama vd. (2009) yaptıkları
araştırmada yüksek seviyede keşfedici tüketim eğilimine sahip tüketicilerin daha yüksek bir
hedonik güdüyle alışveriş yaptıklarını ancak daha düşük fiyatlı ürün seçtiklerini
vurgulamışlardır. Kim ve Eastin (2011) tüketicilerin hedonik alışveriş motivasyonunun
keşifsel bilgi arama davranışı ile olumlu ilişkili olduğunu belirtmektedir. Okutan vd, (2013)
de keşifsel satın alma eğilimine sahip tüketicilerin hedonik ve plansız satın alma davranışı
gösterdiklerini tespit etmişlerdir. Erciş vd (2019) çalışmalarında da keşifsel satın almanın
hedonik tüketimi etkilediği sonucuna varılmışlardır.
Hedonik tüketim ile marka sadakati arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalardan Çilingir ve
Yıldız (2010) hedonik değerlerin marka sadakatini güçlü ve olumlu bir şekilde etkilediğini
ifade etmektedir. Mahmood ve Khan, (2014) çalışmalarında müşteri memnuniyeti ve marka
sadakatinin hedonik tüketimden etkilendiğini tespit etmişlerdir. Mehmood ve Hanaysha
(2015), hedonik değerin müşteri memnuniyetini ve marka sadakatini olumlu etkilediğini ve
hedonik değer ve marka sadakati arasındaki ilişkiye müşteri memnuniyetinin aracılık ettiğini
vurgulamışlardır. Can (2016), hedonik değerlerin marka bağlılığını olumlu yönde etkilediğini
belirtmektedir. Bu çalışmaların tam tersine Carroll ve Ahuvia (2006) ile Halilovic (2013)
çalışmalarında hedonik tüketimin marka bağlılığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğunu
belirtmişlerdir.
Yukarıda incelenen çalışmalar neticesinde keşifsel satın alma ile hedonik tüketim arasındaki
ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışmanın (Tilottama vd., 2009; Okutan vd,,2013; Erciş vd,
2019) bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmanın amacı keşfedici satın alma
eğiliminin hedonik tüketim üzerinde etkisinin olup olmadığını ortaya çıkartmaktır.
Çalışmanın sonuçlarının ilgili alanyazına katkı sağlayacağı umulmaktadır.
Metodoloji
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Araştırmanın Modeli ve Hipotezler
Araştırmanın modeli, yapılan alanyazın taraması sonucunda, araştırmalarda kullanılan
değişkenler temel alınarak oluşturulmuştur. Model Şekil 1'de sunulmuştur.

Keşifsel Satın Alma Eğilimi
Keşifsel Bilgi Arama
Keşifsel Ürün Satın Alma

H1

Hedonik Tüketim Eğilimi
Macera Amaçlı Alışveriş
Başkaları İçin Alışveriş
Fikir Edinme Amaçlı Alışveriş
Sosyalleşme Amaçlı Alışveriş
Zevk Alma Amaçlı Alışveriş

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Şekil 1'e göre keşifsel satın alma eğilimi hedonik tüketimi etkilemektedir. Bu etki alt boyutlar
da dikkate alınarak incelenmiştir. Bu doğrultuda, oluşturulan hipotezler aşağıda sunulmuştur.
Hipotez 1: Keşifsel satın alma hedonik tüketimi etkilemektedir.
Hipotez 1a: Keşifsel bilgi arama macera amaçlı alışverişi etkilemektedir.
Hipotez 1b: Keşifsel bilgi arama başkaları için alışverişi etkilemektedir.
Hipotez 1c: Keşifsel bilgi arama fikir edinme amaçlı alışverişi etkilemektedir.
Hipotez 1d: Keşifsel bilgi arama sosyalleşme amaçlı alışverişi etkilemektedir.
Hipotez 1e: Keşifsel bilgi arama zevk alma amaçlı alışverişi etkilemektedir.
Hipotez 1f: Keşifsel ürün satın alma macera amaçlı alışverişi etkilemektedir.
Hipotez 1g: Keşifsel ürün satın alma başkaları için alışverişi etkilemektedir.
Hipotez 1h: Keşifsel ürün satın alma fikir edinme amaçlı alışverişi etkilemektedir.
Hipotez 1ı: Keşifsel ürün satın alma sosyalleşme amaçlı alışverişi etkilemektedir.
Hipotez 1i: Keşifsel ürün satın alma zevk alma amaçlı alışverişi etkilemektedir.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Adana’da yaşayan 18 yaş ve üstü tüketiciler oluşturmaktadır. Türkiye
İstatistik Kurumunun 2018 verilerine göre Adana’nın nüfusu 1.317.036’dır
(www.tüik.org.25.09.2019). Evrenin hepsine ulaşmak mümkün olmadığı için araştırmada
örneklem seçme yoluna gidilmiştir. Coşkun ve diğerleri (2015:137) evrenin 100.000 ve
üstünde olduğu durumlarda örneklem sayısının en az 384 olması gerektiğini ifade
etmektedirler. Araştırmanın örneklemini 505 kişi oluşturduğu için örneklem sayısının yeterli
olduğu düşünülmektedir. Örnekleme ulaşmak için kolayda örneklem yöntemi tercih
edilmiştir.
Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada birincil veriler kullanılmış ve veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Anket iki
kısımdan meydana gelmektedir. Birinci bölümde değişkenlerden oluşan ölçek, ikinci kısımda
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ise demografik özellikler yer almaktadır. Ölçekte yer alan ifadeler beşli likert ölçeği
(1:Kesinlikle
katılmıyorum…5:Kesinlikle
katılıyorum)
kullanılarak
ölçülmüştür.
Araştırmanın değişkenlerini hedonik tüketim eğilimi ve keşifsel satın alma oluşturmaktadır.
Bu değişkenleri ölçmek için iki farklı ölçek kullanılmıştır. Hedonik tüketim eğilimini ölçmek
için Arnold ve Reynolds’in (2003) altı alt boyuttan ve her birinde üçer ifade olmak üzere
toplamda 18 ifadeden oluşan “Hedonik Tüketim Eğilimi” ölçeği kullanılmıştır. Keşifsel satın
almada ise Baumgartner ve Steenkamp’ın (1996) keşifsel bilgi arama (10 ifade) ve keşifsel
ürün satın alma (10 ifade) olmak üzere iki alt boyuttan oluşan ölçeğinden faydalanılmıştır.
Araştırmanın verileri 2 Mayıs- 30 Haziran 2019 tarihleri arasında toplanmıştır.
Tüketicilerden 549 anket toplanmasına rağmen bu anketlerden 27 tanesi eksik ve yanlış
doldurulduğu için analizden çıkartılmış ve ilk kısımda 522 anket üzerinden analiz yapılması
planlanmıştır. Değişkenlerle ilgili analizlere geçilmeden önce ilk olarak anket verileri kontrol
edilmiştir. Bu süreçte, kayıp veriler ve uç değerlerle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Kayıp
değeri az olan anketlerde ise sadece nicel değişkenler için “ortalama değer atama” yöntemi
kullanılmıştır. Daha sonra uç değerler “Mahalonabis Uzaklıkları” bağlamında incelenmiştir.
Uç değer incelemesi sonucu da 17 anket analizden çıkartılmıştır. Yapılan tüm incelemeler
sonucu 44 anket analiz dışı bırakılmıştır. Son olarak verilerin normal dağılıp dağılmadığı da
kontrol edilmiş ve normal dağılımın olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Testi
Ölçeklerin geçerliğini sağlamak için öncelikle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Hedonik
tüketim eğilimi ve keşifsel satın alma eğilimi için birinci düzey çok faktörlü doğrulayıcı
faktör analizi yapılmıştır. Ölçeklerde kabul edilebilir uyum değerlerini yakalamak adına
programın önerdiği modifikasyonlar yapılmıştır. Modifikasyonlar sonucunda ölçekte yapılan
değişiklikler Tablo 1’de, ölçüm modellerinin ürettiği uyum değerleri de Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 1 Ölçekte Yapılan Değişiklikler
Ölçekler
Hedonik Tüketim
Eğilimi

Keşifsel Satın Alma

İfade Sayısı
3
3
3
3
3
3
10
10

Boyutlar
Macera Amaçlı Alışveriş
Değer Amaçlı Alışveriş
Başkaları İçin Alışveriş
Fikir Edinme Amaçlı Alışveriş
Sosyalleşme Amaçlı Alışveriş
Zevk Alma Amaçlı Alışveriş
Keşifsel Bilgi Arama
Keşifsel Ürün Satın Alma

Çıkarılan İfade Sayısı
3
5
3

Tablo 1'e göre, keşifsel bilgi arama ölçeğinden 5, keşifsel ürün satın alma ölçeğinden ise 3,
değer amaçlı alışveriş ölçeğinden ise 3 ifade çıkartılmıştır. Değer amaçlı alışveriş ölçeği 3
ifadeden oluştuğu ve uyum değerlerini yakalayabilmek için 3 ifade çıkartıldığı için bu alt
boyut tümüyle analizden çıkartılmıştır. Diğer ölçeklerden ise ifade çıkarmaya gerek
duyulmamıştır.
Tablo 2 Ölçeklerin Uyum Değerleri
Ölçekler
Hedonik Tüketim

x2
129,524

df
80

x2/df
1,619

GFI
,967

CFI
,984

RMSEA
,035
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Keşifsel Satın Alma
İyi Uyum Değerleri
Kabul Edilebilir Uyum
Değerleri

105,070

52

2,021
≤3

,966
≥0,90
0,890,85

≤4-5

,927
≥0,97

,046
≤0,05

≥0,95

0,06-0,08

Tablo 2’deki değerler kabul edilebilir sınırlar içinde olduğundan hedonik tüketim eğiliminin
beş ve keşifsel satın almanın iki faktörlü yapıları doğrulanmıştır. Ölçeklerin faktör yükleri ile
güvenirliliklerine ilişkin Cronbach alfa katsayıları Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3 Ölçeklerin Faktör Yükleri ve Cronbach Alfa Katsayıları
Değişken
Macera Amaçlı
Alışveriş
Başkaları İçin
Alışveriş

Fikir Edinme
Amaçlı
Alışveriş

Sorular
Bana göre alışveriş bir macera ve tutkudur
Alışveriş yapmak bana her zaman için ilgi çekici
gelmiştir
Alışverişe çıktığım zaman kendimi başka bir dünyada
gibi hissederim
Başkaları için alışveriş yapmaktan hoşlanırım
Ailem ve arkadaşlarım için alışveriş yapmaktan zevk
alırım
Hediye alırken mükemmeli bulmak için zaman ve çaba
harcamaktan çok hoşlanırım
Alışverişe en son trendlerden haberdar olmak için
çıkarım
Alışverişe son modayı takip etmek için çıkarım

Zevk Alma
Amaçlı
Alışveriş

Alışverişe piyasadaki en son ürünleri görmek için
çıkarım
Alışverişe ailemle ya da arkadaşlarımla paylaşımda
bulunmak, sosyalleşmek için giderim
Alışverişe gittiğimde diğer insanlarla etkileşime
girmekten zevk alırım
Bana göre tanıdık insanlarla alışverişe çıkmak yeni
paylaşımlar yaşamaktır
Moralim bozuk olduğunda alışverişe çıkmak kendimi
daha iyi hissetmemi sağlar
Bana göre alışveriş en iyi stres atma yöntemidir

Keşifsel Bilgi
Arama

Kendimi mutlu etmek istediğimde ya da canım
sıkıldığında alışverişe çıkarım.
Yeni ürünler hakkında bilgi almak için maile gelen
reklamları okumak zaman kaybı değildir.
Diğer insanların satın aldıkları ürünleri dinlemeyi çok
sıkıcı bulmam.
Sırf merakımdan dolayı alışveriş yaparım.

Sosyalleşme
Amaçlı
Alışveriş

Keşifsel Ürün
Satın Alma

m1

Faktör
Yükü
,835

m2

,869

m3

,740

r1

,595

r2

,745

r3

,479

f1

,723

f2

,847

f3

,758

s1

,646

s2

,709

s3

,627

z1

,872

z2

,872

z3

,798

b1

,450

b3

,563

b5
b7

,396
,453

b9

,478

e1

,556

e2

,612

Kod

Mailime gelen reklamları okumadan silmem.
Satın aldığım ürünler hakkında arkadaşlarımla
konuşmayı severim.
Bazı yiyecekler farklı tat seçeneğine sahip olduğundan
dolayı, aynı tattakileri satın almayı tercih etmem.
Genellikle satın almakta olduğum bir marka olmasına
rağmen emin olmadığım bir markayı da deneyebilirim.

Cr.
Alfa

,852

,608

,818

,697

,884

,593

,723
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Değişken

Sorular
Marka bağlılığı olan bir tüketici olduğumu
düşünmüyorum.
Restauranta gittiğimde daha önce denediğim yemekleri
sipariş etmenin daha güvenilir olduğunu düşünmüyorum.
Eğer bir markadan hoşlanırsam, farklı bir şey denemek
için o markayı değiştiririm.
Yeni veya farklı bir ürün deneme konusunda temkinli
değilim.
Genellikle düzenli aralıklarla aynı tür gıdaları yemem.

Kod

Faktör
Yükü

e3

,418

e5

,510

e6

,520

e7

,482

e 10

,530

Cr.
Alfa

Tablo 3’te araştırmanın tüm alt boyutları görülmektedir. Tablo 3 incelendiğinde ifadelerin
faktör yüklerinin en düşük ,396 olduğu ve faktörlerin güvenilir olduğu anlaşılmaktadır.
Çokluk vd (2014:194) her bir faktör yükünün en az 0.32’nin üzerinde olması gerektiğini ve
bir ifadenin ölçekte kalmasına karar verebilmek için faktör yükü 0.30 olan bir ifade için
örneklem büyüklüğünün en az 350 olması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bu bağlamda
ifadelerin faktör yüklerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu ifade edilebilir. Nakip
(2006:146), alfa katsayısı için 81-100 aralığının çok güvenilir, 61-80 aralığının güvenilir, 4160 aralığının ise nispeten güvenilir olduğunu belirtmektedir. Araştırma sonuçlarına göre,
keşifsel bilgi arama boyutu hariç tüm boyutlar ,60’ın üzerinde çıkmıştır. Bu sonuçlar
ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir. Keşifsel bilgi arama boyutunun güvenirliği ise
,593 olarak bulunmuştur. Bu sayı ,60 yakın olduğu ve nispeten güvenilir olduğu için bu boyut
analizden çıkartılmamıştır.
Bulgular
Katılımcıların Demografik Özellikleri
Katılımcılara ait demografik özellikler Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4 Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Aylık Hane Geliri

Frekans
255
250
505
Frekans

Yüzde
50,5
49,5
100
Yüzde

1700 TL ve altı
1701 -4000 TL
4001 -6000 TL
6001 -8000 TL
8001 -10000 TL
10001 -12000 TL
12001 TL ve üstü
Toplam

46
103
96
78
70
82
30
505

9,1
20,4
19,0
15,4
13,9
16,2
5,9
100

Meslek

Frekans

Yüzde

Yaş
18-24
25-34
35-44
45-54
55 ve üstü
Toplam
Eğitim Durumu
Okur-Yazar değil
Okur-Yazar
İlköğretim
Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam

Frekans
135
147
102
71
50
505
Frekans
2
14
55
104
95
204
31
505

Yüzde
26,7
29,1
20,2
14,1
9,9
100
Yüzde
0,4
2,8
10,9
20,6
18,8
40,4
6,1
100
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Kamuda Çalışıyor
Özelde Çalışıyor
Emekli
Serbest Meslek
Ev Hanımı
Öğrenci
Toplam

170
107
40
62
48
78
505

33,7
21,2
7,9
12,3
9,5
15,4
100

Araştırmaya katılanların yüzde 50,5’i kadın ve yüzde 49,5’i erkektir. Katılımcıların yüzde
29,1’i 25-34 yaş aralığında olup yüzde 20,4’ünün geliri 1701-4000 TL arasındadır. Yüzde
40,4 katılımcı lisans mezunuyken, yüzde 33,7 katılımcı da kamuda çalışmaktadır.
Yapısal Eşitlik Modeli
Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla oluşturulan yapısal eşitlik modeli
Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli
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Şekil 2’de görülen modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu ve
modelin yapısal olarak uygun olduğuna ilişkin yeterli kanıtların sağlandığı gözlemlenmiştir.
Model uyum değerleri Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5 Yapısal Eşitlik Modeli Uyum Değerleri
x2
YEM
İyi Uyum Değerleri
Kabul Edilebilir Uyum
Değerleri

587,916

df
312

x2/df
1,884
≤3
≤4-5

GFI
,913
≥0,90

CFI
,931
≥0,97

0,89-0,85

RMSEA
,043
≤0,05

≥0,95

0,06-0,08

Oluşturulan modele göre değişkenler arasındaki standardize edilmiş β katsayıları, standart
hata, p ve R2değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6 Yapısal Eşitlik Modeli Katsayıları
Değişkenler
Keşifsel Bilgi Arama- Macera Amaçlı
Alışveriş
Keşifsel Ürün Satın Alma- Macera Amaçlı
AlışverişKeşifsel Bilgi Arama-Başkaları İçin AlışverişKeşifsel Ürün Satın Alma Başkaları İçin
AlışverişKeşifsel Bilgi Arama-Fikir Edinme Amaçlı
AlışverişKeşifsel Ürün Satın Alma- Fikir Edinme
Amaçlı
Keşifsel Bilgi Arama -Sosyalleşme Amaçlı
AlışverişKeşifsel Ürün Satın Alma- Sosyalleşme
Amaçlı Alışveriş
Keşifsel Bilgi Arama-Zevk Alma Amaçlı
AlışverişKeşifsel Ürün Satın Alma- Zevk Alma Amaçlı

Standardize β

Standart Hata

1,424

,736

-1,503

,545

***

1,167

,478

***

-1,071

,303

***

,965

,519

***

-,929

,315

***

1,093

,496

***

-1,132

,294

***

1,625

,936

***

-1,227

,423

p

R2

***
,57

,40

,27

,36

,76
***

Tablo 6’dan hem keşifsel bilgi aramanın hem de keşifsel ürün satın almanın macera amaçlı
alışveriş, başkaları için alışveriş, fikir edinme amaçlı alışveriş, sosyalleşme amaçlı alışveriş ve
zevk alma amaçlı alışveriş üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür. Ancak keşifsel bilgi arama
hedonik tüketimin alt boyutlarını olumlu, keşifsel ürün satın alma ise olumsuz olarak
etkilemektedir.Bu nedenle araştırmanın H1a, H1b, H1c, H1d, H1e, H1f, H1g, H1h, H1ı, H1i
hipotezleri desteklenmiştir.
Modele ait elde edilen R2 değerleri incelendiğinde de, macera amaçlı alışverişin %57’sinin,
başkaları için alışverişin %40’ının, fikir edinme amaçlı alışverişin %27’sinin, sosyalleşme
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amaçlı alışverişin %36’sının ve zevk alma amaçlı alışverişin %76’sının keşifsel satın almanın
alt boyutlarıyla açıklandığı görülmektedir.
Sonuç
Günümüzde tüketiciler sadece ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmamakta, ihtiyaçları
olmamasına rağmen de tüketim davranışında bulunmaktadırlar. Yani tüketici çeşitli güdülerle
alışveriş yapmaktadır. Bu güdülerden bir tanesi de hedonik tüketim eğilimidir. Hedonik
eğilim tüketicilerin zevk alma isteğine ve alışverişten duyduğu haza dayanmaktadır. Hedonik
tüketimde tüketiciler alışverişten zevk aldıkları için tüketim davranışında bulunmaktadır.
Hedonik tüketim eğilimi keşfetme isteği ile de yapılabilmektedir (Demirgüneş,2016:248). Bu
da keşfedici satın alma ile hedonik tüketim arasında bir ilişki ya da etkileşim olabileceğini
akla getirmektedir. Bu nedenle de araştırmanın amacı keşfedici satın alma eğiliminin hedonik
tüketim üzerinde etkisinin olup olmadığını ortaya çıkartmaktır.
Araştırmaya katılanların yarısı kadın yarısı erkektir. Çoğunluğu 25-34 yaş arasında, lisans
mezunu, kamuda çalışan ve geliri 1701-4000 TL arasında olan tüketiciler oluşturmaktadır.
Araştırmada keşifsel satın alma keşifsel bilgi arama ve keşifsel ürün satın alma, hedonik
tüketim ise macera amaçlı alışveriş, başkaları için alışveriş, fikir edinme amaçlı alışveriş,
sosyalleşme amaçlı alışveriş ve zevk alma amaçlı alışveriş alt boyutlarında incelenmiştir.
Araştırma sonucu keşifsel bilgi aramanın macera amaçlı alışveriş, başkaları için alışveriş, fikir
edinme amaçlı alışveriş, sosyalleşme amaçlı alışveriş ve zevk alma amaçlı alışveriş üzerinde
olumlu yönde etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Keşifsel bilgi arama boyutu yeni bilgi edinme
ve ağızdan ağıza iletişim ile ilgili ifadeler içermektedir. Bulunan sonuç da yeni bilgi arama ve
başkalarıyla alacakları ürünler hakkında konuşmayı seven tüketicilerin hedonik tüketim
eğilimine sahip olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bu sonuç alanyazındaki bazı çalışmalarla
(Tilottama vd.,2009; Kim ve Eastin, 2011; Adomaviciute, 2013; Okutan vd, 2013; Erciş
vd.,2019) paralellik göstermektedir. İşletmeler tüketicilere ulaşabildikleri her alandan bilgi
göndermeli ve ağızdan ağıza iletişimi teşvik edecek faaliyetlerde bulunmalıdır.
Araştırmada keşifsel ürün satın almayı ölçen ifadeler marka sadakati, yeni ürün denemeye
istekli olmak üzerine kuruludur. Sonuçlara göre keşifsel ürün satın alma macera amaçlı
alışveriş, başkaları için alışveriş, fikir edinme amaçlı alışveriş, sosyalleşme amaçlı alışveriş ve
zevk alma amaçlı alışveriş üzerinde olumsuz yönde bir etkiye sahiptir. Yani tüketici yeni ürün
denemeye eğilimli olması ile marka sadakatinin olmaması ile hedonik tüketim arasında
olumsuz bir ilişki görülmektedir. Bu sonuç da alanyazındaki marka sadakati ile hedonik
tüketim arasında olumlu bir ilişki olduğunu ortaya koyan bazı çalışmaların (Çilingir ve Yıldız,
2010; Mahmood ve Khan, 2014; Mehmood ve Hanaysha ,2015; Can, 2016) sonuçlarına
uygunluk göstermektedir. İşletmeler tüketicilerde marka sadakati yaratacak uygulamalara
ağırlık vermelidir.
Araştırma çeşitli kısıtlara sahiptir. İlk olarak araştırma sadece Adana’da yaşayan 18 yaş üstü
tüketiciler ile yapılmıştır. Daha sonraki araştırmacılar birden fazla şehirde yaşayan tüketicileri
örneklemelerine dahil edebilirler. İkinci olarak araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır.
İleriki zamanlarda yapılacak araştırmalarda nitel araştırma desenleri kullanılabileceği gibi,
anket yöntemine ek olarak da nitel yöntemler kullanılabilir.
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Özet
İstihdam, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin her daim gündeminde olan
konuların başında gelmektedir. İstihdam süreci gerek işverenler gerekse iş gören adayları
açısından zorlu bir süreçtir. İşverenlerin işe alım aşamasında yararlandığı çeşitli kaynaklar
bulunmaktadır. İşverenler, işe alım esnasında özgeçmiş havuzları, mevcut çalışanların
önerileri, İş-Kur, eğitim kurumları, özel istihdam büroları, internet gibi çeşitli kaynaklardan
yararlanmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet hem işverenler hem de iş gören
adayları için en fazla yararlanılan kaynaklardan birisi konumuna gelmiştir. Günümüzde
işveren ve iş gören adaylarını buluşturan birçok web sitesi ve uygulama bulunmaktadır. Gerek
işverene gerekse iş gören adayına zaman ve maliyet avantajı sunan bu web siteleri ve
uygulamalara olan rağbet gittikçe artmaktadır. Türkiye’de bu alanda hizmet veren en büyük
online platformlardan birisi kariyer.net web sitesidir. Bu çalışmada 25.06.2020 tarihinde
kariyer.net web sitesinde lojistik sektörüne yönelik yer alan 1.552 ilan incelenmiştir. İlanların
incelenmesi neticesinde istihdam edilmek üzere en fazla ilan verilen ilin İstanbul, en fazla ilan
veren sektörün taşımacılık, en fazla ilan verilen departmanın lojistik, en fazla ilan verilen
pozisyonun satış danışmanı, en fazla ilan verilen pozisyon seviyesinin uzman, en fazla ilan
verilen mezun olunan eğitim seviyesinin lisans, en fazla ilan verilen öğrenimi sırasında
istihdam edilmek istenen öğrenci grubunun yüksek lisans olduğu gözlenmiştir. İncelenen
ilanlarda tecrübe şartının ağır bastığı ve en fazla ilan verilen tecrübe yılının en az 1 yıl olduğu,
ağırlıklı olarak tam zamanlı çalışma şeklinin talep edildiği, engellilere yönelik sadece 11 ilan
bulunduğu ve 56 ilanın İngilizce dilinde verildiği gözlenmiştir. Sektörün tecrübeye önem
vermekle birlikte aynı zamanda özellikle lisans ve yüksek lisans öğrencilerine okul hayatları
ile eş zamanlı çalışma imkanı sunmak istedikleri görülmektedir. Tam zamanlı çalışmadan
sonra en fazla talep edilen çalışma şekli dönemsel proje bazlı çalışmadır. Her iki durum
öğrencilere iş arama sürecinde talep edilen tecrübe şartını sağlamak için fırsat sunmaktadır.
Çalışma ile lojistik sektörü istihdam piyasasının ve çalışanlarının durumu hakkında genel bir
değerlendirme yapılarak, gelecekte yapılacak yeni araştırmalara ve sektörde istihdam olmak
isteyen iş gören adaylarına yol gösterilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelime: Lojistik, İstihdam, İş İlanları, Kariyer
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THE INVESTIGATION OF LOGISTICS-RELATED JOB POSTINGS:
KARIYER.NET CASE
Abstract
Employment is one of the issues that are always on the agenda of both developed and
developing countries. The employment process is a difficult process for both employers and
candidates. There are various resources that employers use during the recruitment phase.
Employers utilize various resources such as resume pools, suggestions of current employees,
İş-Kur, educational institutions, private employment offices and internet during recruitment.
With the development of technology, the internet has become one of the most used resources
for both employers and prospective employees. Today, there are many websites and
applications that bring employers and candidates together. These websites and applications,
which offer time and cost advantages to both the employer and the candidate, are increasingly
in demand. One of the largest online platform serving in this field in Turkey is kariyer.net
website. In this study, 1,552 job postings for the logistics sector on the kariyer.net website on
25.06.2020 were examined. As a result of the examination of the posts, it was observed that
the most advertised province is İstanbul, the most advertised sector is transportation, the most
advertised departmant is logistics, the most advertised position is sales consultant, the most
advertised position level is specialist, the most advertised education level is undergraduate
and the student group that wanted to be employed during the education most is the
postgraduates. In the advertisements reviewed, it was observed that the experience was
outweighed and the most wanted experience duration was at least 1 year. Predominantly fulltime employment was requested and there were only 11 ads for the disabled and 56 ads were
published in English. While the sector gives importance to experience, it is also seen that they
want to offer the opportunity to work simultaneously with their school life, especially for
undergraduate and postgraduate students. The most requested form of work after full-time
work is periodic project-based work. Both situations provide students with the opportunity to
ensure the experience required in the job search process. The study aims to provide a general
assessment of the status of the logistics sector employment market and its employees, and to
guide future researches and prospective job seekers in the sector.
Keyword: Words: Logistics, Employment, Job Postings, Career
Giriş
Küreselleşme ve beraberinde artarak getirdiği uluslararası rekabet, işletmeleri her alanda
zorlamaktadır. Bir zamanlar sadece üretime ve satışa odaklanarak yürütülen yarışa her geçen
gün yeni dinamikler dahil olmakta ve bu dinamiklerin kendi içindeki ağırlıkları da günden
güne değişmektedir. Bu dinamiklerden birisi de işletmelerin lojistik performanslarıdır.
Tüketiciler artık sadece ürünlerin kalite ve fiyatına değil tedarik süresine de dikkat
etmektedirler. Aynı durum nihai tüketicilere benzer şekilde endüstriyel ürün tedariği yapan
işletmeler için de geçerlidir. Özellikle Just In Time (JIT) ve benzeri, stok maliyetlerinin
düşürülmesini ve verimliliği esas alan üretim felsefelerinin öne çıkması ile işletmeler
hammadde ve ara malı tedarik sürelerine daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Başlarda
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taşımacılık ve nakliye kavramları ile eşanlamda kullanılan lojistik, artan önemine binaen
depolama, elleçleme, gümrükleme, vb. süreçleri de içeren bugünkü kapsamlı tanımını
almıştır. Lojistik Yönetimi Konseyi’nin tanımına göre; lojistik, müşteri isteklerini karşılamak
üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik
zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir
şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlanması, uygulaması ve
kontrol edilmesi sürecidir (https://cscmp.org, 25.06.2020). Günümüzde lojistik hizmetler, bir
ya da daha fazla taşıma türü kullanılarak gerçekleştirilen taşımaya ilişkin depolama,
paketleme, elleçleme gibi işlemler yanında eşyanın gümrükleme, sigortalama, dökümantasyon
gibi destek işlemleri de kapsayan hizmetler zincirini ifade etmektedir (Babacan, 2003, s.9).
Nakliyeden lojistiğe giden süreç, birden fazla lojistik süreci içinde barındıran tedarik zinciri
kavramı ile daha gelişmekte ve her geçen gün önemini artırmaktadır.
Lojistik sektörü küresel pazarda önemli bir büyüklüğe ulaşmış durumdadır. Sektörün dünya
genelindeki 2018 yılı gelirinin 5.1 trilyon ABD dolarına ulaştığı değerlendirilmektedir
(www.plunkettresearch.com, 22.06.2020). Ülkelerin gelişmişlik durumuna göre değişmekle
birlikte sektörün büyüklüğü ortalama olarak bir ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYH)
yaklaşık %10’una karşılık gelmektedir (Ruan vd., 2012, s.452). Eurosat verilerine göre, 2017
yılında 27 Avrupa Birliği üyesi ülkede toplam 1.1 milyon işletme sektörde faaliyet göstermiş
ve 10.1 milyon kişiye istihdam sağlamıştır (Eurostat European Comission, 2018). Avrupa
Birliği aday ülkesi konumundaki Türkiye’de lojistik sektörü önemli bir ekonomik büyüklüğe
sahiptir. Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, jeopolitik konumu itibarı ile
önemli bir lojistik potansiyele sahiptir. 2000-2010 yılları arasında GSYH’dan %9 pay alan
sektör, sonrasında gelen sekiz yıllık dönemde ortalama payını %8,1’e düşürmüştür (KPMG,
2020). 11. Kalkınma Planına göre, sektörün istihdamı ekonomiden aldığı paya uygun olarak
2015 yılında Türkiye’de toplam çalışan sayısının %8’ine karşılık gelmektedir. Küresel
ticarette artan korumacılık tedbirleri, 2008 krizi sonrası AB’nin ekonomik büyüme
performansının istenen düzeye ulaşmaması, Ortadoğu ülkelerinde yaşanan siyasi ve ekonomik
çalkantılar sektörün gelişmesini sınırlayan faktörler olarak öne çıkmaktadır Sektörün
performansındaki düşüş Dünya Bankası tarafından her yıl açıklanan Lojistik Performans
Endeksi’ne de yansımıştır. 160 ülkenin kıyaslandığı endekste 2012 yılında 27. sıraya kadar
yükselen Türkiye, 2018 yılında ise listede 47. sıraya kadar gerilemiştir. Gümrük süreçlerinin
verimliliği (hız, süreçlerin öngörülebilirliği ve basitliği, sınır kapılarından geçiş kolaylığı...)
Endeks, lojistik altyapı, gümrükler, uluslararası sevkiyatlar, lojistik hizmetlerin kalitesi ve
rekabetçiliği, sevkiyatların izlenebilirliği ve zamanında teslimat başlıkları altındaki altı kriter
üzerinden hesaplanmaktadır. (https://lpi.worldbank.org/)
Lojistik sektörü rakamlarında ortaya koyduğu üzere gerek dünya gerekse Türkiye ekonomisi
için önemli bir konuma sahiptir. Ekonomiye katkısı yanında yarattığı istihdam ile de sosyal
açıdan ülkeler için önem arz etmektedir. Her alanda olduğu gibi lojistik sektöründe de nitelikli
istihdam sağlanması sektörün rekabet gücünü artırması bakımından önemlidir. Nitelikli
çalışanlarla artacak verimlilik lojistik hizmetlerin kalitesinin artmasına ve Lojistik Performans
Endeksi gibi performans ölçümlerinde ülke puanın artarak sıralamada yükselmesine katkı
sağlayacaktır. Bu bakımdan sektörün talep yapısının anlaşılması sektör paydaşlarına fikir
vermesi bakımından önemlidir. Bu çerçevede, çalışma kapsamında kariyer.net platformunda
yer alan veriler analiz edilerek sektörün talep yapısı incelenecek ve değerlendirmede
bulunulacaktır.
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Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Lojistik sektörü, bağlantılı olduğu birçok sektörün performansını etkileyen ve dolayısı ile
ekonomilerin büyümesi ve gelişmesine katkısı olan bir sektördür. Taşımacılık faaliyeti yanı
sıra elleçleme, ambalajlama, depolama, gümrükleme, sigortalama gibi daha birçok destek
faaliyeti kapsayan lojistik sektörü ekonominin temel aktörlerinden birisidir. Bu kapsamda
istihdama katkısı da son derece yüksektir. Çalışma ile Türkiye’nin en büyük kariyer
platformlarından birisi olan kariyer.net platformu üzerinden sektörün istihdam aşamasındaki
taleplerinin fotoğrafının çekilmesi amaçlanmaktadır.
Alanyazında lojistik sektörünün iş ilanlarını ele alarak taleplerin yapısını inceleyen fazlaca
çalışmaya rastlanmamıştır. Ayaz vd. (2018), kariyer.net platformunda denizcilik sektörüne
yönelik verilmiş 160 iş ilanını inceleyerek işe alımda aranan özellikleri ele almışlardır. İlanlar
içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve adaylara sunulan sosyal imkanlar, adaylardan
beklenen beceriler, aranan nitelikler ortaya konulmuştur. Koçer ve Öksüz (2015), elektronik
işe alım sürecinde özel istihdam bürolarının rolünü kariyer.net örneği üzerinden
araştırmışlardır. Soybilgen (2014), kariyer.net web sitesinde yer alan ilanları inceleyerek tarım
dışı işsizlik rakamlarını tahmin etmeye yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir. Cevher (2013)
ve Özkan vd. (2015) yönetici asistanlığının işe alım kriterlerini kariyer.net platformu
üzerinden araştırmışlardır. Platform üzerinden doğrudan lojistik sektöründeki istihdamı ele
alan çalışma bulunmaması ve sektördeki istihdamın talep özelliklerinin bilinmek istenmesine
yönelik ihtiyaç çalışmanın ana motivasyonu olmuştur. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde ise
alanda öğrenim gören öğrencilere, eğitim kurumlarına, sektör temsilcilerine, politika
yapıcılara ve yine sektördeki işletmelere yönelik önerilerde bulunulacaktır. Bu haliyle çalışma
sonuçlarının gerek alınyazına gerekse sektör paydaşlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın Evreni ve Veri Toplama Yöntemi
Araştırmanın evrenini kariyer.net sitesininde lojistik başlığı altında yer alan iş ilanları
oluşturmaktadır. Araştırmada ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. İkincil veriler
araştırmacı tarafından bizzat elde edilmeyen, daha önceden derlenmiş olan hazır verilerdir.
Coşkun v.d. (2015:76), ikincil verilerin araştırmacılar için zengin içerikli bir çalışma yapmaya
imkân sağlayacağını vurgulamaktadır.
İş ilanları on ayrı başlık altında analiz edilmiştir. Bunlar; ilan verilen iller, pozisyonlar,
pozisyon seviyeleri, engelli ilanları, çalışma şekilleri, aranan tecrübe şartı, öğrenimi
sırasından ve mezuniyeti sırasında talep edilen eğitim seviyesi, ilan veren sektör ve ilan
dilidir. İlanlarda ilgili başlıklarda yer alan verilerden ilk 10 sırada olanlara çalışma
kapsamında yer verilmiş ve yorumlanmıştır.
Araştırmanın verileri 25.06.2020 tarihinde toplanmıştır. Bu tarihte lojistik sektörü başlığına
yönelik verilmiş 1.552 adet ilan çalışma kapsamındaki analize dahil edilmiştir. Araştırmada
doküman incelemesi yöntemi ile veriler toplanmıştır. Doküman incelemesi araştırılması
hedeflenen konular ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini
kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek,2013:217). Analiz kapsamında 1.552 ilan verileri
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incelenmekle birlikte bir ilanda birden fazla seçeneğe yer verilebildiğinden gözlem sayıları
daha fazla olabilmektedir. Örneğin bir ilanda birden fazla il için istihdam talebinde
bulunulabildiğinden toplam incelenen ilan sayısından fazla olabilmektedir.
Araştırmanın verilerinin toplandığı kariyer.net platformu, iş arama ve işe alım süreçlerinde
yeni nesil teknolojilerle, iş arayanlarla işverenleri internet ortamında bir araya getirmektedir.
1999 yılında kurulan web platformunda, 25 milyon işgören adayının özgeçmişi ve 94 bin üye
işveren şirket profili yer almaktadır (www.kariyer.net).
Bulgular
Çalışma kapsamında 1.552 ilanın analiz edilmesi sonucunda elde edilen veriler tablo haline
getirilmiş ve 10 adet tablo ile sunulmuştur.
Tablo 1. İlan Verilen İller

Tablo 1’de en fazla ilan verilen illere yer verilmiştir. İstanbul için verilen ilanlarda Avrupa ve
Asya yakasına ayrıca yer verildiği görülmüştür. İstanbul’dan sonra en fazla ilan verilen iller;
Kocaeli, İzmir, Ankara, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Konya ve Adana’dır.
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Tablo 2. İlan Veren Sektörler

Tablo 2’de lojistik sektöründe en fazla ilan veren sektörlere yer verilmiştir. İlanlarda ilk iki
sırayı taşımacılık ve lojistik sektörü almaktadır. Ticaret, üretim bilişim, otomotiv, tekstil,
uluslararası taşımacılık ve e-ticaret sektörleri de en fazla ilan verilen ilk 10 sektör arasında yer
almaktadır.
Tablo 3. İlan Verilen Pozisyonlar

Lojistik alanında ilan verilen ilk 10 pozisyon incelendiğinde ilanların ağırlıklı olarak satış,
depo, dış ticaret ve lojistik başlıklarında toplandığı görülmektedir. İlanlarda sırasıyla; satış
danışmanı, depo sorumlusu, lojistik uzmanı, satış temsilcisi, depo elemanı, lojistik sorumlusu,
satın alma uzmanı, dış ticaret uzmanı, şoför ve dış ticaret sorumlusu pozisyonları öne
çıkmaktadır.
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Tablo 4. İlan Verilen Pozisyon Seviyeleri

Tablo 4’de lojistik sektörüne yönelik verilen ilanlarda öne çıkan ve ilk 10 sırada yer alan
pozisyon seviyeleri görülmektedir. Tıpkı pozisyon ifadelerinde olduğu gibi pozisyon
seviyelerinde de farklı birçok ifadeye yer verildiği görülmektedir. Uzman, işçi, orta düzey
yönetici, eleman, uzman yardımcısı, yeni başlayan, yönetici adayı, üst düzey yönetici, hizmet
personeli ve stajyer gibi farklı ifadelerin posizyon seviyelerini tanımlamak üzere ilanlarda
kullanıldığı görülmektedir.
Tablo 5. İlan Verilen Çalışma Şekli

Tablo 5’de lojistik sektöründe en fazla ilan verilen çalışma şeklinin tam zamanlı olduğu
görülmektedir. Tam zamanlı çalışmayı sırasıyla proje bazlı çalışma, stajyer, yarı zamanlı
çalışma ve serbest zamanlı çalışma şekli takip etmektedir.
Tablo 6. Öğrenci İstihdamında Talep Edilen Eğitim Seviyeleri
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Tablo 6’da lojistik sektöründe verilen ilanlarda öğrencilik süreci devam ederken hangi eğitim
seviyesinin en fazla tercih edildiğine yer verilmiştir. Listede ilk sırayı yüksek lisans
öğrencileri almaktadır. Doktora, lisans, ön lisans ve orta öğretim öğrencileri öğrenci
istihdamında tercih edilen diğer eğitim seviyeleridir. İlk öğretim seviyesinde ise talep
bulunmamaktadır.
Tablo 7. Mezun İstihdamında Talep Edilen Eğitim Seviyeleri

Tablo 7’de bir önceki tablodan farklı olarak en fazla istihdam edilmek istenen eğitim
seviyesinin lisans olduğu görülmektedir. Ön lisans, yüksek lisans, orta öğretim, doktora ve ilk
öğretim mezunları listede lisans mezunlarını takip etmektedir.
Tablo 8. Talep Edilen Tecrübe Şartı

Tablo 8’de lojistik sektöründe ilan veren işverenlerin en fazla talep ettikleri tecrübe yıllarına
yer verilmektedir. Buna göre işverenler çalışan adaylarının en az bir yıl tecrübeye sahip
olmasını en üst sırada talep etmektedirler. Talep edilen tecrübe yılı arttıkça ilan sayısının
azaldığı ve 11 yıl ve üzeri tecrübe şartı isteyen işletme sayısının sadece 2 olduğu
görülmektedir. Tecrübe şartı aranmayan ilan sayısı ise 426 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 9. Engelli İlanı

Tablo 9’da lojistik sektöründe engellilere yönelik verilen ilan sayısına yer verilmiştir.
Engellilere yönelik verilen ilan sayısı yalnızca 12’dir.
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Tablo 10. İlan Dili

Tablo 10’da yer verilen ilan dili verisinde en fazla ilanın Türkçe dilinde olduğu
görülmektedir. İngilizce dilinde yayınlanan ilan sayısı ise 68’dir. Diğer dillerde bir ilana ise
rastlanmamıştır.
Sonuç
En fazla ilan verilen il İstanbul’dur. İlanların yoğunlaştığı illerin aynı zamanda üretim ve
ticaretin de yoğun olduğu bölgeler olduğu göze çarpmaktadır. İlanların illere göre dağılımı bir
bölgedeki ticari faaliyetlerin artmasının beraberinde lojistik faaliyetlere olan gereksinimi de
artırdığının göstermektedir.
İlanlarda ilk iki sırayı taşımacılık ve lojistik sektörü almaktadır. Lojistiğin temelini oluşturan
taşımacılık faaliyetinin ilk sırada olması beklenen bir durumdur. Ticaret, üretim bilişim,
otomotiv, tekstil, uluslararası taşımacılık ve e-ticaret sektörleri de en fazla ilan verilen ilk on
sektör arasında yer almaktadır. Covid-19 pandemi sürecinde önemini daha da artan e-ticaret
sektörünün ilk on içerisinde yer alması lojistik ve e-ticaretin yakın ilişkisini göstermesi
bakımından önemlidir.
Lojistik alanında ilan verilen pozisyonların ağırlıklı olarak satış, depo, dış ticaret ve lojistik
başlıklarında toplandığı görülmektedir. Lojistik sektörüne yönelik ilanlarda depo ve dış
ticarete yönelik başlıkların öne çıkması aralarındaki ilişkiyi görmek açısından fikir
vermektedir. Zira lojistiğin tarihsel süreçte gelişen ve genişleyen tanımında taşımacılığın
ötesinde depolama gibi destek hizmetleri de içermesi ilanlara yansımıştır. Diğer taraftan dış
ticaret ve lojistik arasındaki bağlantı da ilanlarda yer bulmuştur. İlanlarda dikkat çeken bir
diğer faktör de pozisyon ifadelerinin geniş bir yelpazede yer alması ve standart olmayışıdır.
Özellikle Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yer verilen yeterlilikler arasında
bulunan ambarcı, lojistik operasyon sorumlusu, lojistik operasyon yöneticisi, vb. ifadelerle
standartlaştırmaktan daha ziyade geniş bir yelpazede ifadelerin kullanımının tercih edildiği
görülmektedir. Tıpkı pozisyon ifadelerinde olduğu gibi pozisyon seviyelerinde de farklı
birçok ifadeye yer verildiği görülmektedir.
Lojistik sektöründe en fazla ilan verilen çalışma şeklinin tam zamanlıdır. Lojistik sektörünün
yapısı itibarı ile birbiri ile bağlantılı faaliyetleri içermesi yanında özellikle uluslararası lojistik
operasyonlarının saat farkları nedeni ile günün geneline yayılmasını zorunlu kılması sektörü
tam zamanlı çalışmaya mecbur bıraktığı söylenebilir. Diğer taraftan verilerden görülemese de
sektörün esnek çalışmaya uygun olduğu Covid-19 pandemi sürecinde gözlenmiştir. Bu durum
gün boyu tam zamanlı çalışmayı esnek çalışma sistemi ile destekleyerek daha sürdürülebilir
kılacaktır.
Lojistik sektöründe verilen ilanlarda öğrencilik süreci devam ederken istihdam edilmede en
fazla yüksek lisans öğrencilerinin tercih edildiği tespit edilmiştir. Yüksek lisans öğrencilerinin
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derse devam zorunluluğunun olmaması ya da lisans öğrencilerine kıyasla daha az ve kolay
yönetilebilir bir programa sahip olması bu durumun oluşmasında bir faktör olarak
değerlendirilmektedir. Ayrıca yüksek lisans öğrencilerinin hali hazırda lisans mezunu
olmalarının getirdiği belirli konulardaki uzmanlıkları ve becerileri tercih aşamasında lisans
öğrencilerinin önüne geçmektedir. Bu kapsamda özellikle alanda eğitim veren kurumların,
lisansüstü seviyede eğitim gören öğrencilerin öğrenimleri sırasında sektörde çalışabilmesini
kolaylaştıracak şekilde program hazırlaması ve sektöre bu şekilde bir öneri ile gitmeleri gerek
öğrencilere gerekse sektöre fayda sağlayacaktır.
En fazla istihdam edilmek istenen eğitim seviyesi lisans seviyesidir. Bu durumda lojistik
sektör mensubu işletmeler öğrenimi devam eden öğrencilerde yüksek lisansı tercih ederken
mezun öğrencilerde ise lisans eğitim seviyesini tercih etmektedirler. Yüksek lisans
seviyesindeki mezunların kısmen daha yüksek ücret beklentisinde olmaları bu durumda etken
olabilir. Lisans seviyesi mezunların ise gerek iş tanımı beklentilerinin gerekse maaş
beklentilerinin daha mütevazı olması nedeni ile daha fazla tercih edilmesi muhtemeldir.
İşverenler çalışan adaylarının en az bir yıl tecrübeye sahip olmasını talep etmektedirler. Talep
edilen tecrübe yılı arttıkça ilan sayısının azaldığı ve 11 yıl ve üzeri tecrübe şartı isteyen
işletme sayısının sadece 2 olduğu görülmektedir. Yüksek tecrübe yılı isteyen ilanların
detayları incelendiğinde ilanların daha çok yönetici pozisyonu için istihdam edilmek istendiği
görülmüştür. En az bir yıl tecrübe şartının önemine binaen alanda eğitim veren kurumların,
işbaşında eğitim (intern) uygulaması ile öğrencilerin en az yarım dönemlerini işyerinde
tecrübe edinmek üzere geçirmelerini sağlaması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca,
işletmelerin de İşkur İşbaşı Eğitim Programı gibi imkanları kullanarak öğrencilerin
mezuniyetleri sonrasında tecrübe kazanmasına düşük maliyetlere katlanarak, diğer taraftan
önemli yarar sağlayarak destek olması gerekmektedir.
Engellilere yönelik verilen ilan sayısı on iki gibi çok düşük bir sayıdadır. Zira sektörün yapısı
itibarı ile özellikle de masa başı dökümantasyon işleri düşünüldüğünde istihdam edilebilecek
engelli sayısının daha yüksek olması beklenti dahilindedir. Bu konuda işletmelerin
yararlanabilecekleri teşviklerden de bahsederek bilinçlendirilmesi ve daha fazla engelli
istihdam etmenin aynı zamanda toplumsal bir fayda sağlamaya katkısının anlatılması yararlı
olacaktır.
En fazla ilanın beklenildiği üzere Türkçe dilinde olduğu görülmektedir. Çalışmada veri
bazında görünmeyen İngilizce ilanların detayları incelendiğinde ise genel olarak çok uluslu
şirketler tarafında ilanların verildiği gözlenmiştir. İngilizce bilmek, sektörde sıklıkla talep
gören bir özellik olmakla birlikte ilan diline bu talebin aynı oranda yansımadığı
görülmektedir.
Küreselleşmenin getirmiş olduğu ticaret artışı lojistik sektörünü de geliştirmiştir. Günümüzde
bir ürünün rekabet edebilirliği üzerinde lojistik sektönün etkisi yadsınamaz durumdadır.
Geleceğin ticaret yapısına yön verecek ve hızla büyüyen e-ticaretle artan önemi, Covid-19
pandemi sürecinde daha da hızlanmış ve tartışılmaz bir gerçeklik halini almıştır. Bu kapsamda
istihdamı artan sektörün istihdam talep yapısının bilinmesi ve paydaşların buna yönelik
planlama yapması önemlidir. Bu çalışma ile sektörün talep yapısı anlaşılmaya çalışılmıştır.
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Diğer taraftan gelecekte yapılacak araştırmalarda ilanların içeriklerinin analiz edilmesi ile
sektörün adaylardan ne gibi donanımlar istediği araştırılabilir. Aynı şekilde sektörün adaylara
ne gibi imkanlar sunmayı vadettiği incelenebilir. Veriler farklı zamanlarda yeniden
değerlendirilerek belirli bir zaman serisinde talebin hangi dönemlerde yoğunlaştığı ele
alınabilir. Lojistik sektörü hızla büyüyen yapısı ile ekonomilere sağlayacağı katkı yanında
alanyazın için de önemli bir çalışma alanı olmaya devam edecektir.
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Abstract
The ongoing onus upon the environment continues due to enormous and unplanned
industrialisation. The transport sector is one of the major areas leading to the environmental
concerns. New and primarily different paths are evolving to offer clean and economic
mobility services. Mobility and energy are the two parallel pillars in the journey towards
viable transformations. Sustainable, affordable and inclusive approach has been recommended
as a solution by the World Economic Forum while adopting smart mobility. Various studies
and reports are conducted world-wide suggesting ways to implement Electric Vehicles on
road, air or water. The proposed models of Electric Vehicles adoption provide positive
impacts for environment, energy and mobility systems and create value for industries and
society. India’s potential to generate a shared, electric, and connected mobility system is
capable of major benefits domestically as well as globally. Thus, Government of India is
looking to promote electric mobility as one of the key solutions to reduce carbon emission
through her policies. The need is switching to the Electric Mobility in passenger vehicles,
beyond privately-owned vehicles. The time calls for radical reworking of energy sources for
the transport. The present paper is an attempt to highlight the developments in the Indian
system with regard to adoption of Electric Vehicles. The paper aims to explore the
international Guidelines in brief and at last proposes suggestions for electric mobility. The
study shall be doctrinal, using the secondary data.
Keywords: Electric Mobility, India, Future, Vehicle
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UNTANGLING THE SOCIO-LEGAL DIMENSIONS VIS-À-VIS MENSTRUATION
IN THE INDIAN SOCIETY
Bhumika Sharma
Himachal Pradesh University, Shimla, India
Mohammed Muqtadir
Administrator, M.M. Public School, Ghaziabad, India

Abstract
The onset of menstruation is only a single incident in one long continuous process whereby
the girl attains maturity on the physical, sexual and psychological levels. The periodic flow of
blood from the woman’s body has been interpreted and designated by various cultures
differently. Before the medical knowledge, it was recognized as a curse and sickness.
Simultaneously, there prevailed worship of women womb and menstrual blood as well. The
taboos across various cultures and religions have led the women seeing their menses as an
inconvenient ‘curse’. These practices further shape women’s reproductive experiences and
practices. It is a matter of continuous research that whether touch of women during their
periods is dangerous. Various menarchist movements started in the late twentieth century. The
discharge during the monthly cycle has now gained masculine and symbolic understanding. If
the reason for prohibiting the entry of women to places of worship is their vulnerability to the
energy, this science may be accepted. But if the reason is to suppress the powerful women,
such and various other menstruation restrictions have to be stopped. Both men and women
have a role in representing menstruation as normal bodily function than as a matter of disgust
and shame. The disgust and shame in seclusion of women has to be replaced by celebration of
womanhood at large scale. Menstrual and reproductive health must be universally recognized
as a human rights concern. The road to charting solutions for menstrual hygiene and stigma
attached to menstruation primarily lies with social understanding of the issue. The Courts in
India have already recognised the rights around menstruation. For a developing nation like
India, it is hoped that by next Menstrual Hygiene Day (May 28), the protests would be
organized for menstrual hygiene, not just entry in the places of worship.
Keywords: Woman, Blood, Religion, Science, India
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SØREN AABYE KIERKEGAARD’DA İMANIN ETİK ÇERÇEVESİNDE
İNCELENMESİ
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Sakarya Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-7039-3159

Özet
Akıl-iman, akıl-vahiy veya felsefe-din ilişkisi şeklinde ifade edilen; gerek teolojinin gerek
felsefenin konu alanına giren meseleler bütününe ilişkin farklı bakış açıları sergilenmektedir.
Söz konusu ilişkide akıldan yana tavır takınmak, akıl ve iman arasında denge gözetmek ya da
imanı merkeze almak biçiminde üç temel yaklaşım tarzının olduğu söylenebilir. “Fideizm”
adıyla anılan üçüncü yaklaşım tarzına göre dinî dogmalar akılla kanıtlanamaz olup iman
yoluyla kabul edilmeleri söz konusudur. Bu çalışmada, fideizmin radikal bir versiyonunun
temsilcisi konumunda olan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard’un iman anlayışı
incelenmektedir. Ona göre iman; benin kendi olarak ve kendi olmayı isteyerek, saydamlık
içinde Tanrı’ya dayalı olmasıdır. Tanrı ile böyle bir özel irtibatın kurulduğu iman durumunda
günaha yer olmayıp Kierkegaard İncil’de yer alan, Pavlus’un Romalılara mektubundaki
ifadeye referansla günahın zıddının iman olduğunu belirtir. Diğer taraftan Kierkegaard’un
iman tarifi, iman halinde bireysel bir yaşantının vuku bulduğuna işaret eder. İman evrensel
olanla açıklanamayacak, aklın kategorilerine sığmayacak muhteşem bir paradokstur. İman söz
konusu olduğunda birey evrenselden üstün olup doğrudan Mutlak ile ilişki içindedir. Bu
durumun düşünmenin kalıplarına sığması ve evrensel olanla uzlaştırılması imkân dâhilinde
değildir. İmanın paradoksal yapısının en iyi örneklerinden biri, Hz. İbrahim’in oğlunu kurban
etmekle emredilmesi durumudur. Hz. İbrahim tüm hayatı boyunca emre itaat ederek imanını
tamamlamak üzere eyleme geçmiştir. Oğlunu kurban etme girişimi evrensel olan bağlamında
izah edilemeyecek, akılla anlaşılamayacak bir eylemdir. Bu çerçevede Hz. İbrahim imanın
atası ve Kierkegaard’un “iman şövalyesi” tabiriyle adlandırdığı insan tipinin ideal örneği
olarak görünmektedir. İman şövalyesi Tanrı’nın her şeye kâdir olduğuna iman ederek ve
saçmalığın inayetiyle hareket eder; onun konumunda beşerî güç, özgürlük veya cesaret bir işe
yaramaz. Böyle bir şövalye ne bir şeyden feragat eder ne de acısını başka bir şeye yönlendirir.
Oysa mutlak teslimiyet şövalyesi iman şövalyesine benzese de acısıyla uzlaşıp sevinç ve
dinginlik bulur. Beşerî kapasiteleri vasıtasıyla bir şeyden feragat eder. İman şövalyesi ile
mukayese edilen bir diğer insan tipi trajik kahramandır. Trajik kahraman evrensele tekabül
eden etiğin sınırları içerisinde kalarak hareket eder. Örneğin, bir ereğe göre etik olanı ihlal
ediyor gibi görünse de daha yüksek bir erek uğrunda hareket ederek yine bu alan içerisinde
bulunur. İman şövalyesinin durumunda ise etik ve evrensellik teleolojik olarak askıya alınır.
Tanrı ile bireysel türden bir ilişkiye sahip olan iman şövalyesi; etikle, evrensellikle uzlaşamaz
bir iman hareketi sergiler. Bu bağlamda Kierkegaard’a göre imanın etikten üstün olduğu
görülmektedir.
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Anahtar Kelimeler: İman, etik, iman şövalyesi, mutlak teslimiyet şövalyesi, trajik kahraman.

AN INVESTIGATION INTO FAITH WITHIN THE FRAME OF ETHICS IN
SØREN AABYE KIERKEGAARD
Abstract
The set of problems that are expressed as reason-faith, reason-divine inspiration, or
philosophy-religion relation, and are involved in both theology and philosophy are considered
from different points of view. It can be said that there are three main approaches about the
aforesaid relation: assuming an attitude in favour of reason, keeping a balance between reason
and faith, or putting faith in the centre. According to the third approach, which is called
‘fideism’, religious dogmas cannot be proved by reason, and they are to be accepted by means
of faith. In this paper, the understanding of faith of Søren Aabye Kierkegaard, the Danish
philosopher who is a representative of a radical version of fideism, is considered. According
to him, faith is that the self, in being itself and in willing to be itself, is grounded transparently
in God. In the situation of faith in which such a special connection is established, there is no
place for sin; and Kierkegaard expresses, with reference to the statement in Paul’s letter to the
Romans partaking in the Bible, that sin is the opposite of faith. On the other side,
Kierkegaard’s definition of faith points out that an individual living occurs in the state of
faith. Faith is a magnificent paradox that cannot be explained by the universal, and that does
not fit in the categories of reason. In context of faith, the individual is superior to the universal
and is in a direct relation with the Absolute. It is not possible for that situation to fit in the
patterns of thinking and to accord with the universal. One of the best examples of the
paradoxical structure of faith is Prophet Abraham’s case of being ordered to sacrifice his son.
Throughout his life, Prophet Abraham goes into action by obeying the order in order to
complete his faith. The attempt of sacrificing his son is an action that cannot be explained in
context of the universal and be understood by reason. In this aspect, Prophet Abraham seems
as the father of faith and the ideal example of the type of person called ‘the knight of faith’ by
Kierkegaard. The knight of faith acts by having faith in the fact that God is almighty, and by
the grace of the nonsense; human power, freedom, or courage do not work in his position.
Such a knight neither relinquishes something nor directs his pain to something else. However;
the knight of absolute resignation, though he is similar to the knight of faith, comes to terms
with his pain and becomes joyful and calm. He relinquishes something by means of his
human capacities. Another type of person that is compared with the knight of faith is the
tragic hero. The tragic hero acts within the borders of ethics, which corresponds to the
universal. For example, although he seems as if he violates the ethical in terms of an end, he is
still in this field by acting for the sake of a higher end. As for the situation of the knight of
faith, ethics and universality are teleologically suspended. The knight of faith, who has an
individual relation with God, displays an action of faith that cannot come to terms with ethics
and universality. In this context, it is seen that, according to Kierkegaard, faith is superior to
ethics.
Keywords: Faith, ethics, the knight of faith, the knight of absolute resignation, the tragic
hero.
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Özet
Gelenek kültürel alanların hem teşekkülü hem gelişimi bakımından büyük bir önem taşır.
Geleneğin her şeyi statik hale getiren, geçmişten gelen dar kalıplar şeklinde anlaşılması doğru
olmayıp değişim ve gelişim açısından sunduğu imkânlar göz ardı edilmemelidir. Kültür
sürekli yenilenmektedir ve geleneğin taşıdığı unsurlar yenilenme için bir zemin teşkil eder. Bu
yargıların geçerliliğinin en iyi şekilde görüldüğü sahalardan biri ilim alanıdır. Bir ilmî gelenek
ele aldığı meseleler, kullandığı yöntem ve terimler, ortaya koyduğu çözüm önerileri ve
gerçekleştirdiği pratikler gibi unsurlarla o ilimdeki gelişme ve yenilenmeler için malzeme
sağlamaktadır. Bu çalışmada Osmanlı ilim dünyasındaki geleneksel ahlak anlayışı ve onun
yenilenme imkânının sorgulanması konu edinilmektedir. Bu sorgulama, Kınalızâde Ali
Efendi’nin Ahlâk-ı Alâî’si merceğiyle Sadık Rifat Paşa’nın Risâle-i Ahlâk’ının incelenmesi
vasıtasıyla yapılmıştır. Anadolu Kazaskerliği makamına kadar yükselmiş olan Kınalızâde
tarafından 16. asırda Türkçe kaleme alınmış olan Ahlâk-ı Alâî, İslam düşünce dünyasındaki
ahlak alanına ait başlıca kaynak eserlerin çok iyi bir biçimde işlendiği bir kitap olup Osmanlı
ahlak literatürünün temel referans metni hüviyetini kazanmıştır. 19. asra ait Risâle-i Ahlâk ise
çocuklara öğütler vermek için yazılmış bir ahlak risalesidir. Rifat Paşa’nın Viyana Sefirliği ve
Hariciye Nazırlığı vazifelerini de ifa etmiş olması, onun Batı dünyasıyla olan temasını
kuvvetlendirmiştir. Siyasal, sosyal ve ilmî boyutlarıyla batılılaşma hareketlerinin büyük bir
ivme kazandığı 19. asırda böyle yüksek mevkilerde bulunan bir devlet adamının ahlaka dair
kaleme aldıkları; geleneksel ahlak anlayışının garbî fikirler ışığında yenilenip yenilenmediği
mevzusunun incelenmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Yapılan inceleme
neticesinde insana has özellikler, ilmin önemi, din ile akıl arasındaki uyum, ahlaklanmada
alışkanlığın önemi, huyların değişimi, ahlaklanma bakımından hocaların değeri, iyi huylara
sahip olmanın taşıdığı önem, insanın en şerefli varlık olarak değerlendirilmesi, iyinin çıkarcı
olmayan bir anlayış doğrultusunda ele alınması gibi hususlarda Risâle-i Ahlâk’ın Ahlâk-ı Alâî
ile paralellik arz ettiği görülmüştür. Bu çerçevede söz konusu risalenin muhteva yönünden,
Kınalızâde’nin eserinde ifade olunan mesele, terim ve fikirler ile örtüştüğü dile getirilebilir.
Ahlâk-ı Alâî’den yaklaşık üç asır sonra kaleme alınan Risâle-i Ahlâk, Osmanlı ilim
dünyasındaki ahlak geleneğinin bir ürünü konumundadır. Dil ve üslup yönünden farklılıklar
göz ardı edilecek olursa risalenin geleneğin sunduğu yenileşme imkânını gerçekleştirmekten
büyük ölçüde uzak olduğu söylenebilir. Hiç şüphesiz bu durum geleneğin körü körüne taklidi,
başka bir deyişle yinelenmesi anlamına gelmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı düşüncesi, gelenek, yenilenme, ahlak
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A READING OF SADIK RIFAT PASHA’S RISĀLE-I AKHLĀQ FROM THE
PERSPECTIVE OF KINALIZĀDE ALI EFENDI’S AKHLÂQ-I ALĀĪ

Abstract
Tradition is of great importance in terms of the constitution and development of cultural
fields. It is not correct to regard tradition as narrow moulds coming from past, which make
everything static; and the opportunities that it offers in terms of change and development
should not be ignored. Culture renews continuously, and the elements carried by tradition
comprise a basis for renewal. One of the areas where the validity of these judgements is
ideally seen is the field of science. A scientific tradition provides materials for the
developments and renewals in that science by means of the elements such as the problems it
deals with, the method and terms it uses, the solution offers it proposes, and the practices it
realises. This paper discusses the traditional understanding of morals in Ottoman scientific
world and the investigation of the possibility of its renewal. This investigation is done by
means of the examination of Sadık Rifat Pasha’s Risāle-i Akhlāq through the lens of
Kınalızāde Ali Efendi’s Akhlâq-i Alāī. Akhlâq-i Alāī, which was written in Turkish in 16th
century by Kınalızāde, who reached the position of the Qadiasker of Anatolia, is a book in
which the primary sources on the field of morals in Islamic intellectual world are treated in a
very good way; and it has become a basic reference text of Ottoman literature of morals. As
for Risāle-i Akhlāq belonging to the 19th century, it is an epistle written to give advices to
children. The fact that Rifat Pasha fulfilled the positions of Vienna ambassadorship and
ministry of foreign affairs strengthens his contact with the Western world. The writings of
such a statesman who had such high positions in the 19th century, when the westernization
movements gain acceleration together with its political, social, and scientific dimensions; are
of great importance in terms of considering whether the traditional understanding of morals
renews in the light of western ideas. As a result of this examination it is seen that Risāle-i
Akhlāq shows parallelism with Akhlâq-i Alāī in matters such as properties peculiar to human
being, the importance of science, the accord between religion and reason, the importance of
custom in terms of gaining habits, habit change, the value of teachers in terms of gaining
habits, the importance of having good habits, regarding human being as the most honoured
creature, and considering the good in line with a non-self-seeking understanding. Within this
framework, it can be said that aforesaid epistle matches the problems, terms, and ideas
expressed in Kınalızāde’s work. Risāle-i Akhlāq, which was written approximately three
centuries after Akhlâq-i Alāī, is a product of the tradition of morals in Ottoman scientific
world. Ignoring the differences in language and style, it can be stated that the epistle is widely
far from actualising the possibility of renewal offered by the tradition. Without any doubt, this
situation does not mean a blind imitation of tradition, in other words, a repetition of it.

Keywords: Ottoman thought, tradition, renewal, morals
Giriş
Gelenek kültürel alanların teşekkülü ve gelişimi açısından büyük bir önem arz eder.
Geleneğin önemine ilişkin bu yargının geçerliliğinin en iyi gözlemlenebildiği alanlardan biri
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ilim dünyasıdır. Konuları, meseleleri, terimleri, yöntemleri, çözüm önerileri veya pratikleri
gibi türlü öğeleriyle ilimler; gelenekler üzerine mebnîdir. Başka deyişle, mezkûr öğeler bir
ilmî gelenek içerisinde şekillenir ve ilgili ilmin tarihi içerisinde yerlerini alırlar. Ne var ki bu
durum geleneğin içine hapsolma anlamına gelmeyip ilimlerin gelişmeleri açısından bir engel
teşkil etmez.
İster ilim ister bir başka alan olsun, kültür her daim yenilenmektedir. Dolayısıyla bir alanda
geleneğin tesis edilmiş olması, yenilenme olgusuna gölge düşürmez. Hatta denilebilir ki
gelenek yenilenme için bir zemin oluşturur, bir sıçrama tahtası mesabesindedir; geleneğin
sunduğu imkânlar yeni ürünlerin meydana getirilmesi için kaynaklık eder. Buna binaen ele
aldığı meseleler, kullandığı yöntemler ve sunduğu çözüm önerileri gibi çeşitli unsurlar
sayesinde bir ilmî gelenek; yeni sorun, usul, görüş ve sair hususların geliştirilmesine yol açar.
Bununla birlikte yenilenmenin hızı ve kapsamı gibi hususiyetler ilimden ilme veya dönemden
döneme farklılık gösterir. Güçlü bir geleneğin ve bu geleneğin kuvvetli temsilcilerinin
bulunduğu alanlarda yenilenmenin yavaş ve dar kapsamlı olması beklenir.
Bu çalışmanın ana konusu, Osmanlı ilim dünyasındaki geleneksel ahlak anlayışı ve onun
yenilenme imkânıdır. “Ahlak ilmi alanında oluşan geleneksel açıklama modeli değişime
uğramış mıdır?”, “Farklı dönemlerde yazılan eserlerde yeni fikirler ortaya konmakta mıdır?”,
“Geleneksel olan, yeni bir üslupla ifade edilmiş midir?” gibi sorular eşliğinde geleneksel
ahlak anlayışının ne derece muhafaza edildiği sorgulanmaktadır. Açıktır ki ne söz konusu
anlayışın ne de ilgili yenilenme örneklerinin eksiksiz bir biçimde incelenmesi imkân
dâhilindedir. Tabiatıyla konu sınırlı bir biçimde ele alınmış olup iki eser doğrultusunda bir
inceleme yapılmıştır. Eserlerin ilki 16. asır ilmiye sınıfının önemli temsilcilerinden biri olan
Kınalızâde Ali Efendi’nin (ö. 1572) 1 telif ettiği Osmanlı ahlak literatürünün şaheseri
mesabesinde olan Ahlâk-ı Alâî’dir. Aşağıda temas edileceği üzere bu kitap, kendinden önceki
birçok ahlak eserinin ustaca işlendiği ve bu faaliyetin Türkçe’nin imkânlarıyla
gerçekleştirildiği bir çalışma olmak hasebiyle Osmanlı düşünce dünyasında büyük bir önemi
haizdir. Diğer eser ise Sadık Rifat Paşa’nın (ö. 1857)2 çocuklara nasihat maksadıyla kaleme
aldığı Risâle-i Ahlâk adlı risalesi ve buna yazdığı zeyldir. Eğitim, tıp, teknik gibi alanlarda
Batılılaşmanın etkili olduğu 19. asırda Viyana Sefirliği ve Hariciye Nazırlığı vazifelerinde
bulunmuş, dolayısıyla Batı dünyasıyla temas kurmuş bir devlet adamı olan Rifat Paşa’nın
kaleme aldığı ahlak risalesi; Osmanlı ilim dünyasındaki ahlak geleneğinin Batılılaşma
hareketlerinden etkilenip etkilenmediğine dair bir inceleme yönünden gayet önemli bir
numune teşkil etmektedir. Bu çerçevede çalışmada Rifat Paşa’nın risalesi, Ahlâk-ı Alâî
merceğiyle okunarak geleneksel ahlak anlayışı içindeki yeri ve geleneğin yenilenmesi
yönünden durumu soruşturulmaktadır.
Soruşturmada takip edilen yönteme gelince şu şekilde açıklanabilir: Yukarıda belirtildiği
üzere Ahlâk-ı Alâî ahlakın birey, aile ve devletteki görünümlerinin kapsamlı bir biçimde ele
alındığı bir kitaptır. Buna göre, birer risale olan Risâle-i Ahlâk ve zeylinin hayli dar kapsamlı
olduğu ve Ahlâk-ı Alâî’de ele alınan pek çok hususa bu risalelerde yer verilemediği aşikârdır.
1

Kınalızâde’nin hayatı ve eserleri için bkz.: Aygül, 19??, ss.13-17; Oktay, 2002, ss.185-209; Aksoy, 2002, ss.416417; Unan, 2004, ss.xvii-xxiii; Koç, 2017, ss.1-6.
2
Rifat Paşa’nın hayatı ve eserleri için bkz.: Günay, 1992, ss. 3-72; Semiz, 1994, ss.135-140; Türkdemir, 2007,
ss.7-40; Akyıldız, 2008, ss.400-401; Uğurlu, Demirtaş, 2010, ss.45-50.
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Hâl böyle olunca yapılan incelemede, Risâle-i Ahlâk ve zeylinde eksik olan açıklamalara
değinmek faydasız görülerek hem Ahlâk-ı Alâî hem Risâle-i Ahlâk’ta işlenen konuların
mukayesesi yoluna gidilmiştir. Yapılan mukayeselerle, her iki eserde ortaya konulan ahlak
anlayışına odaklanılarak Rifat Paşa’nın risalesinin Kınalızâde’nin kitabı aracılığıyla
değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Böylelikle 16. asırda kaleme alınmış, ahlak ilmine ait bir
başyapıtın gözünden 19. asırda bir paşanın kaleminden çıkma ahlak risalesinin okunması
suretiyle, aradan geçen üç asırdan sonra geleneksel ahlak anlayışının ne derece değişime
uğradığına dair bir inceleme örneği sunulmuştur. Söz konusu incelemeye geçmeden evvel,
zikredilen eserlerin ana hatlarıyla tanıtılması faydalı olacaktır.
Kınalızâde Ali Efendi Ahlâk-ı Alâî’yi Şam’da kadılık vazifesiyle meşgul iken kaleme almış ve
eseri iki yıllık bir çalışma sonucu 1565’te tamamlamıştır. O zamanlar Suriye Beylerbeyi olan
Semiz Ali Paşa’ya takdim edilen kitabın adı bu şahsa nispetle verilmiş olup yazarının ismine
de işaret etmektedir. Kendisinden önceki ahlak eserlerinin Türkçe kaleme alınmış bir eserle
ikmal edilmesi maksadıyla yazılmış olan eserde dört temel kitabın kaynak olarak kullanıldığı
görülür. Bunlar Gazzalî’nin (ö. 1111) İhyâu Ulûmi’d-dîn’i, Nasirüddin Tusî’nin (ö. 1274)
Ahlâk-ı Nâsırî’si, Celaleddin-i Devvanî’nin (ö. 1502) Ahlâk-ı Celâlî’si ve Hüseyin Vaiz-i
Kaşifî’nin (ö. 1504-1505) Ahlâk-ı Muhsinî’sidir. Kınalızâde Grek metinlerini bahsi geçen
ahlak eserleri vasıtasıyla, dolaylı olarak kullanır. Yine Sadî, Hafız, Molla Camî, Nizamî ve
Attar’ın eserleri Ahlâk-ı Alâî’nin kaynakları arasındadır. Eserde ayet ve hadislere, din âlimleri
ve sufîlerin görüşlerine ve tarihî verilere de başvurulmaktadır (Koç, 2017, ss.6-9; Algül, 19??,
ss.17-20; Oktay, 2002, ss.209-226; Unan, 2004, ss.xxiv-xxxiii; Kahraman, 1989, s.15; Alper,
2004, s.15). Ahlâk-ı Alâî’nin yapı ve muhtevasına gelince, eserin dibace kısmının ardından, üç
bahis ve hatimeden oluşan uzunca bir mukaddime kısmı yer alır. Mukaddimede hikmetin
tarifi, kısımları, faydaları; huyların değişimi meselesi; nefs-i natıkanın mahiyeti, beden ile
münasebeti, yetileri; insanın üstünlüğü, kemali ve noksanlığı gibi konular ele alınır.
Mukaddimeden sonra üç ana kitap yani üç ana bölüm gelir. Birinci kitap ahlak ilmi üzerine
olup huy, huyların insan nefisinin yetilerine göre sınıflandırılması, faziletler ile reziletler,
adalet, faziletler ile saadetin elde edilişi, nefsin sıhhatinin korunması ve nefsanî hastalıkların
ilaçları gibi konuları içerir. İkinci kitap ev yönetimi ilmi üzerine olmakla birlikte, aslında
üçüncü kitabın konusunu oluşturan devlet yönetimi ilmine dair kimi mevzular da içerir. Bu
çerçevede ikinci kitapta aile ve erkânına duyulan ihtiyaç, evin yöneticisinin vasıfları, evin
idaresi, mal, aile üyelerinin terbiyesi ve adabı gibi konular ile insanın toplumsal ve siyasal
yaşama olan ihtiyacı, sevgi, siyaset ve yöneticinin özellikleri gibi hususlar hakkında
açıklamalar yapılır. Üçüncü kitapta ise devlet yönetimi ilmine dair incelemeye devam edilerek
adaletin şart ve erkânı, adil yönetici için lazım olan kurallar, sair yönetici ve tebaanın edebi
gibi konular ele alınır. Eser Platon’un (ö. 348-347), Aristoteles’in (ö. 322) ve Abdülhalik-i
Gucdüvanî’nin (ö. 1220) vasiyetlerini ihtiva eden hatime kısmıyla son bulur. Ağır bir dille
kaleme alınmış olan Ahlâk-ı Alâî, ahlak alanına giren konuların tafsilatlı biçimde incelendiği
bir eser olup yararlandığı kaynaklar ve bunların işlenmesi bakımından Osmanlı ahlak
literatürünün başyapıtı hüviyetindedir.
Çalışmada incelenen diğer eserin müellifi Rifat Paşa ilk kez getirildiği Hariciye Nazırlığı
görevinden 1841 Aralık’ında azledilmiş olup sekiz ay süren mazuliyetinde Sultan
Abdülmecid’in isteğiyle sıbyan mektebi talebeleri için Risâle-i Ahlâk’ı kaleme almıştır ve bu
risale II. Abdülhamid devrine dek ders kitabı olarak okutulmuştur (Akyıldız, 2008, s.400;
Kayhan vd., s.996; Günay, 1992, s.58). Eserin başında bu risalenin çocuklara baba nasihati
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suretinde bir eser olduğu dile getirilerek yazılış maksadı ve hedef okur kitlesi ifade olunur
(Rifat Paşa, 1280, s.2). Herhangi bir kaynak belirtilmeyen risalede insanı sair hayvandan
ayıran vasıflar, insanın kemali, alışkanlığın önemi gibi konular ile çeşitli iyi ve kötü huylar
hakkında bilgi, tenbih ve nasihatler yer alır. Sade bir dille kaleme alınmış olan Risâle-i Ahlâk,
ele aldığı konu alanı hakkında kapsamlı izahatın mümkün ve gerekli olmasına rağmen hayli
kısa tutulmuş bir risaledir. Bunun gerekçesi şu cümlelerde ifade edilir:
Ahlak-ı memduha ve mezmumeye dair daha pek çok yazacak nesayih var ise de uzun
uzun yazılmak çocukların mizacına göre defaten tabiatlarına ağır gelerek kesel
vereceğinden ve bundan böyle saye-i inayet-vaye-i hazret-i şahanede nice kütüb-i
ahlakiye okuyarak tekmil-i kemalat-ı insaniye edecekleri bî-iştibah olduğundan
şimdilik bu kadarcık ile iktifa olundu (Rifat Paşa, 1280, s.24).
Rifat Paşa daha sonra Risâle-i Ahlâk için ondan daha hacimli bir zeyl yazmıştır. 3 Zeyl-i
Risâle-i Ahlâk isimli bu eserde bilhassa devlet memurlarına nasihatler vermekte ve bazı iyi ve
kötü huylar hakkında açıklama yapmaktadır. Risâle-i Ahlâk’ın Ahlâk-ı Alâî merceğiyle
incelenmesi yönünde bu zeylden de istifade edilmiştir.4

Risâle-i Ahlâk’ın Ahlâk-ı Alâî Perspektifinden Okunması
Kınalızâde insanı insanî nefse has özellikleri itibarıyla diğer canlılardan ayırır. Nefs-i natıka
olarak da tabir olunan insanî nefs; bitki ve hayvan türlerinde bulunmayan, tümellerin
akledilmesi, “nutk” ve gülme gibi insana has niteliklerin ilke ve nedeni olup insan bu nefs
aracılığıyla diğer canlılardan temeyyüz eder (Kınalızâde, 2017, s.57, 63). İnsanî nefsin bilici
kuvvet (kuvvet-i âlime) ve yapıcı kuvvet (kuvvet-i âmile) olmak üzere iki ana yetisi vardır.
“Nutk” adı da verilen bilici kuvvet yine iki kısma ayrılır. İlki nazarî hikmet yönünden âlim
olan kuvvet iken diğeri amelî hikmet yönünden âlimdir. İlmî akıl da denilen ilk kısmın eser ve
işi, varolanların hakikatlerini ve akledilirleri idraktir. Amelî akıl olarak da adlandırılan diğer
kısmın eser ve işi ise iyi ahlak ve salih amelleri kötü ahlak ve kötü amellerden ayırt ederek
hangi ameli işlemenin kemal ve saadete neden olduğunu ve hangi ameli işlemenin noksanlık
ve şekavete yol açtığını idrak etmektir. Yapıcı kuvvete gelince, bu yeti bedenin kısımlarını
3

Eserin yazılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ömer Mahir Alper hazırladığı bibliyografyada, Zeyl’e ilişkin
biri tarihsiz, diğeri 1275 (1858/1859) tarihli iki baskıdan söz eder (Alper, 2004, s.18). Bu çalışmada söz konusu
bibliyografyada yer almayan 1273 (1856-1857) tarihli nüsha kullanılmıştır. Dolayısıyla eserin yazılış tarihi 1273
ya da önceki bir tarih olmak icap eder.
4
Bu çalışmada, çok sayıda baskısı olan Risâle-i Ahlâk’ın 1280 tarihli nüshası; zeyli için ise 1273 tarihli nüsha
kullanılmıştır. Edinilen 1280 tarihli nüshada ne başlık ne de müellif adı yer almakta, Zeyl’in 1273 tarihli
nüshasında ise müellif adı bulunmamaktadır. Rifat Paşa’nın türlü yazılarından müteşekkil olan, oğlu Rauf Bey
tarafından basılan Müntehabât-ı Âsâr isimli eserde bulunan Risâle-i Ahlâk ve zeyli bu çalışmada incelenen
nüshalardan farklılık göstermektedir. Müntehabât-ı Âsâr’daki nüshalar ile yapılan mukayese neticesinde, Risâlei Ahlâk’ın 1280 tarihli nüshasında risalenin sonlarında küçük bir eksiklik olduğu, Zeyl’in nüshalarında ise sıra ve
düzen bakımından farklılıklar olduğu görülmüştür. Buradan hareketle tüm nüshaların birbiriyle mukayese
edilmek suretiyle nihaî bir metnin ortaya konması, bir başka çalışma konusu şeklinde değerlendirilebilir.
Müntehabât-ı Âsâr’daki nüshalar için bkz: Günay, 1992, ss.243-282. Ahlâk-ı Alâî’ye gelince, Mustafa Koç’un
(2017) çevirimetni esas alınmış olup Hüseyin Akgül’ün (19??) hazırlamış olduğu çalışmadan da yararlanılmıştır.
Başta Rifat Paşa’nın metinlerinin okunmasında olmak üzere çalışmanın hazırlanması boyunca yardımlarını
esirgemeyen hocam Prof. Dr. Mükerrem Bedizel Zülfikar-Aydın’a teşekkürlerimi sunarım.
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hareket ettirmek suretiyle haricî fiillerin sadır olmasının ilke ve nedeni mesabesindedir. Söz
konusu kuvvet işini icra ederken bilici kuvvete muhtaçtır. İster talep edilen fiiller ister
kendisinden kaçılan fiiller söz konusu olsun insandaki hareket ettirici kuvvetin (kuvvet-i
muharrike) ilkesi akletmedir. Bu kuvvet “akl-ı âmile” olarak da adlandırılır; lakin bu
adlandırma mecazîdir. Zira bu kuvvet aklı gerektirmekle beraber idraki değil, hareketi
muciptir. Yapıcı kuvvet de ikiye ayrılır. Bunların ilki menfaatlerin, yeme ve içmeyle alakalı
şeylerin elde edilmesiyle alakalı olup diğeri zararların defedilmesi, tehlike meydan getirme,
saldırma gibi şeylere ilişkindir (Kınalızâde, 2017, ss.69-70).
Yapıcı kuvvetin bilici kuvvete bağlı olmasından ötürü ikincisinin insanî nefsin temel yetisi
olduğu ifade edilebilir. Diğer taraftan, bu yeti insanın hikmet ile bağını tesis etmektedir.
Kınalızâde hikmeti ilim ve amel birlikteliği şeklinde mütalaa eden hükemaya uyarak insanın
nefsinde ilim ve amelin ortaya çıkması ve nefsin bu iki yönden kemale ermesi şeklinde bir
hikmet tanımı yapar. Nasirüddin Tusî’den aktardığı tarifle, hikmet eşyayı layıkıyla bilmeye ve
fiilleri layıkıyla eylemeye tekabül eder. Bu tarifler uyarınca, yukarıda belirtildiği üzere
hikmet, nazarî ve amelî olmak üzere iki kısma ayrılır. İlki insanın kudret ve iradesinin dahli
olmayan yer, gök veya hayvan gibi haricî varolanları konu edinirken ikincisi insanın kudret ve
iradesinin dahli olan haricî varolanları yani insanların fiil ve amellerini ele alır. Hikmetin
kısımlarının faydalarına gelince nazarî hikmetin fayda ve ereği varolanlara ilişkin mücerret
ilim ve mahiyetlerin hakikatlerine dair marifettir ki bunlar nefsin dünyada kemalini ve ahirette
hakikî saadeti temin eder. Amelî hikmete gelince onun fayda ve ereği mücerret ilim olmayıp
fiillerin güzelleştirilmesi ve amellerin kemale erdirilmesidir. Böylelikle ilim amel sayesinde
itibar dairesinin dışında kalmaktan kurtulur (Kınalızâde, 2017, ss.41-42).
Rifat Paşa benzer şekilde insan ile diğer hayvanlar arasındaki ayrımı, bilmek ile iyi ve güzel
huylar elde etmek açısından yapar. Ona göre sadece insan bilmediğini öğrenir, iyi-kötü
ayrımını bilir ve iyi ve güzel huyları tahsil ederek kötü ve çirkin olanları terk eder. İlim,
bilenlerden öğrenmek ve kitaptan okumak vasıtasıyla elde edilirken, insanın kemali güzel
huylar edinmek suretiyle hâsıl olur. İnsanın bu ayrıcalıklı yapısının temelinde ise akıl, “nutk”
ve lisan sahibi olması yatar. İnsan bu yönüyle tefekkür eder, düşünür ve konuşur (Rifat Paşa,
1280, s.2).
Görüldüğü üzere Kınalızâde’ye göre insan nefsi kendine has kuvvetlerden biri olan bilici akıl,
nutk veya ilmî akıl denilen yeti sayesinde gerek nazarî gerek amelî hikmet sahibi olur. Hikmet
ise ilim ile amel birlikteliğine karşılık gelir. Bu çerçevede, Rifat Paşa’nın bilmek ile iyi ve
güzel huylar elde etmenin insana özgü olduğuna dair saptaması ile Kınalızâde’nin ilim ve
amelden müteşekkil olan hikmeti insana mahsus addetmesi büyük ölçüde benzerdir.
Kınalızâde’ye göre hikmet faziletken zıddı olan cehalet bir rezilettir. İtidalin uç noktaları
bakımından mütalaa edildiğinde, itidale tekabül eden hikmetin ifratı kurnazlık (cerbeze) ve
aklın kullanımında sefihlik (sefeh), tefriti ise ahmaklık (beladet) ve bönlüktür (beleh). İlki
aklın layık olmayan yerler için layık olmayan mertebelerde sarf edilmesidir. Diğerine gelince,
aklın göz ardı edilerek ilim ve amel yönünden kullanılmaması hasebiyle nazarî ve amelî
hikmetin hakikatlerinin idrakinin halel görmesi durumunda ahmaklık ve bönlük ortaya çıkar
(Kınalızâde, 2017, s.109, 112). Buna göre Kınalızâde’nin “hikmet” kavramı aracılığıyla ilmin
gerekliliğini vurguladığı görülmektedir. Ancak, ilim ve amel sahiplerinin kendini beğenme ve
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gurur perdelerini saadet ve faziletin önünden kaldırmalarının lüzumlu olduğunu belirtmeyi
ihmal etmez (Kınalızâde, 2017, s.153).
Rifat Paşa’ya göre ilim insan için en çok gerekli olan şeydir. Dolayısıyla insaniyet vasfı için
lazım olan şeyleri bilmemek anlamına gelen cehalet ilmin zıddı olup çirkin, sahibinin itibarını
yok eden, onu utandıran ve yerilmiş (mezmum) eden bir vasıftır. Bundan ötürü kişi okuyup
yazma ile hüner ve marifet tahsil etmeye gayret göstermelidir; zira ilim, marifet ve kemal
sahibi kimseye her yerde hürmet edilir. Bununla birlikte, Rifat Paşa’ya göre de ilimle meşgul
olan kimse bu işi övünmek ve cahillerin yüzlerine cehaletlerini vurmak için yapmamalı;
insanlar içinde utanmamak ve ayıplanmamak gayesiyle ve dahi halka bir şeyler öğreterek
hayır işleyebilmek niyetiyle hareket etmelidir (Rifat Paşa, 1280, s.5; 1273, s.29).
İlme verilen önem ilim-akıl bağlantısıyla birlikte mütalaa edildiğinde, aklın insan açısından
çok büyük bir önemi haiz olduğu neticesi elde edilir. Bununla birlikte Ahlâk-ı Alâî’de hem
aklî olanın hem de dinî olanın nazar-ı dikkate alınması durumu söz konusudur. Mesela,
hükemanın nefs-i natıka dediklerinin şerî lisanda ruh ile karşılandığı ve nefs-i behimî, nefs-i
sebuî ve nefs-i melekî ayrımına Kur’ân-ı Kerîm’de nefs-i emmare, nefs-i levvame ve nefs-i
mutmainne tabirleriyle işaret edildiği belirtilir (Kınalızâde, 2017, s.57, 87). Yine iffetin
tanımında şeriat ve aklın birlikteliği vurgulanır: “(…) nefs-i behîmînin i‘tidâli ‘iffet’tir ki şer‘
ü akl tecviz ü tahsîn ettiği me’âkil ü meşârib ü menâkihte alâ vechi’l-i‘tidâl tasaaruf ve
tenâvül etmektir” (Kınalızâde, 2017, s.96). Kendisine nimet verilenin nimet verene
şükretmesinin aklen ve naklen vacip olduğuna yönelik ifade de söz konusu birlikteliği yansıtır
(Kınalızâde, 2017, s.376). Bu çerçevede akıl ile vahiy, hikmet ile din/şeriat arasında bir
uyumun var olduğu söylenebilir. Bununla birlikte Kınalızâde’ye göre bu durum her daim
geçerli değildir. Şöyle ki ne bazen tüm hükema şeriat âlimleriyle aynı görüşte ne de bazen
tüm şeriat âlimleri hükema ile aynı görüştedir (Kınalızâde, 2017, s.60, 82, ss.402-403).
Rifat Paşa da Zeyl’in pek çok yerinde akıl ve akla uygun olana verilen önemi ifade eder (Rifat
Paşa, 1273, s.6, 11, 14, 23, 25, 53, ss.27-28, 34-35). Öyle ki Rifat Paşa’ya göre akıl, tabiat ve
ülfet ile birlikte insanı hayra meyil ettirici üç şeyden biri olarak telakki edilmekte (Rifat Paşa,
1273, s.50) ve ilim ile birlikte çok büyük övgüye mazhar olmaktadır:
(…) insana mevhibe-i ilahiye olan niam-ı adide-i Samedaniye’nin en büyüğü ve ziyade
teşekkür edecek lutfu akıldır. İnsana dünyada en ziyade elzem olan sıhhat-i vücud ve
akıldır ve her şey akla muhtaç ve menuttur. (…) Ve akıl dahi tecrübeye mütevakkıftır.
Her şey çoğaldıkça ucuz olur. Ancak akıl ve ilim ve hüner ve kemal bunun aksinedir.
Her ne kadar bunlar insanda çok olsa kıymet ve haysiyet-i zatiyesi ziyade olur. (…)
akıl ve ilimden berî olan şahıs her ne kadar rütbe-i âlîye ve menzilet-i refiaya nail olsa
kendisine mucib-i mefharet-i sahiha olamaz. (…) Âkil kimse her ne kadar hasep ve
nesep sahibi olmasa bile kavmi içinde yine kadri refî’ ve âlîdir. İlm ü irfan sebeb-i
rifattır. Âlim olmak ne büyük devlettir. (…) İlim ve akıldan ziyade mal ve cehlden eşed
fakr olamaz. Aklı muhkem olan kimse elbette hadd-i itidalden inhiraf eylemez ve
mukteza-yı aklı terk ile heva-yı nefsine ittiba eden şahıs nedametten salim olamaz.
Kendisini bir şeye muhtaç bilmeyen adam daima hatada bulunur. Asıl dirayet-i sahiha
kendini a’kal bilmeyip ukala indinde kendisini âkil ve kâmil olduğunu bildirmektir.
Kişi aklı erdiği vecihle tarik-i müstakimden ayrılmamalı ve nefsinin istediği yola
gitmemelidir. Akıl rehber-i tarik-i müstakim olup ancak insanı semt-i nâ-müstakime
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sevk eden ya cehl veyahut nefsaniyet veya tamah ve irtikâp misilli hâlât-ı mezmumeden
ve insanın haslet-i zemimesi aklından ziyade mizacından [54] neşet eder. Akıl, dirayeti insana atiye-i Samedaniye’nin en büyüğü olduğu bî-iştibah olup hatta dost-ı cahilden
düşman-ı âkil evladır derler (Rifat Paşa, 1273, ss.52-55).
Bununla beraber sadece akıl böyle bir önem ve değere sahip değildir. Şöyle ki kötü ve
iyi huylardan bahsedilirken hem din hem akıl ölçüt olarak kabul edilir. Örneğin, yalan, gıybet
ve hırsızlık dince ve akılca kötü kabul edilirken kişinin nefs, ırz ve namusuna din ve akla
uygun bir biçimde nazar etmesi gerektiği ifade edilir. Genel olarak ise Allah’a kulluğun,
nimetlerine şükretmenin, O’ndan korkup kötü şeyler yapmayarak iyilik etmenin insanın
üzerine dince ve akılca farz olduğu dile getirilir (Rifat Paşa, 1280, ss.4-7, s.11, 18, 22).
Yukarıda aktarılan hususlar doğrultusunda, Risâle-i Ahlâk’ta sergilenen ahlak anlayışı
hakkında şu tespitlerde bulunulabilir: İyi-kötü ayrımının temelinde din ve akıl yer alır.
Bununla birlikte asıl önceliğin dinde olduğu, daha doğrusu eserin dilinde dinî bir tonun
bulunduğu söylenebilir. Nitekim din-akıl birlikteliğine işaret edilen her yerde “dince ve
akılca” ibaresi kullanılarak din akıldan önce zikredilmiştir. Daha da önemlisi, yukarıda
belirtildiği üzere kötü şeyler yapmayıp iyilik etmenin farz olduğu ifade edilmiş; yine başka bir
yerde hırsızlığın günah ve haram olduğu dile getirilmiştir (Rifat Paşa, 1280, s.11). “Farz”,
“günah” ve “haram” kavramları dinî terminolojinin kullanımının ve din merkezli bakış
açısının örnekleri konumundadır. Zeyl’de ise bu bakış açısı daha belirgin bir şekilde kendini
gösterir. Daha eserin başında, kötülüklerin Allah korkusu olmayan kişilerden zuhura geldiği
belirtilerek “hüsn-i itikad”a sahip olmak ve dinî usule riayet etmek ile iyi olmak ve hürmet
görmek arasında doğru orantı olduğu ifade edilir (Rifat Paşa, 1273, s.3). Yine bu eserde de
farz-ı ayn, farz, haram gibi dinî terminolojiye ait ibareler kullanılır (Rifat Paşa, 1273, s.5, 24,
28, 33).
Kınalızâde huyun değişimi konusundaki muhtelif görüşleri ortaya koyduktan sonra, her huyun
değişmesinin mümkün olduğunu; zira hiç birinin tabiî olmadığını belirtir. Aksi hâlde ona
göre, peygamberlerin koyduğu kanunlar ile âlimler ve emirlerin üzerinde müttefik oldukları
terbiye ve siyaset kanunları batıl ve abes olurdu. Bununla birlikte cahiller ve kötülerde çokça
olduğu üzere, kimi huylar nefse iyice yerleştiği vakit bunların değişmesi hayli zordur. Bu tür
ahlakın değiştirilmesi için şiddetli riyazat ve çokça mücahedeler gereklidir (Kınalızâde, 2017,
ss.51-52). Bu çerçevede Kınalızâde çocukluktan itibaren hikmet kanunları üzere yetiştirilmiş
olmanın önemini vurgular. Böyle bir kimse için faziletlerin elde edilmesi en yakın yollar ve
en güzel vecihler üzere hâsıl olmak durumundadır. Aksi hâlde ise ümitsizliğe düşmeyip
faziletlerin kazanılması için gayret ve tedbir etmek gerekir; zira ihmal durumunda iş işten
geçer ve ebedî şekavete doğru yol alınır (Kınalızâde, 2017, s.146). Öte yandan, Kınalızâde’ye
göre insanî nefs, birlikte yaşadığı kimselerin vasıflarıyla tahakkuk ve sohbet ettiği kimselerin
ahlakıyla tahalluk etmek özelliğindedir. Dolayısıyla nefsin sıhhatini korumak ve faziletlerini
bakî kılmak için, kişi kendi gibi veya kendinden daha kâmil biçimde faziletleri elde etmiş
kimselerle muaşeret eylemeli ve reziletler içinde olan kimselerden uzak durmalıdır
(Kınalızâde, 2017, s.149).
Rifat Paşa da benzer şekilde çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıklara çok büyük önem
verir. Zira nasıl ağaç yaşken eğri olsa bile doğrultulması kolaysa, aynı şekilde insanın
küçükken terbiye edilmesi kolay olur. Kötü huylara alışmış bir kimse büyüdükten sonra onu
kötü ahlaktan ayırmak oldukça güçtür (Rifat Paşa, 1280, ss.2-3). Hâl böyle olunca, iyi huylara
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alışmış bir insanın ahlakının değişmesi de hayli güç olacaktır. Açıktır ki Rifat Paşa
ahlaklanmanın temeline alışkanlığı koymakla birlikte huyların değişebilme ihtimalini göz ardı
etmez. Ancak görüldüğü üzere, belli bir yaşa ulaşıldığında söz konusu değişimin güçlükle
vuku bulduğu görüşündedir. O’na göre de insanın daima yakınında bulunan kişilerin
huylarıyla huylanması, tabiatının bir parçasıdır (Rifat Paşa, 1280, s.15). Buradan hareketle
çocukların yakınlarında bulunan kişilerin nasıl kimseler olduklarının büyük bir önem arz ettiği
söylenebilir.
Kınalızâde insana ilim ve salih amel ile talim ve tehzib-i ahlak eden üstada duyulan sevginin,
anne-baba sevgisinden üstün olduğu görüşündedir. Şöyle ki ruh cisim üzerine üstün tutulmuş
ve insanın hakikati ruhla ortaya çıkarılmış olduğu için; ruhanî hayatın tekmilinin sebebi ve
saadet vasıtası olan muallim, cismanî hayatın sebebi ve insaniyetin zahirinin husulünün
vasıtası olan babadan üstündür ve muallim olmaklığı bakımından daha kâmildir. Dolayısıyla
ona olan sevgi baba sevgisinden daha güçlü, haklarına riayet etmek daha önemli ve iyidir
(Kınalızâde, 2017, ss.433-434). Benzer şekilde Rifat Paşa da hocayı anne-babadan üstün tutar.
Şöyle ki çocuğun yakınında bulunan kişilerden, ahlaklanması bakımından en büyük vazife
hocasına düşmektedir. Zira Rifat Paşa nazarında insanı kemale erdiren hocadır. Bu sebeple
hocanın hakkının anne ve babanınkinden fazla olduğu ifade edilir (Rifat Paşa, 1280, ss.5-6).
Buraya kadar aktarılanlar çerçevesinde iyi huylara sahip olmanın taşıdığı önem açıkça
görülür. Rifat Paşa’ya göre insanın kötü huylardan sakınıp iyi huylarla ahlaklanması lazım
gelir; zira iyi ahlak sahibi olan kişi saadete erişirken kötü ahlaklı kişiler insanlarca ve bilhassa
kâmil kimseler tarafından hakir görülürler. Yine, daha önce belirtildiği üzere, en şerefli varlık
olan insan ilim ve kemalat için çaba göstermelidir. Kötü ahlaklı kimse ise övülmez ve güzel
huylarla bezenmedikçe kurtuluşa eremez (Rifat Paşa, 1280, s.24). Öyle ki şeref, mevki, servet
gibi dış iyilerden nasibini alsa bile itibar sahibi bir kimse addolunmaz. Rifat Paşa edep, iffet
ve ırzın korunması bağlamında bu duruma şu sözlerle işaret eder: “Zira bir adamda edep ve
iffet ve vikaye-i ırz ve namus olmadıkça velev kendisi pek büyük devlet ve ikbal sahibi olsa
bile âlimin yanında ve nas nazarında hiç kadr ü itibarı olmayarak bayağı mezmum ve alçak
olur” (Rifat Paşa, 1280, s.23).5 Bu noktada şöyle bir soru akla gelebilir: İlim ve iyi ahlak
sahibi olmak, saadete ve kurtuluşa ermek ile itibar görmek ve övülmek için mi istenir? Başka
bir tabirle ilim ve iyi huylar getirecekleri faydalar nedeniyle mi değerlidir?
Kınalızâde’ye göre, Cevvad ve Feyyaz olan Hak, feyzinde maksatlar ve karşılıklar
gözetmezken insan için böyle bir durum muhaldir. İnsan imkân ölçüsünde O’na benzemeye
çalışmalı ve kendinden hayırlı işlerin sadır olmasına gayret göstermelidir. Bu ise insanın tam
anlamıyla Hak gibi eyleyemeyeceği ve eylemlerinde bir nebze de olsa karşılık gözeteceği
anlamını taşır. Ancak bu durum dünyevî menfaatlerin peşinden koşulduğu çıkarcı bir
anlayışın sergilemesi anlamına gelmez. Bilakis insan halis bir şekilde “li-vechillahi teala”
eyleyerek ve ebedî faydalar elde ederek ilahî hilafete layık olabilir. (Kınalızâde, 2017, s.522).
Rifat Paşa’nın kimi ifadelerine bakıldığında faydaya önem verdiği gerçeğiyle karşılaşılır.
Örneğin, ziyankârlığın herkes için zararlı bir huy olduğu; haset etmenin bir fayda sağlamadığı
bu anlamda değerlendirilebilecek ifadelerdendir (Rifat Paşa, 1280, ss.8-9). Yine aşağıdaki
Benzer şekilde Zeyl’de, insanın ırz ve namusunu canı gibi koruması gerektiği ifade edilir (Rifat Paşa, 1273,
s.4).
5
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satırlarda, yardım etmenin bizzat iyi olduğu için değil de ihtiyaç duyulduğunda yardımcı
olacak birilerini bulma maksadıyla gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir: “Eğer sen
böyle eder isen bir gün senin dahi bir işin düştüğü vakit sana da yardım eden bulunur ve
bahillik edip kimseye mürüvvet ve muavenet etmez isen bir darlık gününde senin dahi işine
yardım ve iane edici bulunmaz” (Rifat Paşa, 1280, s.18). Bu bağlamda faydacı ve dahası
çıkarcı bir tavrın sergilendiği düşünülebilir. Ne var ki bu durum Rifat Paşa’nın ahlak
anlayışıyla örtüşür görünmemektedir. O her ne kadar ilmin ve iyi huyların fayda ve getirilerini
göz ardı etmese de salt çıkara dayalı bir ahlak tasavvuruna sahip değildir. Dahası, insanın
başkalarının acılarını sahiplenmesi gerektiğine ilişkin şu satırlar, bencillik ve çıkarcılıktan ne
denli uzak bir tavrın öğütlendiğini gözler önüne sermektedir: “(…) onlar hakkında bir can
sıkacak ve keder edecek vakıa olduğu surette ayniyle kendisine olmuş misilli teessüf etmeli
(…)” (Rifat Paşa, 1280, s.22). Rifat Paşa’nın bencil çıkarlara itibar etmeyişinin daha açık bir
ifadesi; Zeyl’de yer alan, devlet ve millet sevgisinin şahsî refah, saadet ve necatı öncelediğine
dair sözlerinde görülür (Rifat Paşa, 1273, s.5, 31). Yine adı geçen eserde “(…) herkese
muktedir olduğu mertebe iyilik etmiş olduğunu ve hiç kimseye bilerek bi-gayr-i hakkın bir
gûne gadr ü zarar etmediğini muhakkak bilerek ömür sürmek gibi hüsn-i hâl olamadığından
(…)” (Rifat Paşa, 1273, s.16) denmek suretiyle başkalarına iyilik etmenin ne kadar büyük bir
önemi haiz olduğu vurgulanmaktadır. Rifat Paşa’ya göre “İnsanın en iyisi kendisine layık
görmediği hâlât-ı reddiye ve muzırrayı benî nev’i hakkında dahi tecviz etmez ve zatına
istediği keyfiyat-ı hasene ve nafiayı sairine dahi talep ve arzu eder (…)” (Rifat Paşa, 1273,
ss.41-42).
Buraya kadar olan kısımda daha ziyade ahlak ve ahlaklanmayla ilgili temel hususlar ele
alınmış bulunmakta. Hassaten iyi ve kötü huylara gelince, ilk olarak vurgulanması gereken
nokta, iyi huyların itidal merkezli bir biçimde izah edilmesidir. Kınalızâde fazilet ve rezilet
ayrımını itidal üzerine bina eder. Fiillerin nefsten itidal üzerine sadır olmasını sağlayan huy
“fazilet” adını alırken ifrat ve tefrit yönündeki fiillerin sudurunda ilgili huy rezilet olur. Bu
ayrım ile insanî nefsin temel kuvvetleri göz önünde bulundurulması neticesinde temel fazilet
ve reziletler tespit edilir. Buna göre nefs-i melekînin itidal üzerine olması hikmet, ifrata
meyletmesi kurnazlık ve tefriti ahmaklıktır. Nefsi-i sebuînin itidal üzere tasarrufunda hâsıl
olan huy şecaat, ifratı durumunda “düşünmeden tehlikeye atılma (tehevvür)” ve tefritinde ise
korkaklıktır (cübn). Nefs-i behimînin itidali iffet, ifratı ahlaksızlık (fücur) ve tefriti
şehvetsizliktir (humud). Bu üç huyun toplamı ise adalet olup ifrat ve tefrit yerine zıddı vardır
ki bu huy cevrdir.6 Kınalızâde diğer iyi huyları temel faziletlerin ferleri olarak telakki ederek
onların altında sıralar. Hikmetin altında yer verilen faziletler zekâ, anlayış çabukluğu (sürat-i
fehm), zihin berraklığı (safa-yı zihn), öğrenme kolaylığı (sühulet-i taallüm), iyi akletme
(hüsn-i taakkul), muhafaza etme (tahaffuz) ve hatırlamadır (tezekkür). Şecaatin ferleri
mesabesinde olan huylar ise kibr-i nefs, kahramanlık (necdet), gayret yüceliği (ulüvv-i
himmet), sebat, hilm, sükûn, (zekâ ile berâber olan cesâret) şehamet, tahammül, tevazu,
hamiyet ve inceliktir (rikkat). İffet on iki nev’i olup bunlar hayâ, rıfk, güzel huyluluk (hüsn-i
hedy), barış içinde olma (müsalemet), kendine egemen olmak (daat), sabır, kanaat, vakar,
6

Kınalızâde yukarıda aktarılan üçlü taksimden evvel dörtlü bir sınıflandırmadan da bahseder. Buna göre hikmet
nazarî kuvvetin fazileti, adalet amelî kuvvetin fazileti, iffet şehevî kuvvetin fazileti ve şecaat de gazabî kuvvetin
fazileti olup bu huyların ifrat ve tefritleri olan reziletler üçlü taksimde yer verilen açıklamalarla aynıdır.
Kınalızâde adaletin ayrı olarak dördüncü bir fazilet kabul edilmediği sınıflandırmayı esas almaktadır (Kınalızâde,
2017, ss.94-95).
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vera, intizam, hürriyet ve cömertliktir (seha). Adalete gelince altında yer alan faziletler
sadakat, ülfet, vefa, şefkat, sıla-i rahm, mükâfat, güzel ortaklık (hüsn-i şirket), hakları
güzellikle ödeme (hüsn-i kazâ), yakınların dostluğunu kazanma (teveddüd), teslim, tevekkül
ve ibadettir. Kınalızaâde tüm bu faziletleri açıkladıktan sonra her birinin ifrat ve tefritinin
olacağını belirtir ve örnek olarak hikmetin altında yer alan faziletlerin ifrat ve tefritlerini
inceler (Kınalızâde, 2017, ss.94-117).
Rifat Paşa da itidali “evsat hâli” olarak tarif etmekte ve ifrat ile tefritin fenalık ve rezilete,
bunların ortasının ise ahlak-ı memduhaya yani fazilete tekabül ettiğini belirtmektedir.
Örneğin, kuvvet-i natıkanın vasatı hikmet, ifratı kurnazlık, tefriti kalın kafalılık (gabavet);
kuvvet-i gazabiyenin vasatı şecaat, ifratı düşünmeden tehlikeye atılma, tefriti korkaklık;
kuvvet-i şehvaniyenin ise vasatı iffet, ifratı ahlaksızlık, tefriti şehvetsizliktir (Rifat Paşa, 1273,
s.21).
Gerek Risâle-i Ahlâk gerek zeylinde Rifat Paşa pek çok iyi ya da kötü huydan bahseder.
Ancak söz konusu huylar vasat ile ifrat ve tefritin belirtilmesi şeklinde ele alınmaktan ziyade,
belirli bir tasnif yapılmadan sıralanarak haklarında kısmî açıklama yapılmaktadır. Risâle-i
Ahlâk’ta geçen iyi huylar arasında (kulluk) ubudiyet, şükür, ilim, marifet, ana-babaya ve
hocaya hürmet ve riayet, tevazu, sadakat, vefakârlık, riayetkârlık, kanaat, hilm, muavenet,
şefkat, merhamet, edep, hürmet, iffet ve hamiyet gibi huylar vardır. Kötü huylar arasında ise
cehalet, yalan (kizb), koğuculuk (nemmamlık), ikiyüzlülük, gıybet, ziyankârlık, haset,
haylazlık, hilekârlık, arsızlık, maskaralık, hırsızlık (sirkat), ağzı gevşeklik, kin, nefsaniyet,
acele, dargınlık, gazap, hasislik gibi huylar yer alır (Rifat Paşa, 1280, ss.4-23). Zeyl’e
bakıldığında ise dirayet, iffet, emanet, doğruluk (sıdk), istikamet, adl, insaf, vakar, temkin,
sebat, metanet, hilm, hamiyet, kerem, merhamet, mürüvvet, insaniyet, hikmet, şecaat, ihtiyat,
sabır, hukuk-ı akraba ve ahbabı gözetmek, riayet-i hukuk, muhabbet, şan, kanaat, iffet, gayret,
lütuf gibi iyi ahlak ile hırs, tamah, cehl, zulm, ihanet, gaflet, kibir, rehavet, kurnazlık, çok
kızma, ahlaksızlık, kalın kafalılık, korkaklık, şehvetsizlik, cüret, yalan, acele, tereddüt,
nedamet, görülen iyiliği unutmak, haset, israf, ifşa-yı sır gibi kötü ahlakla karşılaşılır (Rifat
Paşa, 1273, ss.5-6, 32-49, s.21, 54).
Yukarıda aktarılanlar ışığında, Rifat Paşa’nın itidal merkezli fazilet tasavvuru noktasında
geleneksel anlayışla mutabık olduğu ve Risâle-i Ahlâk ile zeylinde fazilet ve rezilet olarak
addolunan huyların Kınalızâde’nin belirlemeleriyle paralellik gösterdiği görülmektedir.
Sonuç
Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alâî’si ile Rifat Paşa’nın Risâle-i Ahlâk ve Zeyl-i Risâle-i Ahlâk adlı
eserleri arasında yapılan karşılaştırmalı okuma neticesinde pek çok hususta benzerlik
saptanmıştır. Bunların başında insana has özellikler, ilmin önemi, din ile akıl arasındaki
uyum, huyların değişimi, ahlaklanma bakımından hocaların değeri, iyi huylara sahip olmanın
taşıdığı önem, iyi olanın çıkarcı olmayan bir anlayış doğrultusunda ele alınması ve faziletin
itidal ve vasat ile özdeşleştirilmesi gibi konular gelir. Bu çerçevede Rifat Paşa’nın ahlak
risalesi ile zeylinin muhteva yönünden Kınalızâde’nin eserinde ifade olunan mesele, terim ve
fikirler ile örtüştüğü dile getirilebilir.
Ahlâk-ı Alâî’den yaklaşık üç asır sonra kaleme alınan Risâle-i Ahlâk, Osmanlı ilim
dünyasındaki ahlak geleneğinin bir ürünü konumundadır. Dil ve üslup yönünden farklılıklar
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göz ardı edilecek olursa risalenin ahlak ilmine dair yeni fikirler üretmekten uzak olduğu
söylenebilir. Hiç şüphesiz bu durum geleneğin körü körüne taklidi yani yinelenmesi anlamına
gelmez. Söz konusu olan, güçlü bir geleneğe dayalı olan ahlak ilmi alanında kaleme alınan
eserde geleneksel olanla büyük ölçüde irtibatın korunması ve yeni bir söylem formu içinde
geleneksel ahlak anlayışın ifade edilmesi gibi görünür.
Rifat Paşa Batılılaşma hareketlerinin çok yoğun olduğu 19. asırda Viyana Sefirliği ve
Hariciye Nazırlığı vazifelerini ifa etmiş biri olarak Avrupa ve yenilikçi anlayışla temas
hâlinde olan bir devlet adamıdır. Bununla birlikte onun ahlaka ilişkin yazdıklarında,
geleneksel olan bakış açılarını muhafaza ettiği görülmektedir. Bu durum, Osmanlı ilim
dünyasında geleneksel ahlak anlayışının çok kuvvetli ve köklü bir biçimde yerleştiğinin bir
örneği olarak okunabilir. Elbette bu alanda örnekler çoğaltılarak yeni okumaların yapılması
gerekmektedir ki böylelikle geleneksel ahlak anlayışının tesir alanı hakkında daha net
belirlemeler yapma imkânı mümkün olabilsin.
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Abstract
One of the most important inputs of agriculture is water. Along with the increasing world
population, changing and increasingly diversified consumption needs to increase the
importance of water due to the demand for agricultural production. The increase in demand
for water is not only limited to the agricultural sector, but also for all sectors. This situation
has started to become one of the most suggestive topics for decision-makers in terms of how
sectoral sharing of limited water will be. Agriculture is the sector that uses the most water.
While approximately 70% of the water amount in the world is used in the agriculture sector,
this ratio is around 73% in Turkey. Therefore, the management of water used in agriculture is
of special importance. Since the 1990s due to the adoption of a participatory approach to
water management, the management has been transferred to water users in Turkey. It cannot
be said that the expected benefits from these transfers are provided. As a matter of fact, due to
the management problems experienced, the associations started to be taken back to the public,
DSI. This study aims to measure the perceptions of farmers in participatory agricultural water
management. The study was conducted through face-to-face interviews with 374 farmers
selected by a simple random sampling method in 2018. The sample volume was determined
with a 95% confidence limit and a 5% margin of error. According to the results, 62.24% of
the farmers reported that they did not have sufficient information about the irrigation
associations. Only 30.58% of them have the perception that the irrigation associations are
informing the farmers sufficiently. While the ratio of participants who find the service quality
provided by the irrigation organizations sufficient was 24.87%, the rate of those who are
satisfied with the irrigation institutions was only 26.59%. On the other hand, the amount of
water given in the Harran Plain was approximately 6.34 billion m3 in 2017. This was almost
twice the irrigation water requirement of the Plain which was 2.79 billion m3. Despite this, the
ratio of farmers who report that they have access to enough water for their irrigation needs
was 41.62%. These results indicate that irrigation management was not performed at the
expected efficiency, although enough water was given to the irrigation channels. Participants
mostly did not have a positive opinion about irrigation management. In irrigation
management, irrigation water needs of the products and economic analysis based on the water
should be taken into consideration to use water more effectively. At the same time, it is
recommended to activate agricultural irrigation organizations with more effective laws.
Keywords: Farmer, Agricultural water management, Irrigation associations, GAP-Harran,
Plain
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SULAMA BİRLİKLERİNİN ÇİFTÇİLER AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ: GAP-HARRAN OVASI ÖRNEKLEMESİ, ŞANLIURFATÜRKİYE
Giriş
Tarımın en önemli girdilerinden biri sudur. Artan dünya nüfusuyla birlikte, değişen ve giderek
çeşitlenerek artan tüketim ihtiyaçları, tarımsal üretime olan talebi dolayısıyla, suyun önemini
arttırmıştır. Suya olan talep artışı sadece tarım sektörü ile sınırlı olmayıp, tüm sektörlerin su
ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu durum kısıtlı olan suyun sektörel paylaşımında en çok
düşünülen konulardan biri haline gelmeye başlamıştır. Dünya üzerindeki kullanılabilir su
miktarının %67-70’i tarım sektöründe kullanılmakta ve bu oran Türkiye’de %73 civarındadır
(Yılmaz ve Peker,2013). Tarımsal üretim amacıyla kaynaklardan ihtiyaçtan fazla su çekilmesi
ve bu suyun verimli kullanılamaması gibi nedenlerle Türkiye’nin kullanımında olan bir çok
tatlı su ekosistemi, ekolojik ve ekonomik değerini kaybetmektedir (WWF, 2014).
Tarım, hem küresel olarak hem de Türkiye açısından en fazla su kullanan sektördür. Bundan
dolayı tarımda kullanılan suyun idaresi önem arz etmektedir. Türkiye’de sulama yönetimi,
1990’lardan 2016 yılına kadar, yasal yetki, katılımcı su yönetimi yaklaşımıyla, kamudan su
kullanıcılarına devredilmiştir. Bu yıllarda, sulama suyunun fiyatı, tüm sulama
programlarındaki işletme ve bakım maliyetlerine dayanmakta ve ürün bazında
farklılaştırılarak hektar başına ücretlendirilmektedir (Aydogdu, 2017). Bu devirlerden
beklenen faydaların sağlandığı söylenemez. Nitekim yaşanan işletmecilik sorunları nedeniyle,
birlikler tekrar kamu, DSİ, yönetimine geri alınmaya başlanmıştır.
GAP bölgesinde, yaklaşık 166 000 hektar büyüklüğündeki Harran Ovası’nda en az
50
000 hektarlık (Çeliker ve Çullu, 2008) alanda taban suyu problemi gözlenmiş olup, aynı
bölgenin bazı kısımlarında ise tuzlanma sorunuyla karşılaşılmıştır (WWF,2014). Tarımsal
sulamanın yönetim problemi sadece su miktarını ve kalitesini etkilemekle kalmamakta, toprak
kalitesi ve kantitesini de önemli derecede etkilemektedir.
Materyal ve Metod
Bu çalışma, çiftçilerin, Türkiye’de uygulanan tarımsal su yönetimi konusundaki algılarını
ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışma basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 374 çiftçi ile
yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilmiştir (Yamane, 2001). Örneklem hacmi %95 güven
sınırında ve %5 hata payı ile belirlenmiştir.
Harran Ovası’nda gerçekleştirilen anket çalışmasında, katılımcıların su, sulama birliği,
tarımsal üretim, çiftçi birliklerine üyelikleri ve memnuniyetliklerine yönelik algılarını ölçmeyi
amaçlayan kurgular yöneltilmiştir. Katılımcıların, likert tipi bu soruları, 1-5 arasında
puanlama yoluyla değerlendirmeleri istenmiştir. Bu değerlendirmede 1; kesinlikle
katılmıyorum cevabını, 5; kesinlikle katılıyorum cevabını temsil etmektedir.
Literatür İncelemesi
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İzmir ilinde, Menemen Sağ Sahil, Menemen Sol Sahil ve Kestel Sulama Birliklerinin genel
sulama planlarının gerçekleşme düzeyini tespit etmeyi ve mevcut planlarda; planlanan sulama
oranı, planlanan bitki deseni ve planlanan su dağıtım programına göre incelemeyi amaçlayan
çalışma sonuçlarına göre; Kestel Sulama Birliği dışında sulama birliklerinde planların sulama
oranı ve bitki deseni yönünden gerçekleşme düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Su
dağılımı açısından ele alındığında ise; su kaynaklarının yetersizliğine bağlı olarak genellikle
Temmuz ve Ağustos ayları haricinde yeterli su verilemediği saptamışlardır. Mevcut su
potansiyelinin etkin kullanımı, sulama planlarının doğru bir şekilde hazırlanması ve
uygulanmasının gerekliliğini ortaya koymuşlardır (Akkuzu ve Karataş, 2004).
Harran ovasında, gece sulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan bir çalışamada,
suyun etkin kullanımı için su fiyatlandırması önemli olduğu vurgulanmış, sulama birliklerinin
kurumsal yapısından kaynaklanan sorunların varlığına dikkat çekilmiştir (Yenigün ve
Aydoğdu, 2010).
Şanlıurfa-Harran Ovasında, GAP kapsamında yer alan 22 Sulama Birliği sahasında su
işletmeciliği, fiyatlandırılması ve tahsilâtlar konularında yaşanan sorunlarını ve çiftçilerin
ödeme istekliliği belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada; doğal kaynaklara, suya, su
işletmeciliğine, sulama birliklerine, su fiyatlarına ve tahsilâtlara olan bakışlar tespit edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; su işletmeciliği açısından, sulama sahası içinde arazi
ölçümlemesi yapılması, kullanılan su miktarının belirlenmesi, ana kanal işletmeciliği için bir
üst birlik kurulması gerekliliği ortaya konulmuştur. Ayrıca su fiyatlandırılması ve tahsilâtlar
açısından, hacim esasına dayalı, ödeme gücünün aşılmaması; sulama birliklerinin yapısına
yönelik, seçim sisteminin değişmesi, seçilme kriterlerinde eğitim şartının olması gerekliliğini
tespit etmiştir (Aydoğdu, 2012).
Harran Ovasında yapılan çalışmada; tarımsal sulamaların tüm dünyada en büyük su kullanıcı
grubu olduğunu ve suyun tarımsal sulamalarda daha verimli olarak kullanılması konusunda
giderek artan bir baskı olduğunu belirtmişlerdir. Bu sebeplerden dolayı bölgede; su
yetmezliğini içeren düzenlemelerde başlıca araç olarak kullanılan su fiyatlandırmasının nasıl
sağlanacağını, doğru ve kabul edilir fiyatlandırmanın nasıl oluşturulacağını araştırmayı
amaçlamışlardır. Araştırma sonucuna göre; tek başına fiyatlandırmanın bu sorunu çözmekten
uzak olduğunu ve sulama birliklerinin işletmecilik ve yönetim yapısının geliştirilmesi ve
çiftçilere sulama konusunda eğitim verilmesi gerekliliğinin önemini ortaya koymuşlardır
(Aydoğdu ve ark., 2014).
Sulama Birliklerinin Yöneticilerinin Sulama Birliklerine Bakışlarının Değerlendirilmesi,
GAP-Harran Ovası, Türkiye isimli çalışmada; sulama birliklerinin yöneticilerinin sulama
birliklerinin mevcut yapısına olan bakışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Sulama
Birliklerinin yöneticilerinin, sulama birliği hakkındaki bilgi seviyelerinin yeterlilik oranları
%84 olarak belirlenmiştir. Sulama Birliklerinin yöneticilerine göre, sulama birliklerinin
hizmet seviyesi kalitesi oranı %66 ve genel olarak sulama bilirliklerinin çiftçilere yeteri kadar
hizmet verememesinin sebebi ise %75 oranında mali yetersizlikler olarak ifade edilmiştir.
Yöneticilerin %63'ü su ücretlerini düşük ve yetersiz olarak görmektedirler. Yöneticiler,
çiftçilerin %68 oranında su ücretlerinin zamanında ödemediğini belirtmişlerdir. Yöneticilerin
%44'ü sulama birliklerinin mevcut yapısından memnun değildir (Aydoğdu, 2015).
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Su İdaresinin Sulama Birlikleri ve Yönetimine olan Tutumları-GAP Bölgesi, ŞanlıurfaTürkiye isimli çalışmada; DSİ teknik çalışanlarına göre, Sulama Birliklerinin, sulama
sistemlerini yönetim ve hizmet seviyelerinin toplam yeterliliği %43.3 olduğu belirlenmiştir.
Bir başka değişle toplam yeterlilik, yeterli bulunmamıştır. Katılımcılar sulama birliklerinin
mevcut yapısını %47 oranında yetersiz bulunmaktadır. Katılımcıların %55'i Sulama
birliklerinin düşük su ücreti belirleyip, uygulamaları nedeniyle, gelirlerinin harcamalarını
karşılamadığına inanmaktadır. Sulama birliklerini özel şirket yönetmelidir diyenlerin oranı
%43, sulama birlikleri özelleştirilmelidir diyenlerin oranı ise %62'dir. Eğer su fiyatları
hacimsel esasa göre belirlenirse, çiftçilerin suyu daha etkin kullanacağına inananların oranı
ise %87'dir (Aydoğdu ve Aydoğdu, 2015).
Sulama sistemi içinde yer alan kamu idaresi, sulama birliklerinin başkanları ve müdürleri ile
son kullanıcı olan çiftçilerin GAP-Harran Ovasında ki sulama alanlarında su
fiyatlandırmasına ve su ücretlerinin ödemelerine yönelik tutumlara olan bakışlarının
belirlenmesinin amaçlandığı çalışmada, katılımcıların su fiyatlandırmasının gerekliliğine
yönelik olumlu tutumların oranı, %55 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların mevcut su
ücretlerini yüksek bulma oranı ise %36 olarak belirlenmiştir. Eğer su fiyatlandırması hacimsel
esaslara göre yapılırsa, çiftçilerin suyu daha dikkatli ve verimli kullanacaklarına inananların
oranı ise %67 olarak ölçülmüştür. Ödemeler ve tahsilatlar konusunda yapısal sorunlar olduğu
belirlenmiştir (Aydoğdu ve Aydoğdu, 2015).
Samsun, Antalya, Çanakkale illerinde, sulama suyunun ücretlendirilmesi serbest piyasaya
bırakılmalı durumunu, tarımsal sulama suyunun ücretlendirilmesinde kullanılan yöntem ve
yaklaşımları teori ve uygulama açısından tespit etmeyi ve sulama suyunda sürdürülebilir
ücretlendirme için model önermeyi amaçlayan çalışmada, araştırma sonuçlarına göre;
Türkiye'de sulama suyunun ücretlendirilmesinin serbest piyasaya bırakılmasında; mevzuat ve
alt yapı gibi önemli engellerin olduğunu, sulama suyunun ücretlendirilmesinde sosyal
yaklaşımların ve merkezi yapının ön planda olduğunu ve sulama suyunun tarım işletmelerine
sağladığı marjinal değere dayanan ücretlendirme modelinin daha sürdürülebilir bir
ücretlendirme yaklaşımı olabileceğini belirlenmiştir (Hazneci ve ark., 2015),.
Birincil verilerinin, GAP-Harran Ovası’nda yer alan çiftçiler, sulama birlik başkanları ve
müdürleri ile DSİ XV. Bölge müdürlüğü, sulama işletme ve bakım birimlerinde çalışanlardan
elde edilen çalışmada; sulama işletmeciliğinde ve su kullanımında yer alan tarafların sulama
birliklerine ve su işletmeciliğine olan bakışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak;
tarafların mevcut yapıyı tam olarak yeterli bulmadıkları, sulama birliğinin vermiş oldukları
hizmet kalitesinin yetersiz olduğunu ve sulama birlikleriyle ilgili hukuki düzenlemelere
ihtiyaç olduğunu saptanmıştır (Aydoğdu ve ark., 2015).
Çiftçilerin Sulama Birliklerine olan Bakışları ve Beklentileri; GAP-Harran Ovası
Örneklemesi, Türkiye isimli çalışmada, GAP-Harran Ovasında ki sulama alanlarında yer alan
çiftçilerin sulama birliklerine olan bakışlarının ve beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çiftçiler genel olarak sulama birliklerinin yatırım ve yönetim kararlarının etkili, verimli,
yeterli ve tutarlı olmadığına inanmaktadırlar. Sulama Birliklerinde yeteri kadar kabul
görmediklerine, kendilerine yeteri kadar zaman ayrılmadığına ve hizmetlerden eşit olarak
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faydalanmadıklarına inanmaktadırlar. Harran ovasında yer alan çiftçilerin genel olarak sulama
birliklerine karşı olumsuz bir algıya sahip oldukları tespit edilmiştir (Aydoğdu ve ark., 2015).
Harran Ovasında ki sulamalarda paydaş olan çiftçiler, sulama birliklerinin yöneticileri ve DSİ
15. Bölge Müdürlüğü teknik personellerinin sulama yönetimine olan bakışlarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların %62’si, sulama birliklerinin yatırım ve
yönetim kararlarının yeterliliği ve tutarlılığı hakkında olumsuz görüş bildirmektedir.
Çiftçilere, su kullanıcılarına yeterli bilgi verilmesi konusunda olumlu görüş bildirme oranı
%22,4, çiftçilere su kullanımı ile ilgili yeteri kadar teknik destek verildiğine inanlarının oranı
ise %21'dir. Sulama sistemlerinin bakımının ağırlıklı olarak Sulama Birlikleri tarafından
uygun olarak yapıldığına inanların oranı %53'dür. Çalışmaya katılanların %25'i Sulama
Birliklerinin yönetiminin Sulama Birliği başkanı tarafından yürütülmesinin gerekliliğine
inanmaktadır. Bir başka deyişle katılımcıların %75’i sulama birliklerini, çeşitli konulardaki
yetersizlikleri nedeniyle, başkanların yönetmemesi gerektiğine inanmaktadırlar (Aydoğdu ve
ark., 2015).
Bulgular ve Tartışma
Harran Ovası’nda gerçekleştirilen anket çalışmasında, katılımcıların su, sulama birliği,
tarımsal üretim, tarım politikası, çiftçi birliklerine üyelikleri ve memnuniyetliklerine yönelik
algılarını ölçmeyi amaçlayan kurgular yöneltilmiş olup bu faktörlere ait frekans dağılımları bu
bölümde işlenmiştir.
Tablo.1. Çiftçilerin tarımsal sulamalara ve sulama kuruluşlarına ilişkin faktörlere yönelik
görüş ve algıları
1

Sulama Birliği hakkında
yeterli derecede bilgi
sahibiyim
Sulama Birlikleri çiftçileri
yeteri kadar bilgilendirir
Sulama kuruluşlarının
vermiş oldukları hizmet
kalitesi yeterlidir
Sulama
birliğinden/kuruluşlarından
memnunum
Sulama dönemi ihtiyacıma
yetecek kadar su
alabiliyorum

2

3

4

5

Ort

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

40.43

152

11.44

43

20.74

78

8.51

32

18.88

71

2.53

46.54

175

22.87

86

14.89

56

7.98

30

7.71

29

2.07

42.82

161

25.27

95

14.10

53

8.51

32

9.31

35

2.16

41.22

155

25.27

95

13.83

52

10.11

38

9.57

36

2.21

25.80

97

18.62

70

27.93

105

14.10

53

13.56

51

2.71

Katılımcıların ovada yer alan sulama birlikleri ile ilgili yeterli derecede bilgi sahibi olma
durumları sorulduğunda, %51.80’i yeterli derecede bilgi sahibi olmadıklarını beyan
etmişlerdir. Bu gruptaki katılımcıların %65.64’ü ilkokul ve altı eğitim düzeyine sahip
bireylerdir. Aydoğdu (2012), söz konusu ovada gerçekleştirdiği çalışmasında, çiftçilerin
sulama birlikleri hakkında bilgi sahibi olma durumlarını değerlendirdiğinde, katılımcıların
%33.00’ünün yeterli derecede bilgi sahibi olmadıklarını tespit etmiştir. Bu oranın yıllar içinde
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yükselmesi, sulama birliklerinin hizmet kalitesinde meydana gelen negatif değişimi gösterir
niteliktedir.
Anket çalışmasına katılan çiftçilere, sulama birliklerinin çiftçileri bilgilendirme düzeyleri ile
ilgili görüşleri öğrenilmek istenildiğinde, %69.40’ı sulama birliklerinin çiftçileri hiç
bilgilendirmediklerini veya çok az bilgilendirdiklerini beyan etmişlerdir. Çiftçilerin %16.00’sı
sulama birliklerinin çiftçileri yeteri kadar bilgilendirdiklerini beyan etmiş olup, %15.00’i ise
bu konuda kararsızdır. Güvercin ve Boz (2003), Osmaniye İli Düziçi İlçesi’nde
gerçekleştirdikleri çalışmada, katılımcıların %86’sı sulama birliklerinde haberleşme ağının
yetersiz olduğunu vurgulamışlardır. Türkiye’de yapılan bu iki çalışmada, zaman farkına
rağmen sulama birliklerinden memnuniyetsizlik düzeylerinin birbirine bu kadar yakın olması
(Harran Ovası %69.40; Düziçi %86.00) sulama yönetiminde hem yasal olarak hem de
uygulama bakımından eksiklikler olduğunu göstermektedir.
Saha çalışmasında, çiftçilerin sulama birliklerinin hizmet kalitesinden memnuniyet düzeyleri
ile ilgili görüşleri sorulduğunda, %68.1’i memnuniyetsizliklerini bildirmişlerdir.
Katılımcıların yalnızca %17.8’i sulama birliklerinin hizmet kalitesinde memnun veya çok
memnun olduklarını beyan etmişlerdir. Hizmet kalitesinden memnun olan bu katılımcıların
%80.88’i merkez ilçelerde tarımsal faaliyet yürütmektedirler. Bu katılımcılar cazibe sulama
sahası içinde ve ana sulama kanalının hemen yanında yer alan çiftçilerdir. Yani ihtiyaçları
olduğu zaman mansapta yer alan çiftçilere göre suya daha kolay ulaşabilenlerdir.
Katılımcıların %14.10’u ise bu konuda kararsızdır. Güvercin ve Boz (2003), Osmaniye İli
Düziçi İlçesi’nde gerçekleştirdikleri çalışmada, katılımcıların %98’i, sulama yönetiminin
kullanıcılara devredilmesinden önce DSİ yönetiminin hizmet kalitesinden daha memnun
olduklarını belirtmişlerdir.
Sahada yapılan anket çalışmalarında, çiftçilere, sulama birlikleri/kuruluşlarının işleyişinden
memnuniyetleri ile ilgili görüşleri sorulduğunda, katılımcıların %66.50’si sulama
kuruluşlarının işleyişinden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Bunun temel sebepleri
arasında sulama birlikleri kanunu, hizmete ulaşabilme ve bölgenin sosyo-kültürel yapısı ön
plana çıkmaktadır.
Harran Ovası sulama kanallarına 2017 yılında bırakılan su miktarı yaklaşık olarak 6,34 milyar
m3’tür. Bu rakam 2017 yılı Harran Ovası ürün deseninin sulama suyu ihtiyacı olan 2,79
milyar m3 suyun yaklaşık iki katıdır. Buna rağmen sulama dönemi ihtiyacına yetecek kadar
suya erişim sağladığını bildiren çiftçilerin oranı %41,62’dir. Bu sonuçlar sulama kanallarına
yeteri kadar su verilmiş olmasına rağmen, sulama yönetiminin beklenen verimlilikte
yapılmadığını göstermektedir. Güvercin ve Boz (2003), Osmaniye İli Düziçi ilçesinde
yaptıkları çalışmaya göre; katılımcıların %98’i suyun DSİ yönetimi döneminde daha adil
dağıtıldığını, %90’ı ise sulama birliklerinin, suyu gereksinimleri ölçüsünde dağıtmadıklarını
bildirmişlerdir.
Sonuç
Harran Ovası’nda gerçekleştirilen çalışmada, katılımcılar çoğunlukla sulama yönetimi
hakkında olumlu görüş bildirmemişlerdir. Tarımsal sulamalarda, suyun daha etkin
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kullanılması amacıyla sulama yönetiminde, ürünlerin sulama suyu ihtiyacı ve su bazlı
ekonomik analizlerin dikkate alınması gerekmektedir (Parlakçı Doğan, 2019).
Türkiye’de sulama yönetiminin 1990’lardan itibaren su kullanıcılarına devredilmesiyle
çiftçilerin örgütlenme, eğitim, bakım, onarım, suya ulaşımı konularında yeterli desteği
göremediklerinden, devir işlemi beklenen fayda sağlanamamıştır. Aydoğdu ve ark. (2018),
‘6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu, tarımsal sulamalarda işletmecilik sorununu çözmeye
yeterli midir?’ sorusu üzerine yapmış oldukları çalışmada, sulama tesislerinin devirlerinin
yapılmasındaki en önemli sebepler, sulama sistemlerinin kullanıcıları tarafından
sahiplenilmesinin sağlanması, işletme, bakım ve onarımlar nedeniyle kamu bütçesi üzerinde
oluşan yükün azaltılması ile su ücretlerinin tahsilat oranlarının arttırılmasının sağlanması
yoluyla sürdürülebilirliğin sağlanması olduğu sonucuna varmışlardır. Sulama işletmeciliğine
esas olan devirler, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu uyarınca yapılmaktadır. Bu
devirlerden beklenen faydaların yeterince sağlandığı söylenemez. Ülkemizde sulama
sistemlerinin işletilmesinde yapısal sorunlar vardır. Sulama birliklerinin seçim sistemleri,
devir sözleşmelerindeki eksiklikler, denetim, ihale kanunu, personel istihdamı, sulama
yöntemleri, bakım ve onarımlar, ürün deseni, sulama ücretleri ve tahsilatlar gibi önemli
sorunlar vardır. 6172 sayılı kanununda ilave düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Ayrıca Güvercin ve Boz (2003)’de yaptıkları çalışma sonucunda, Türkiye’de sulama
projelerinin kapasiteleri hesaplanmasında, sulama alanlarının ürün deseni ve iklim koşulları,
bitki türü ve bitki su tüketimi gibi kriterlerin üzerinde durulması gerektiğini vurgulamışlardır.
Hâlihazırda GAP Bölgesinde kamu tarafından sulamaya açılan alan 500 bin hektar
civarındadır. GAP kapsamında sulamalar, Harran ovasında 1995 yılında 30 bin hektarlık bir
alan ile başlamış olup, bu gün 150 bin hektarın üzerindedir. Harran ovasında %88.5 oranında
cazibe (vahşi) sulama yapılmakta olup, ovanın alt kısımlarında su yetmezliği sorunları, ovanın
orta bölgelerinde ve son kısımlarına doğru ise tuzluluk problemleri görülmeye başlanmıştır.
Bunun doğal sonucu olarak, bazı alanlarda su seviyesinin yükselmesi sonucu, bazı alanlarda
ise su yetmezliği nedeniyle ürün kayıpları yaşanmaktadır (Aydoğdu ve ark., 2018b). Diğer
taraftan Harran ovasında gelişi güzel ve çarpık kentleşme nedeniyle, hem verimli tarım
arazilerinin miktarı azalmakta ve hem de burada oluşan yaşam merkezlerine dayalı su, toprak
ve çevre kirliliği oluşmaya başlanmıştır. Harran ovasında sulama işletmeciliği ve sulama
yöntemlerinden kaynaklanan yapısal sorunlar mevcut olup, bu durum sürdürülebilirlik
açısından bir baskı ve tehdit oluşturmaktadır. Bu bölgelerde basınçlı ve su tasarrufu sağlayan
sulama sistemlerine geçilmeli, çiftçilere sulama ile ilgili eğitim verilmeli, sulama birliklerinin
yapısal sorunları çözülmeli ve çarpık kentleşmeye izin verilmemelidir. Bu konularda etkili
önlemler alınmadığı takdirde, su ve toprak kaynakları üzerinde sürdürülebilirliğin sağlanması
pek mümkün olmayabilecektir. Sürdürülebilirlik açısından sosyo-ekonomik analizlerin
yapılması bir zorunluluktur.
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Abstract
Agriculture has strategic importance for all countries. Agricultural policies are policies that
aim to ensure food safety, the income level of the population, control of fluctuations in prices
of agricultural products, and balance between supply and demand. Countries apply different
subsidies to prevent deterioration in agricultural production and balance due to various
reasons. In the research conducted in 80 countries around the world, it was determined that
98.75% of the countries had policies supporting the agricultural sector. This study was
designed to measure the satisfaction of farmers from agricultural policies implemented in
Turkey were conducted in 2018. The study was carried out through face-to-face interviews
with 374 farmers selected by a simple random sampling method. The sample volume was
determined with a 95% confidence limit and a 5% margin of error. According to the results
obtained, 62.3% of farmers are not satisfied with the general agricultural policies of the state.
Among the participants, the rate of those who think that agricultural cooperatives are for the
benefit of farmers is 37.63% and those who are satisfied with being farmers and producers are
47.20%. 67.02% of the farmers participating in the survey think that the sales price of the
products they produce is low. On the other hand, the rate of those who think that agricultural
production input costs are high is 78.85%. In fact, these results also reveal the need of farmers
for organized structure. Participants mostly do not perceive public agriculture policies
adequately. Given the importance of agricultural production in the country's economy, it is
recommended to make additional supportive arrangements, taking into account the economic
analysis of agricultural policies and products.
Keywords: Farmers, Agricultural Policy, Perception, Harran Plain, Şanlıurfa-Turkey
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ÇİFTÇİLERİN TARIM POLİTİKALARINA OLAN ALGILARI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME: GAP-HARRAN OVASI ÖRNEKLEMESİ, ŞANLIURFATÜRKİYE
Giriş
Tarım tüm ülkeler için stratejik öneme sahiptir. Tarım politikaları, gıda güvenliğini, nüfusun
gelir düzeyini, tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanmaların kontrolünü, arz ve talep
arasındaki dengeyi sağlamayı amaçlayan politikalardır. Ülkeler, bu politikalar ile tarımsal
üretim ve dengesinde, çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen bozulmaları önlemek
amacıyla değişik sübvansiyonlar uygulamaktadır (Eğri, 2014).
Küresel olarak, 80 ülkede yapılan araştırmada, ülkelerin %98,75’inde tarım sektörünü
destekleyici politikaların yer aldığı tespit edilmiştir (Gardner, 1987). Hükümetler, kurumsal
ve kamusal sorumluluklarını yerine getirmek için bir dizi programı teşvik etmede aktif bir rol
oynarlar. Kullanıcılar tarafından uygulanan kamu politikalarının benimsenme düzeyi, bu
politikaların uygunluğunu kısmen göstermektedir. Tersine, politikalar uygun değilse ve
yararlanıcıların beklentilerini karşılamıyorsa, benimsenmezler. Tarımsal kamu desteği
sağlanmasına rağmen, Türkiye'de 2001-2018 yılları arasında yaklaşık 2 milyon üretici
tarımsal üretimden ayrılmış ve yaklaşık 3,5 milyon ha tarım arazisi tarım dışı amaçlarla
kullanılmaya başlanmıştır (Atasaven, 2016; TUİK, 2019).
Bu anlamda çiftçilerin beklenti, tutum ve algılarının, kamu tarımsal politikalarının etkinliği ve
benimsenmesi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Tarımsal politikalar, çiftçilerin tarıma devam
etme kararlarını etkilemektedir, çünkü politikalar üretim sırasında karşılaştıkları sorunların bir
kısmını girdi ihtiyacına göre kısmen çözebilir.
Bu çalışma, Şanlıurfa'da çiftçilerin tarım politikalarına yönelik memnuniyetlerini, tutum ve
algılarını ölçmeyi hedeflemektedir. Sonuçlar, Türkiye'de uygulanan tarımsal politikaların
çiftçiler açısından uygunluğunu ve yeterliliğini göstermektedir.
Materyal ve Metod
Bu çalışma, Türkiye’de tarım yapan çiftçilerin, tarımsal politikalar konusundaki algılarını
ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışma basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 374 çiftçi ile
yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilmiştir (Yamane,2001). Örneklem hacmi %95 güven
sınırında ve %5 hata payı ile belirlenmiştir.
Harran Ovası’nda gerçekleştirilen anket çalışmasında, katılımcıların tarımsal üretim, tarımsal
üretim ve memnuniyetlikleri, tarımsal politikalara yönelik algılarını ölçmeyi amaçlayan
kurgular yöneltilmiştir. Likert tutum ölçeğiyle yöneltilen sorulara katılımcıların, 1-5 arasında
değerlendirme yapmaları istenmiştir.
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Tarımsal su yönetimindeki değişimler ve suyun işletilmesi, sulamalarda kullanılan sistemler
ve bu sistemlerin verimlilik düzeyi, su kaynaklarının korunması, fiyatlandırılması,
geliştirilmesi ve özelleştirme süreci ile ilgili gerçekleştirilen araştırma verilerine göre;
Türkiye’de DSİ; kamu sulama işletmeciliğinden uzaklaşıp başta sulama birlikleri olmak üzere
sulama tesislerini su kullanıcılarının oluşturdukları yapılara devretmekte olduğunu ve bu devir
oranın %96’ya ulaştığını tespit etmişlerdir. Sulama birliklerinden beklenen faydaların
yeterince sağlamadığını ve su hizmetlerinin yönetim anlayışının; kamu hizmeti anlayışından
pazar ekonomisi anlayışına doğru bir dönüşüm sürecinde olduğunu belirlemişlerdir (Aydoğdu
ve ark., 2015b).
Şanlıurfa’da çiftçilerin tarımsal bilgi kaynakları tercihleri üzerine yapılan bir araştırmada,
çiftçilerin tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabilme oranları %94 olup, en
fazla başvurulan kurumlar sırasıyla %34.6 ile kamu kurumları, %26.2 ile serbest danışmanlar,
%22.4 ile önder çiftçiler, %13.1 ile kooperatifler ve %3.7 ile ziraat odalarının olduğu
belirlenmiştir. Kamu kurumlarının ilk sırada yer almasının en önemli nedeni üretimden
ziyade, çiftçilerin tarımsal desteklemelerden faydalanma isteğidir. Ankete katılan çiftçilerin
yaşları, arazi miktarları ve eğitim seviyeleriyle, tarımsal bilgi kaynaklarını tercihleri arasında
istatistiki olarak bir anlamlılık mevcut olup, önem derecesi p<%1’dir. Çiftçi kuruluşları olan
kooperatiflerin ve ziraat odalarının tarımsal girdi temini yanında, bilgi temini kaynağı olması
da gerekmektedir (Aydoğdu, 2019).
Mısır ekimi yapan çiftçilerin tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri için ödemeye yönelik
tutumlarının incelenmesi amacıyla Şanlıurfa’da yapılan çalışmada, katılımcılardan elde edilen
sonuçlara göre, tarımsal faaliyetler esnasında teknik destek ihtiyacı %79’dur. Çiftçilerin gelir
arttırıcı yayım ve danışmalık hizmetlerine ödeme istekliliği oranı %57’dir. Bu sonuçlarda
etkili olan faktörler, çiftçinin eğitim seviyesi, arazi miktarı ve çiftçilik deneyimidir. Bu
faktörler istatistiki olarak anlamlı olup, önem seviyesi p<%5’dir. Diğer taraftan çiftçinin yaşı
ile ödemeye olan tutumu arasında istatistiki olarak, p<%10 seviyesinde, anlam yakınlığı
vardır. Tarımsal yayımda hizmet sunumu veren aktörlerin yelpazesi genişlemiştir. Bundan
dolayı kamu denetimi ve düzenlemelerinin önemi büyüktür (Aydoğdu ve Altun, 2019).
GAP-Harran Ovası’nda yer alan çiftçiler, sulama birlik başkanları ve müdürleri ile DSİ XV.
Bölge müdürlüğü, sulama işletme ve bakım birimlerinde çalışanlarla yapılan anket
çalışmasında; sulama işletmeciliğinde ve su kullanımında yer alan taraftarların sulama
birliklerine ve su işletmeciliğine olan bakışlarını belirlemeyi amaçlamışlardır. Sonuç olarak;
tarafların mevcut yapıyı tam olarak yeterli bulmadıkları, sulama birliğinin vermiş oldukları
hizmet kalitesinin yetersiz olduğunu ve sulama birlikleriyle ilgili hukuki düzenlemelere
ihtiyaç olduğunu saptamışlardır (Aydoğdu ve ark., 2015a).
GAP-Şanlıurfa'da çiftçilerin sürdürülebilir tarım için kamu destek politikasına yönelik
tutumları üzerine yapılan bir çalışmada, çiftçinin yaşı, toplam ekili alan, yerleşim alanı, eğitim
seviyesi, mülk tipi, ürün deseni, sulu tarım ve gelirin çiftçilerin tutumlarını etkileyen faktörler
olduğunu tespit etmişlerdir. Tarımsal sulamaların çiftçi geliri ve turumu üzerinde etkisi
büyüktür (Sevinç ve ark., 2019).
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Bulgular ve Tartışma
Harran Ovası’nda gerçekleştirilen anket çalışmasında, katılımcıların Harran Ovası’nda
gerçekleştirilen anket çalışmasında, katılımcıların tarımsal üretim, tarımsal üretim ve
memnuniyetlikleri, tarımsal politikalara yönelik algılarını ölçmeyi amaçlayan kurgular
yöneltilmiş olup bu faktörlere ait frekans dağılımları bu bölümde işlenmiştir.
Tablo2. Çiftçilerin tarımsal politikalara yönelik görüş ve algıları
1

Devletin tarım politikalarından
memnunum
Tarım kooperatifleri çiftçinin yararınadır
Çiftçi ve üretici olmaktan memnunum
Ürettiğim ürün hak ettiği fiyattan satılıyor
Tarımsal üretim girdi maliyetleri
uygundur

2

3

4

5

Ort

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

29.5
2
27.3
9
22.6
1
33.5
1
50.5
3

11
1
10
3
85

19.1
5
22.6
1
17.8
2
21.8
1
20.4
8

7
2
8
5
6
7
8
2
7
7

27.6
6
24.7
3
24.7
3
23.4
0
15.6
9

10
4
93

13.0
3
12.7
7
13.5
6
10.9
0
7.71

4
9
4
8
5
1
4
1
2
9

10.6
4
12.5
0
21.2
8
10.3
7
5.59

4
0
4
7
8
0
3
9
2
1

12
6
19
0

93
88
59

2.5
6
2.6
0
2.9
3
2.4
2
1.9
7

Katılımcılara, devletin tarım politikalarından memnuniyetleri hakkındaki görüşlerini
bildirmelerine yönelik sorular yöneltildiğinde, memnuniyetsizlik düzeyinin oldukça yüksek
olduğu gözlenmiştir. Analiz sonuçları gösteriyor ki katılımcıların %23.60’ı devletin tarım
politikalarından memnun olup, bu katılımcıların %67.78’inin eğitim düzeyi, ilkokul ve
altındadır. Çiftçilerin %46.60’ı devlerin tarım politikalarından memnun değildir ve bu kişiler
daha eğitimli ve daha fazla arazi miktarına sahiptir. Bu durum eğitim ve arazi miktarıyla
açıklanabilmektedir. Donat (2019), ‘Çiftçinin Nabzı Araştırması’ isimli araştırmada, tüm
Türkiye’de 3 bin 100 üretici ile görüşme yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre üreticilerin
%70’i devletin tarım politikalarından memnun olmadıklarını bildirmişlerdir. Memnun
olanların oranı sadece %19 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Türkiye genelinde yapılan bu
çalışmada, büyük alanlarda tarım yapan çiftçilerin, devletin tarım politikalarından
memnuniyetsizliği %80 olarak belirlenmiştir. Bu da Harran Ovası’nda gerçekleştirdiğimiz
çalışma sonuçlarını destekler niteliktedir.
Harran Ovası’nda tarım yapan çiftçilere, tarım kooperatifinin çiftçiler için yararlı olup
olmadığı ile ilgili görüşleri sorulduğunda verilen yanıtlar, çiftçilerin tarım kooperatifine
üyelik durumlarını destekler nitelikte sonuçlara ulaşılmıştır. Saha çalışmalarında anket
yapılan çiftçilerin %77.42’si tarım kooperatifine üye olmadığı tespit edilmiştir. Anket yapılan
çiftçilerin %50.00’si, tarım kooperatiflerinin, çiftçinin yararına olmadığı görüşünü
benimsemekte olup, %24.70’i ise bu konu hakkında kararsız olduklarını belirtmişlerdir.
Katılımcıların %22.60’ı tarım kooperatifine üyedir ve %25.30’u tarım kooperatiflerini yararlı
bulmaktadırlar. Bu durum tarım kooperatiflerini yararlı bulduklarını halde üye olmayan
%2.70’lik bir kesimin varlığını ortaya koymaktadır. Donat (2019), yaptığı çalışmada,
çiftçilerin %51’i bir kooperatife üye olmadığını belirtirken, kooperatif üyesi çiftçilerin
yaklaşık %60’ı, üyesi oldukları kooperatiflerin kendilerine faydalı olduğunu bildirmişlerdir.
Bu durum tarımsal üreticilerin sadece Harran Ovası’nda değil tüm Türkiye’de örgütlenmeyle
ilgili sorunların olduğunu gösterir niteliktedir.
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Çiftçilerin, çiftçi oldukları için memnun olma durumları hakkındaki görüşleri öğrenilmek
istenildiğinde %40.40’ının üretici olmaktan memnun olmadığı veya çok az memnun oldukları
tespit edilmiştir. Katılımcıların %33.90’ı üretici olmaktan memnun veya çok memnun
olduklarını beyan etmişlerdir. Üretici olmaktan memnun olan çiftçilerin %78.03’ünün
ortaokul ve altı eğitim düzeyine sahip oldukları ve ortalama olarak 204.48 da tarımsal üretim
alanına sahip oldukları tespit edilmiştir. Çoğunlukla bu katılımcılar, ana sulama kanalına
yakın arazilerde, anketin yapıldığı üretim döneminde ve öncesinde, pamuk üretimi yapan
üreticiler oldukları tespit edilmiştir. Anket çalışmasına katılan çiftçilerin %40.40’ı üretici
olmaktan memnun olmadıklarını ve %24.70’i ise bu konuda kararsız olduklarını beyan
etmişlerdir. Türkiye’nin tüm bölgelerinde yapılan bir çalışmada, üreticilerin %45’i tarım ile
para kazanılamayacağını yani üretici olmaktan memnun olmadıklarını bildirmişlerdir. Anket
sonuçlarına göre büyük üreticiler diğer gruplara göre çiftçilikten memnuniyet oranları daha
yüksektir (Donat, 2019). Bu durum, Harran Ovası’nda gerçekleştirdiğimiz çalışmamızın
sonuçları ile paralellik göstermektedir.
Harran Ovası’nda, anket çalışmalarına katılan çiftçilerin %55.30’u ürettikleri ürünün hak
ettiği fiyattan satılmadığını, ürünün değerine ulaşmadığını belirtmektedirler. Çiftçilerin
%21.30’u ise ürettikleri ürünün değerine ulaştığı kanısını taşımaktadırlar. Bu konuda %23.40
oranında kararsız bir kesim de mevcuttur. Ürettiği ürünün hak ettiği fiyattan satıldığını
düşünen %21.30 oranındaki kesim, yıllık ortalama 140 771 TL tarımsal gelire sahip kişilerden
oluşmaktadır. Bu değer ortalama gelirden daha yüksektir.
Katılımcı çiftçilerin %71.00’i, tarımsal üretim girdi maliyetlerinin uygun olmadığı görüşünü
taşımaktadırlar. Girdi maliyetlerinin uygun olduğunu düşünen %13.30’luk bir çiftçi grubu
mevcuttur. 2019 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, katılımcılara, “En önemli 3 sorununuz
nedir?” sorusu yöneltilmiş olup, %80 oranında “girdi maliyetlerinin yüksek olması” şeklinde
yanıt verilmiştir. Harran Ovası’nda yapılan çalışmayı destekler nitelikte olan bu çalışmalar,
tarımsal üretim girdi maliyetlerinin, üreticileri önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Sonuç
GAP-Şanlıurfa Harran Ovası’nda yapılan çalışmada, üreticilerin Türkiye’de uygulanan tarım
politikalarından memnun olmadıkları tespit edilmiştir.
Hükümetler, kurumsal ve kamusal sorumluluklarını yerine getirmek için bir dizi programı
teşvik etmede aktif bir rol oynarlar. Ancak çok az çalışma, bu kamu destek programlarının
yararlanıcıların benimseme kararı üzerindeki etkisini incelemiştir (Whitford and Provost,
2019). Kullanıcılar tarafından uygulanan kamu politikalarının benimsenme düzeyi, bu
politikaların uygunluğunu kısmen göstermektedir. Tersine, politikalar uygun değilse ve
yararlanıcıların beklentilerini karşılamıyorsa, benimsenmezler. Tarımsal kamu desteği
sağlanmasına rağmen, Türkiye'de 2001-2018 yılları arasında yaklaşık 2 milyon üretici
tarımsal üretimden ayrılmış ve yaklaşık 3,5 milyon ha tarım arazisi tarım dışı amaçlarla
kullanılmaya başlanmıştır (Atasaven, 2016; TUİK, 2019).
Çiftçinin, fonksiyonel bir örgütlü yapının içinde olması, hem tarım sektörüne aidiyetini
arttırmakta hem üreticinin gelirinde artışa sebep olmakta ve hem de tarım gibi dalgalanma
gösteren bir sektörde gelirin stabilitesini arttırmaktadır.
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Tarıma yönelik etkili yapıcı politikalar geliştirilmelidir. Bu politikalar arasında pestisitler,
veteriner ilaçları ve hizmetleri ve hayvancılık dahil tüm girdilerin sübvansiyon kapsamına
alınmasıdır. Tarımsal fiyat destek politikaları, gelir istikrarının sağlanması için ürün, üretim
ve çiftçi odaklı olmalıdır (Erbaş, 2020).
Kırsal alanda eğitim ve yayın çalışmaları yapılmalı, çiftçiler ileri tarım teknolojisi konusunda
bilgilendirilmelidir. Tarım sektörünün toplam istihdam, gayri safi yurtiçi hasıla ve ihracat
içindeki payı artırılmalıdır (Erbaş, 2020).
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MOVE ANALYSIS OF RESEARCH ABSTRACTS: THE CASE OF SENIOR HIGH
SCHOOL STUDENTS IN A PHILIPPINE UNIVERSITY
Mark Joshua D. Roxas, LPT
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University of Perpetual Help – Molino

Abstract
A well-written abstract speaks for the paper’s quality—it reflects an article’s value. Research
is a relatively new discipline for senior high school learners, thus, the writing of an abstract
can be problematic and challenging. Anchored on Hyland’s model of research article abstracts
as adapted by Behnam and Golpour (2014), this paper utilized Move Analysis to examine
thirty (30) randomly-selected research abstracts of Grade 12 senior high school students in a
Philippine University. The results revealed the three (3) dominant moves in the corpus of
research abstracts namely Introduction-Purpose-Method-Product, Introduction-PurposeMethod-Product-Conclusion, and Introduction-Product-Method. It was also noted that the
“Conclusion” move is less frequently observed and considered “optional” since only 9 out of
30 or 30% of the abstracts contain the specific move. Instances of move embedding were
prominent between the Purpose and Method move. Looking into each moves, three (3)
dominant styles of how the Introduction move was presented were found namely: Outlining
the Problem, Discussing the Importance, and Giving Definitions. The Methods move in the
abstracts were also presented using varied patterns such as Research Design-Data Gathering
Procedure-Respondents-Setting, Research Design-Respondents-Data Gathering ProcedureData Analysis, Research Design-Data Gathering Procedure/Instrument-Data AnalysisRespondents, and Respondents-Setting-Sampling Procedure-Research Design-Data Analysis.
It was recommended that research instructors in the senior high school shall consider using
models in teaching the writing of the abstract in order to ensure the quality of output. The
findings of this study may serve as a basis in crafting a genre-based research syllabus, with
genre-based tasks.

Keywords: move analysis, senior high school, abstract, Philippine University
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Innovative and Technological Approaches in Teaching and Learning
Asif Farooq Zai
Mir Rahul Ahmad
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Abstract
The main focus and goal of a teacher is capturing the student’s attention. The teacher has to
take initiatives to increase interest among the students so that they feel more motivated and
joyful in the class and learn new things. For this teaching and learning environment should be
redefined and innovative strategies that make pedagogy more effective should be
implemented. The use of innovative and technological approaches in teaching and learning
has the potential not only to improve education, but also to empower people. The
technological advancements and innovative approaches help the teachers to gain the students
attention. In teaching innovative approaches and technologies are adapting to bring
transformation in the existing system for implementation of predetermined educational
objectives. Earlier books were only source of teaching and learning i.e., individualised
learning and individualised teaching. Nowadays, it has been verified through research studies
that information and communication technologies (ICTs) can make the teaching learning
process more fruitful and result oriented. Different new and advanced teaching methods are
used throughout the world. The purpose of this paper is to suggest effective innovative and
technological teaching approaches and methods which could easily impart knowledge to the
students. This paper will explain the innovative approaches of teaching like Blended Learning
approach, Mind-map approach, flipped classroom, Roleplaying approach, Virtual Classroom,
CAL approach etc. and their use in teaching and learning process. The purpose of this study is
to provide teachers an overview of innovative strategies and technological approaches that
can be utilized to enrich teaching and learning process.

Keywords: Pedagogy, innovative, blended Learning, Mind-map approach, CAL, Flipped
classroom

357
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
Pedagogical Approaches and Strategies of Peace and conflict Resolution
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Abstract
Peace does not come with our DNA. To reach peace we need to teach peace. The most
important and essential way of promoting the atmosphere of peace is through peace
education. Education, formal and non-formal, at all levels is the key for building a culture of
peace, and even the base and core element of the peace culture. The components of peaceful
education should be incorporated into teaching pedagogy at all levels of schooling. In fact,
almost all the subjects in the curriculum are aimed to direct students to a peaceful and happy
life. The main purpose of this paper is to look at different pedagogical approaches and
strategies of peace and conflict resolution. The paper gives the brief concept of peace and
conflict resolution. There are different approaches to peace education which are based on
ideology, practical experience, and good intentions. The pedagogical approaches that are
adaptable and accordant with the goals of peace and conflict resolution are holistic,
participatory, co-operative, experimental and humanistic. Another aspect of the paper dealt
with the different strategies to teaching and learning of peace education and conflict
resolution. It was emphasized that a resourceful teacher could teach peace and conflict
resolution only because of good pedagogical approaches and strategies. Suggestions were
made on how to teach peace and conflict resolution in schools using different pedagogical
approaches and strategies. The paper concluded that the different pedagogical approaches and
strategies are important tools towards the all-round development of student’s personality. A
peaceful environment is possible if peace education and conflict resolution are properly
handled by the school through effective teaching and learning.
Keywords: DNA, conflict resolution, pedagogical approaches, holistic, participatory
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Challenges of Mobile Learning During Pandemic in Indian Context
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Abstract
Within the educational empire, teachers are welcoming new technological tools and utilizing
them within their teaching operations. Technology- based- learning (TBL) initiates learning
via electronic technology. Educational Technology commonly known as (Edutech, EduTech
or EdTech). It is the combination of the computer hardware, and software in educational
settings. Lots of technological tools have been utilized for supplying education. But during
pandemic MOBILE LEARNING became the one an only tool for attaining and assigning
knowledge.
The quick evolution and expansion of mobile technology has prompted
developers to initiate a broad range of mobile applications, altering users’ behaviour and
presumptions and redesigning industries and businesses. In executing any e-Learning system
such as mobile learning users’ assumptions should be taken into deliberation. However, there
is a need of studies on this side, especially in the context of Indian Education System.
Therefore, the aim of this study is to investigate and understand students’ and teachers’
challenges towards the use of mobile devices in learning during pandemic and in lockdown
period . Although, m-learning is utilized in the developed countries and regarded as an
efficacious educational tool, it is not yet fully utilized in India, as a developing country. There
are lots of challenges of mobile learning that India faced during pandemic. This paper
discussess some of the challenges of Mobile - Learning (M-Learning) . These are as follows;
technical challenges, evaluation challenges, internet connectivity challenges, cultural
challenges, challenges of socialization, emotional challenges, institution and management
challenges, design challenges, untrained educators, etc.
Keywords: M-learning, Pandemic, Challenges of India, Technology-based- Education
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M.A.Beg Girls P.G.College , Anjanshaheed Azamgarh

Abstract
ICT stands for Information and Communication Technology. It enables all the students for
self-paced learning through various gadgets such as assignment , computer, etc . As a result
of this the teaching learning enterprise has become more productive and meaningful. Today’s
generation is totally based on technology . Technology has made all the work very easy .
ICT helps facilitate the transaction between producers and users by keeping the students
updated and enhancing teachers’ capacity and ability It is fostering a live contact between the
teacher and the student through e-mail , chalk session , e-learning , web based learning
including Internet , Intranet, audio-video tape , etc . Technology has become very powerful
media for interactive participation of experts and learners . Emerging Learning Technology
(ELT), Integrated learning , Modules, a podcast, Wikis, e-learning , have started making
rapid strides in teaching learning processes . ICT as the name suggests encompasses all
technology that facilitates the processing, transfer and exchange of information and
communication services . Information and Communication Technology has always been
available since the advent of the printing press . In 1990s was the decade of computer
communication and information access , particularly with the popularity and accessibility of
internet based services such as electronic mail and World Wide Web . Thus with the advent
of Internet, education has definitely benefited in more ways. Technology, in various forms
has always held forth the promise of improving education . The purpose of this paper is to
discusses about the role and importance of ICT in teaching and learning .
Keywords: ICT , self paced learning , Interactive learning, e-learning, Technology based
learning , web -based learning
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EFFECT OF SELF REGULATORY TRAINING MODULE TO ENHANCE THE
MATHEMATICAL PROBLEM-SOLVING ABILITY OF PRE-SERVICE TEACHERS
Assist. Prof. Dr. N.Johnson
University, Karaikudi
Orcid Id 0000-0002-6710-4272
P.Nagajothi
Alagappa University, Karaikudi
Abstract
The whole world is passing through the process of globalization, privatization and
liberalization requiring financial, supporting, societal and instructive changes in rising and
urbanized countries. Moreover this is also a fact that if changes are not made to suit the
changing needs the stagnation will set in. The mathematics curriculum has to undergo
changes from time to time in accordance with the change in needs of the society. Primary
mathematics should help children to solve speedily and accurately the numerical and spatial
problems which they encounter at home in the school and community. It should help children
develop understanding of key mathematical concepts at each level through appropriate
experiences with things from physical world and the immediate environment. The researcher
of the present study has attempted a methodological pluralism in the present study by
adopting Quantitative and Qualitative methods. The sample was 56 Pre-service Teachers of
District Institute of Education and Training, Uthamapalayam, Theni District. The researcher
adopted Quasi Experimental design with a three group (Pre-test, Post-test1 and Post-test 2).
In analysis Descriptive analysis were computed, the performance of the post test to improve
the mathematical problem solving ability of pre-service teachers. The findings of the study
revealed that there is a marked increase of Post-test1, Post-test 2 scores for the experimental
group than the control group for the variables namely Pre service Teacher’s Knowledge
towards ICT, Self regulatory awareness, Students Attitude towards learning Mathematics and
Mathematical problem solving ability.
Key words: Self-regulatory training module, Mathematical problem solving ability, Preservice teachers
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Abstract
In this paper, an attempt has been made to discuss the strengthening of skilled workforce
through vocational education. Vocational education is the education that prepares people to
work in various jobs such as in trade, craft, or as a technician. Vocational education is
sometimes referred to as career education or technical education. Vocational education can
take place at the post-secondary, higher education level or beyond the regular stream.
Vocational education always focuses on skill based work because people obviously cannot be
good craft workers, merchants, soldiers or businessmen unless they have requisite skills and
training in the particular domain of Occupation. This paper mainly concentrates on vocational
education and its importance. Hence, the main objectives of the vocational education are to
provide skill-based work and to strengthen the skilled workforce through vocational
education. It is quite evident that our country has a rich human resource when compared to
other countries. Hence it is quite necessary to attenuate the human resource and to strengthen
them in Vocational education.
In this modern era of the knowledge society, people become tech savvy rather equipping them
in all aspects of honing their skills. Skill Development is critical towards developing the
country’s economy as well as employment opportunities. The Indian education system has not
been very efficient in making our youth employable, according to the industry demand
statistics. Creating a livelihood for today’s and tomorrow’s youth through job creation or selfemployment is the critical need of the hour. National Employability Report 2014
concluded India’s youth have more theoretical knowledge than practical experience. National
Skill Development Corporation (NSDC) is targeting for skilling/up-skilling 400 million
people in India by 2022. The key is to skill today’s youth, possible through vocational
education. Earning a livelihood through a skill will be a way of life. This paper throws light
on how to strengthen the skilled workforce through vocational education.
Key Words: Vocational Education, Workforce, Technical Education

Introduction
Vocational education is education that prepares people to work in various jobs, such as a
trade, a craft, or as a technician. Vocational education is sometimes referred to as
career education or technical education. Vocational education or skill based education are in
certain disciplines which enables students to acquire skills which are traditionally nonacademic and totally related to specific trade, occupation or vocation. They are also known as
Technical Education. Career and Technical Education (CTE) or Vocational Education and
Training (VET) as they directly develop expertise in a particular group of techniques or
362
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
technology through manual or practical activities. Vocational courses are primarily designed
in such a way that they impart a thorough application-based study wherein theoretical
concepts of a field are not studied independently but are subordinated to the understanding of
techno-operational aspects of specific job. Understanding the changing needs of the world that
today every company is looking for specialist and skill based fellows. The vocational skills
training and skill development have been considered as main factor of human capital from
which life time earning and indirect positive benefits are found for individual. Vocational
education also represents that human capabilities can be improved through vocational skills
training. The benefits of vocational skill training are estimated by considering its effects on
productivity, employability and wages, labour mobility and promotion, the probability of
changing short-term employment contracts into permanent contracts, and merit based
promotion. In this context the vocational education will certainly develop lifelong learning
and as well as life oriented practical knowledge including skilled work force.
Skilled Workforce
The skilled work force is to promote labour, managed labour, labour hire, staffing and training
services among the organization. A skilled worker is any worker who has special skill,
training, knowledge, and ability in their work. A skilled worker may have attended a college,
university or technical school. Skilled worker may have learned their skills on the job. Skilled
labor is a segment of the workforce with specialized know-how, training and experience to
carry out more complex physical or mental tasks than routine job functions. Skilled labor is
generally characterized by higher education, expertise levels attained through training and
experience, and higher wages. In addition to that the above workforce and skilled labour are
coming together with vocational education. Hence we need to concentrate to strengthen the
skilled workforce through vocational education. Vocational education always induces the
skilled workforce among the workers.
Vocational Education
Vocational education or skill-based education are in certain disciplines which enables students
to acquire skills which are traditionally non-academic and totally related to a specific trade,
occupation or vocation. They are also known as Technical Education. The vocational
education gives training for a specific occupation in agriculture, trade, or industry through a
combination of theoretical teaching and practical experience provided by many high schools
in their commercial and technical divisions, and by special institutions of collegiate standing
(as a college of agriculture, a school of engineering, or a technical institute). Vocational
education always focuses with skill-based work because people obviously cannot be good
craft workers, merchants, soldiers or businessmen unless, regardless of their occupation, they
are good, upstanding and according to their condition.
The aim of vocational training is to produce higher-level technicians, and they require
specific training. In other words, vocational training institutions need to establish a close
relationship with the corporate world. Vocation education and training is not simply the
enthusiasm of Education, it additionally concerns your associates in labor, fund and financial
matters, Computer programming, on the grounds that it speaks the truth giving the vital
aptitudes to well-working, current economies. The most important thing is the level of
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economic development in the given country. Vocational education is education within
vocational schools that prepares people for a specific trade. It directly develops expertise in
techniques related to technology, skill and scientific technique to span all aspects of the trade.
Vocational education is classified as using procedural knowledge.
The following area will show the needs and benefits of vocational education.
Vocational training is the need-of-the-hour in the education sector
Vocational education aims at teaching people the skills needed for a specific job. If you don’t
feel like attending a traditional school, or college for that matter, you can consider vocational
education. These programs vary depending on the institution and each of them specializes in
certain areas. For instance, some vocational institutions teach computer repair while others
offer medical training. The following are some benefits and need to hours of the vocational
education.
1. Increases employment opportunities
Research has shown that vocational learners enjoy better employment opportunities upon
graduation. On a different note, if the students decide to proceed on to attain a degree, their
training is not wasted. An additional advantage of vocational training is that there are lower
financial costs as compared to colleges and universities.
2. Better career options
The greatest benefit of vocational training might lay in trade. Vocational education, popularly
known as trade schools, provide different certifications in plumbing, stone masonry, welding,
carpentry, electrical wiring and automotive repair. Advancement in certification leads to more
responsibilities as well as better pay.
3. Builds experience
Vocational education is somehow similar to technical education. It aims at improving the
knowledge and skills required to do a specific job. In simple terms, it gives students an
opportunity to learn the skills first hand needed for specific jobs. Moreover, it helps them
build experience so that they have a competitive edge in the market.
4. Improves technical skills
General education provided in colleges and schools produces educated individuals to search
for job opportunities. This is simply because it focuses on theoretical education instead of a
practical one. On the other hand, vocational training aims to provide hands-on skills required
in the market, as it teaches students how to handle machines and equipment.
Since many institutions now provide vocational education, make sure you do thorough
research to ensure you receive quality education from accredited institutions. Without
accreditation, you will not be eligible for loans at the university.
5. Learning style
There are students who can read and understand a concept about the life skills and lifelong
learning skills. The students can analyze or research, maybe dig a bit deeper to get clarity in a
subject through vocational education. Vocational training gives them the liberty to learn at
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their own pace of every human beings life. The point is that every student has a different
learning style. Unfortunately, most schools fail to see this and hence, each student is judged
on the basis of their exam marks. Examination system only gives the theoretical knowledge
among the learners. But the vocational course in a subject will be beneficial for learners.
6. Job readiness
Vocational training enables you to adapt to the corporate world at a much faster rate.
Vocational training gives confidence level a big boost among learners. The vocational
training only shows that an effort to learn in the past and that you will want to learn in the
future as well as the present. Training scenario of vocational training and entirely changed
now. The learning environment has totally changed. The training is the first step in the
professional career of the students
7. Communication skills
Vocational training improves our social profile, not because of the content. It gets more
exposed, but because of the vocational training learners come out to shell and talk effective
spoken. For instance, if you are getting trained in the French language, any institute will ask
you to speak in that language. To get around the institute, you will have to speak in French
with everyone. In the process, you will also make new friends and learn under new teachers.
8. Breaks monotony
Vocational courses break the uniformity. The process of studying regularly or at least during
the exams is taken as a medicine that despite its bitter taste fetches exceptional results. One of
the best ways to maintain a healthy study habit is to ‘avoid’ having a monotonous routine.
Vocational courses can get some post-school exposure and ramp up your resume is necessary.
9. Practical Skills
One of the advantages of vocational training is that it focuses on practical skills that students
can put to use in a job immediately. Vocational training programs typically focus on teaching
students how to perform the tasks that would be required of them in the workforce in various
fields, such as auto maintenance, carpentry and medical assistance. Because the training is
specifically related to their fields, students often find jobs easier than people with general
academic backgrounds.
10. Time Frame
Another benefit of vocational training is that training programs can prepare students to enter
the workforce more quickly than many academic education programs. Many high schools
offer vocational training programs that enable students to gain practical skills before reaching
adulthood. In addition, technical colleges often offer programs that prepare students for
specific career fields in two years or less, which is a significantly smaller commitment than
attending a four-year college. Getting into the workforce faster means students can start
earning income and saving sooner.

11. Cost
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Vocational training programs tend to be less expensive than longer academic educational
programs; therefore, they result in considerably less debt and greater freedom with income.
According to the College Board, the average cost of attending a private four-year college
during the 2013 to 2014 school year was $30,094; a public four-year school cost $8,893 for
in-state students. In contrast, the average two-year program at a public school cost $3,264. In
addition, vocational training programs offered through public high schools allow students to
gain practical work skills without having to pay tuition. High school students may still benefit
from vocational training even if they intend to pursue a traditional college degree as skills
learned may grant opportunities for seasonal, such as summer, employment.
12. Learning Style
Students benefit differently from different types of instruction. Some students are able to learn
easily through reading, discussion and lecture while others may excel at learning through
hands-on training, experimentation and trial and error. Vocational training focuses on handson activities, which can be beneficial for students that prefer active experiences to more
passive activities.
The aim of vocational training is to produce higher level technicians, and they require specific
training. The higher level technician is a highly skilled worker; in other words, such a person
gets an intermediate level education between engineer and specialized worker, and this kind
of training can be given only by a vocational institution. In my view, the existing system
needs to be diversified so as to attract more and more students to this sector; short-term
courses could be immediately established depending on the requirements in the labour market.
In other words, vocational training institutions need to establish a close relationship with the
corporate world. The most important thing is the level of economic development in the given
country. Education, especially in this sphere, could be treated as a 'ticket for the workplace',
and the educational systems in the developing countries is such higher the level of training
easier the access to the job market. It is my view, that vocational training should form an
important component of our tertiary education, and in the formulation of educational policy,
all these sectors, I mean the Universities, Technical Colleges and Vocational Institutions, need
to be treated as a totality, and it is only on this basis that proper human and social capacity
could be built within the country. In order to attain more benefits from the work force and
skilled experience, we can maintain vocational education.
The Specific Benefits of Vocational Education
Normally, Government and Non-Government Organizations and other agencies are wanted to
invest their money in vocational education and training (VET) because of its positive
outcomes, such as for getting higher wages, eradication of unemployment problems and
underemployment problems among the society, superior productivity and increasing
economic growth. But vocational education and training also bring non-economic benefits,
such as lower absenteeism and less crime. Even though the following aspects of the
vocational education will show more numbers of benefits for societal improvements. Such as:
Vocational graduates have better employment opportunities than graduates from academic
tertiary schools. It goes without saying that getting an office job is a struggle.
Technical programs typically include required core classes and electives that allow students to
branch into sub-topics or specialty areas. This makes for a more focused learning experience
than a bachelor’s degree that includes liberal arts requirements.
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Vocational school programs are typically shorter than a four-year private or public college.
Associate degree programs at community colleges or technical schools typically include two
years of full-time study.
The term ‘vocational’ actually means ‘work-related’. So if you are doing a vocational
qualification it means you are learning skills that will help you to get, and do a job.
Some people are not aware that you can actually get vocational qualifications that will take
you up to the same level as a degree, so the opportunities for continued personal development
are still there, even if you don’t choose the conventional route.
Vocational graduates have entrepreneurial skills. Take for example someone who did
carpentry, they are able to employ themselves.
Vocational graduates possess good attitudes toward work; they are able to physically engage
themselves from start to finish of a project.
For students who have trouble with motivation and accountability, vocational courses offer an
excellent chance to develop these vital skills. Showing up for a class on time, and all.
With a vocational qualification, you’re more likely to be able to start working sooner, giving
you the experience you need to back up what you’re learning and you get to earn money at the
same time.
Vocational graduates possess the necessary technical skills in their specialization.
Apart from these vocational training is great for school leavers who want a more hands-on
approach than the academic route, especially if they know what industry they want to move
into. If a school leaver wants to work in childcare or art and design combining practical
learning with subject and theory content. Often vocational training takes part in the
workplace, helping school leavers with the ability to apply new knowledge to real-life
situations straight away, as well as learning interpersonal skills through working in a team
with colleagues. Some benefits may occur at the intersection of different levels of analysis,
for instance when a training course in an enterprise leads to more satisfied workers that
become more productive. Vocational training is also designed to meet the specific needs of
employers and job sectors. This means that students develop the skills and knowledge that
employers want to increase their employability and likelihood of finding a job after
completing their studies.
This practical learning (sometimes, as with apprenticeships, even working as an employee in
the role) also helps young people figure out what specific job they want to pursue in their
chosen industry. The options for vocational study are much more varied than in the past: they
are no longer just for people who want to pursue careers in construction, plumbing and
hairdressing, for example, aspiring graphic designers, IT specialists and music producers are
just as likely to find a course that will help them towards their dream job. Vocational training
also does not come with the same costs attached to a degree. In many cases vocational
training is fully paid, depending on the programme, loans and funds are available. For
attaining more benefits from the workforce and to strengthen them vocational education
should be blended into the curriculum by the formal, non-formal and informal way.

Conclusion
All the above discussion sustains and implies that vocational education will ensure the life
guaranty of the human being. The education system is focused on academic courses such as
English, math and social studies that are aimed at preparing students for study at four-year
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colleges and universities. Vocational training, which is also known as career and technical
education, focuses on learning skills related to a specific vocation or trade. The effects of
Vocational Education Training (VET) occur at micro, meso and macro level, but these levels
are strongly interdependent and often difficult to disentangle: Positive effects at micro-level
can generate effects at meso and macro levels and vice versa. Consequently, VET benefits are
outcomes occurring at the individual, Organisational and Societal level. The main objective of
vocational education is to strengthen the skilled workforce by 2020. Hence we need to
concentrate to strengthen the skilled workforce through vocational education. “Embrace and
adapt” is the mantra to be adopted for strengthening the skilled workforce through vocational
education.
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Spatio Temporal Analysis of Glacial Lakes in the Jhelum basin, Kashmir Himalayas,
India
Rayees Ahmed
Syed Towseef Ahmed
Pervez Ahmed
University of Kashmir
Abstract
Changes in glacial lakes and the consequences of these changes, particularly on the
development of water resources and management of glacial lake outburst flood (GLOF) risk,
has become one of the challenges in the sustainable development of high mountain areas in
the context of global warming. However, current knowledge about the distribution and recent
changes in glacial lakes within the Jhelum basin is still limited. This paper presents the
findings of a study on the distribution of, and area changes in glacial lakes in the Jhelum
basin. Data on the number of glacial lakes and their area was generated for the years 2001,
2010 and 2017 using Landsat satellite images. The glacial lake inventory generated for the
year 2017 revealed the total number of 322 glacial lakes with a total area of 22 .11 Km2 and
average size of 0.006 km2 in the study area. The number of glacial lakes increased
consistently over the study period from 267 in 2001 to 322 in 2017, an overall growth rate of
20.5%. The area of glacial lakes also increased from 19.31 Km2 in 2001 to 22.11 Km2 in
2017, a growth rate of 14.5%. A large number of glacial lakes in the inventory are small in
size (≤ 0.001 km2. The glacial lake area between 0.10-1.0 km2 has increased from 12.23 Km2
to 13.42 Km2 from 2010 to 2017. The total area has increased by 1.19 Km2±0.012 for lakes
with area greater than 0.01 Km2 and less than 1.0 Km2 and 0.25±0.012 Km2 for those glacial
lakes greater than 1.0 Km2. The processes of glacial lake change were very complex,
consisting of self-expansion, new formation and the disappearance of glacial lakes. From
2001 to 2017, the number of newly formed glacial lakes was greater than the number that
disappeared. More than 78% of lake expansions consisted of the growth of existing glacial
lakes over two spans of time. Thus newly formed lakes are not biggest contribution to the lake
expansion in the Kashmir Himalaya. All the glacial lakes were located between 2700 m and
4500 m a.s.l. with a simple normal distribution. The majority of glacial lakes were distributed
in an altitudinal zone from 3800 m to 4300 m accounting for more than 68% and 54% of all
glacial lakes in quantity and area respectively. The rapidly expanded glacial lakes should be
selected as potential lakes at high risk for GLOF to monitor and observe continuously.
Keywords: Glacial lakes; Spatio-temporal-analysis; Landsat Imagery; Jhelum basin;
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European History of War: The Social-Economic-Global Impact of Trianon in
Hungarian Diaspora and the War of White Mountain

Ananda Majumdar
University of Alberta
Abstract
The Treaty of Trianon was signed after the World war 1st had ended with Hungary on June
4th, 1920. i According to the treaty; "the Allied and Associated Governments affirm and
Hungary accepts the responsibility of Hungary and her allies for causing the loss and damage
to which the Allied and the Associated Governments and their nationals have been subjected
as a consequence of the war imposed upon them by the aggression of Austria-Hungary and
her allies." The treaty divided Hungary and Austria as a separate nation from each other as its
legal recognition through two separate treaties, Trianon is for Hungarian peace and the Treaty
of St. Germain is for Austria. The Treaty of Trianon was the symbol of Hungarian losses
through which it lost an estimated 75 percentages of its territory. The famous AustroHungarian Empire was fallen because of the defeat of World War 1st against the friendly ally's
forces and the empire was forced for a peace treaty in Paris, France, and thus lost its value and
prestige by the end of the war. iiTwo third of the land (estimated 70 percent of the territory)
was distributed by the creation of new countries; Romania, Czechoslovakia, Yugoslavia.
Estimated 33 percentages of the ethnic population of Hungary was lost their Hungarian
identity due to their new existence in new countries. Estimated 900000 were living in
Czechoslovakia, 1.6 million in Transylvania (Romania), an estimated 4, 20000 in Serbia.
Hungary herself had 7, 00000 people (5, 50000 German and 1, 40000 Slovak) after its new
formation by the treaty. Austro-Hungarian Empire was a major exporter of grain before the
war but it lost everything through the treaty and produced estimated 30 percentages grain
which was expensive to trade due to high tariffs and tools to pay and poor transportation. The
global impact about the treaty was empathized by the United States by saying that; iii“The
proposal to dismember Hungary is absurd” by President Wilson. The objective of the paper is
about socio-economic-global analysis of the treaty in post-1920 Hungary. The outcome is to
know its impact and mistreatment on Hungarian civilization that weakened Hungarian
ethnical identity. Books and academic journals are informational sources as a methodological
process of the paper. Feature question is; how did the treaty impact on Hungarian diaspora?
The future activity is to expand the paper as academic analysis and to spread among the new
generation through further academic research. On 8th November 1620 army of estimates,
27,000 men of combined armies of Holy Roman Empire Ferdinand 2nd came to the land of
Bohemia, near Prague, who defeated estimated an army of 15,000 Bohemians and
mercenaries under Christian 1, Prince of Anhalt, Bernburg. The war is called the war of White
Mountain, which was the starting point of thirty years war in Central Europe, was expanded
all over Europe especially in Germany, Silesia, Hungary, Belgium, Spain, and the Rheine, and
later in the world. The battle was the turning point to the end of the Bohemian period that
widely influenced the fate of the Czech lands for the next 300 years. The dominance of
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Protestantism ended while Roman Catholicism was started in Czech lands until the late 20th
century. The battle of the White Mountain has influenced all over Central Europe that
influenced all monarchies of the region as an especial event. The storm was raised when
Bohemian Protestant estate representatives broke into the chambers of the old royal palace at
Prague castle in 1618 and threw the representatives of the Holy Roman Emperor Matthias out
of the windows. The revolution against the Emperor was not to keeping promises on religious
freedom that had been promised in ivThe Letter of Majesty by the emperor Rudolf 2nd in 1609.
The battle was politically, economically and socially devastated for Czech Lands. The
administration was under the imperial system, nobles were executed, exiled, Catholicism was
turned into absolutism by the Hapsburg rulers, properties were seized, inhabitant population
was decreased and died by disease etc. The German language got prioritized in the
government and the polite society. Industries and Commerce were captured by the newly
immigrated Catholic Germans. The Lands of Bohemia was turned into a servant of the
Hapsburg monarchies and the Protestant rebellion ends. The War of the White Mountain thus
contributed to catalyzing the Thirty Years War as well. vFrench and Indian War or Seven
Years War was a truly first world war according to the military definition because of its
influence in America's, India, Europe, West Africa, and the Philippines, and on the sea, it was
a conflict between French and British to become the superpower by making colonies
worldwide especially to make North America as a colony and thus to become a formidable
and unbeaten colonial power, it was 9 years war when started the conflict in 1754 between
France and Britain over the issue of Ohio Valley in the States, Britain declared war officially
in 1756 against France and vi on feb.10,1763 the treaty of Paris ended the war in North
America between France and Britain and Spain. - Britain, Frederick the great of Prussia,
Hanover, and some other German small states, won the war against Russia, Saxony, Austria,
France (after 1762) Sweden and Portugal and other German small states, in Europe. seven
years war started when Prussia invaded Saxony(buffer state between Prussia and Austrian
Bohemia) and the determination of regaining the rich province of Silesia from Prussia that
had been seized by the Frederik the second of Prussia(elector of Brandenburg and the king of
Prussia) during the war of Austrian succession in 1740-48, then Russia declared war against
Prussia through sending Russian troops in Prussian eastern side, and invaded Berlin, capital of
Prussia in that time, in 1762 Russian Empire withdrew troops from Berlin, Prussia when
Prussian scientifically advanced army enter to the city of Berlin, Russian Empress Elizabeth
died in the year of 1762 which was another reason to withdrew troops from Prussia, and the
treaty of Saint Petersburg (capital of Russia) concluded, it was Prussian victory, Russian
involvement in Seven Years of War was it's influence in Europe and it's ambition to become a
superpower for its geopolitical status as the third largest Russian Empire after British Empire,
Mongol Empire in the world, and in European continent, it was Russia's ambition to control
Baltic Sea, and the area for economic superiority, and it's ultimate supremacy by exchanging
states to other countries like east Prussia to Poland, polish duchy of Courland to Russia,
regaining states of Gratz and Silesia from Prussia to Austrian territory, it was Russia's game to
exchanging states and boundaries and to finish Prussia forever, however the war of European
part was ended by viithe treaty of Hubertusburg in feb.15 1763 between Prussia vs Austria and
Saxony, Russian strategy on Poland was another reason to fight back with Prussia as Prussia’s
aggrandizement was challengeable for Russia over the region. The objective is to focus
European war history which influenced worldwide. The outcome is understand war as
narrator, identity and diaspora in Europe. The methodology is by the description of sources
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reading, gathering in-depth insights on topics, and focuses on exploring ideas, summarizing
and interpreting and mainly expresses in words (qualitative approach). The question is about
its impact. How those wars showed its historical narration for the next generation?
Key Words
Red Terror, Danubian Confederation, Seven States, Count Mihaly Karolyi, Hungarian Soviet
Republic and Bela Kun, National Trauma, Rump Hungary vs. Greater Hungary, Viktor
Orban, Low Lands, Catholicism, Germanization, Hapsburg Lands, Absolutism, Manorial
Nobility, Protestantism, The Diet of the Land, Protestant Rebellion, History of Narration and
Diaspora, Reformation

According to the treaty; “the Allied and Associated Governments, The Treaty of TrianonHistory Learning site
i

ii

Two third of the land (estimated 70 percent of the territory), The Treaty of Trianon-History
Learning site, 3rd paragraph
iii

The proposal to dismember Hungary is absurd, The Treaty of Trianon, The Hungarian
Tragedy
Consequences of Defeat, Bila Hora, paragraph 4th
v
Seven Years’ War, Hostiles in North America, 1754-55
iv

vi

Seven Years’ War, The Treaty of Paris 1763

vii

The Seven Years War and Europe’s “Ancien Regime”, page,423

372
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES
Satyagraha Movement of United Central Refugee Council for the rehabilitation of the East
Pakistani Refugees in West Bengal in the 1950s

Assist. Prof. Pranabesh Talukdar
Burdwan Raj College

Abstract
The aftermath of partition, a heavy refugee influx occurred in waves in India. A large number of East
Pakistani refugees crossed the international border and came to India. At this moment, in 1950, the
United Central Refugee Council most commonly known as UCRC emerged as a federal body of several
refugee organizations. After its establishment, the UCRC assumed a pivotal role in giving leadership and
in negotiating with the Government for the rehabilitation of the uprooting refugees in West Bengal. The
UCRC leadership was aware that the large number of East Pakistani refugees had them a power in the
land. In order to hold a protracted struggle which required the instant mobilization and controlled use of
a huge number of disciplined men, a streamlined organization apparatus was necessary. The leaders
acquired real expertise in the management, mobilization and manoeuvre of the vast number of mobile
refugees in their hands. Processions, demonstration and meetings, these were the real picture of Calcutta
in that period. The UCRC made a strong agitation against the rehabilitation policy of the Government.
Several resolutions were passed by the UCRC, demanded cash-dole for refugees and protest against the
police action in different camps. The UCRC leaders warned the West Bengal Government that their
police action, however repressive, could not suppress the refugee movement. The UCRC further warned
the Government that unless they changed their rehabilitation policy it would bring their downfall.
Finally, the UCRC started a strong Satyagraha Movement for demanding cash-dole and economic
rehabilitation of the East Pakistani refugees within West Bengal. On 7th January 1959, the Satyagraha
Movement and hunger-strike started throughout the West Bengal led by the UCRC. The movement
continued up to the third week of February. Many refugees were arrested by the police in different
camps during this movement. At last, on 28th February, the State Government compelled to release the
number 503 refugee leaders from Presidency Jail, Calcutta. And then the UCRC withdrew their
Satyagraha Movement.
Key-words: UCRC, Refugee, Rehabilitation, Mobilization, Movement
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HAYAT AHAMAD
Banaras Hindu University

Abstract
The present paper highlights the Status of Muslim Women Health in India, paper based on a secondary
sources. According to the world Health organization due to biological differences women live longer
than men in all regions of the world. If health is defined as a state of complete Physical, Mental & Social
well-being and not merely the absence of disease or infinity. It follows that existence is a necessary
condition for aspiring for health. The girl child in India is increasingly under threat. In recent decades,
there has been an alarming decrease in the child sex ratio (0-4 years) in the country. Accesses to
technological advances of ultra sonography and India’s relatively liberal laws on abortion have been
misused to eliminate female fetuses. From 958 girls to every 1000 boys in 1991, the ratio has declined to
934 girls to 1000 boys in 2001. In some states in western and north western India, there are less than 900
girls to 1000 boys. The sex ratio is at its worst in the state of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and
Gujarat. Where severe practices of seclusion and deprivation prevail, The sex ratio 2011 shows an
upward trend from the census 2001 data sex ratio as per census 2011 is 940 females per 1000. Women's
empowerment is hindered by limited autonomy in many areas that has a strong bearing on development.
Their institutionalized in capacity owing to low levels of literacy, limited exposure to mass media and
access to money and restricted mobility results in limited areas of competence and control. The family is
the primary, if not the only locus for them. However, even in the household domain women's
participation is highly gendered. Nationally, about half the women (51.6%) are involved in decision
making on their health care. Women's widespread ignorance about matter related to their health poses a
serious impediment to their well- being.
Keyword: Muslim Women, Islam, Maternal Mortality, prenatal neonatal, empowerment

Introduction - Science 1990, the world has experienced uneven progress in reducing the maternal
mortality Ratio, defined as the number of maternal deaths during a given period of time period per
100,000 live births. To the end, global leaders from 189 countries signed the millennium Declaration in
2000, promising that all Efforts will be made to reduce the maternal mortality rate (MMR) by 75% from
1990 to 2015, requiring a yearly rate of decline of 5.5% According to estimates by the WHO. UNICEF,
UNFPA, The World Bank and the United Nations Population Division, the south region in total has
managed to reduce 64% of maternal deaths-from 530 deaths to 190 deaths per 100,000 live births
between 1990 and 2013 (WHO 2014). Globally India over 20% of all maternal deaths in 2013.Regional
estimates show that hemorrhage and hypertension are responsible for over maternal deaths in South
Asia. Indirect causes that includes deaths due to conditions, such as malaria, HIV/AIDS and cardiac
diseases, Account for about one fifth of maternal death in the region. (According to Aday and Andersen
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1947) “Three crucial components of maternal health care were parameterized: Women having four are
more antenatal care (ANC) visits, deliveries conducted by Skilled Health (Rajesh Kumar Rai 2015.)
Personnel”. U.N. Secretary-General Ban Ki-moon launched the initiative at the Sustainable
Development Goal summit in 2010. The Islamic Development Bank is one of the donors. “It sends a
very strong message that Middle Eastern countries are discussing (this issue) among their peers and
learning from each other,” said Nana Kuo, Senior Manager at the U.N. Secretary-General’s Every
Woman Every Child Initiative on September 27, during a gathering organized by the U.N. Foundation.
For instance, the Islamic Republic of Afghanistan plans to increase the use of contraception from 15% to
60% as part of its public spending on health by 2020. Public health and development experts found that
taking care of women and children is the cornerstone of a healthy society. Nevertheless, this is a
challenge in most Muslim societies as sexual education for non-married adolescents, especially female,
remains a taboo. The prevalence of religious laws, namely Islamic legislation, has hindered women and
girls’ sexual and reproductive health. Yemen,(365/100,000.2014.) for example, has the highest rate of
maternal deaths in the Middle East, according to its National Population Council. Therefore, there is a
need for research to study the health beliefs of Muslim women to provide a clinical picture that
incorporates the perceived influences of culture on health beliefs and practice in the medical or
rehabilitation setting. The relationship of health beliefs to specific constructs is important in determining
the outcome regarding access to health care, assimilation of health care practices, and follow through
with medical evaluation and (Kamilia Lahrichi 2015.) treatment.
Health in Islam: As a basis for studying health beliefs Muslim women, a general understanding of the
Islamic belief system as it pertains to medical ethics is indicated. Muslim derives health guidance by
three major sources:
1 Quran (Muslim holy book), which outline the five pillars of faith.
Shahada (Islamic statement of beliefs in one God), Prayers (Five obligatory prayers), Zakat(Charity),
Sawn (Fasting during Ramadan), and the pilgrimage to Mecca (Hajj).
2 Sunnah (Example of the prophet Mohammad), and
3 Ijtihad (Law of deductive logic).
The health, are saying of the prophet Mohammad (SAW), are also considered as necessary knowledge
that my provide guidance to general health care belief and medical ethics.
Certain health beliefs that “Risky behaviors” Have been identified within the Muslim culture as part of
the religious belief system. Behaviors such as drinking alcohol, overeating, and intake of harmful drugs
are prohibited by the religion of Islam. However, other behaviors, with more subtle influences such as
tobacco use, sedentary lifestyle, and stress have negative consequences on Muslim patients and are not
explicitly forbidden under the sharia (law) in Islam. According (Luecken, and Gunn 2005.) “Suggest a
positive relationship between health beliefs such as prayer, religiosity, concept of forgiveness and lower
levels of cortisol in men and (Lori, Fatima, Akram 2014.) Women.
Maternal Mortality Rate: In spite of the growing concern about reproductive health, information on
levels and differentials in maternal mortality remains fragmentary for most developing countries.
Selective cross-section of the population, for India The national family health survey of 1992-93 was the
first to provide a national estimate of 437 maternal death per 100,000 births for the two years period
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preceding the survey (International institute for population science 1995). Even the national level, the
sample inadequacies of the NFHS come into sharp focus when the second round of the survey in 199899 produced a maternal mortality estimate of 520, but field to confirm statistically the possible rise in the
level of maternal mortality (International institute for population science 2000).
To fill the data gap, the potential of the sample registration system-a dual-record system for collecting
data on births and deaths for estimating maternal mortality has also been explored in record time. The
source has recorded a maternal mortality ratio of 408 and 407 deaths for 1997 and 1998 India register
general (1999-2000).
Maternal mortality levels were lowest in the northwestern zone, which comprises the state of Haryana,
Himanchal Pradesh, and Punjab (289 deaths), and in south India (383 deaths). On the other hand
maternal mortality was greater than 600 in the eastern zone (Assam, the northwestern state and West
Bengal) and north central zone (Bihar and Uttar Pradesh). Nonetheless, this information can be of use
because sisters are unlikely to have come from very different socioeconomic background in estimates of
maternal mortality are presented according caste, religion education socioeconomic status, and
developmental levels of the village. No surprising, the maternal mortality ratio is estimated to be high
among women of scheduled tribes (652 deaths) and scheduled caste (584), compare with come of other
caste (516). Among the religious group, Hindus, have higher maternal mortality (537 deaths) than either
Muslim (384) or women of other religious (428).
The unusually low maternal mortality among Muslim women is a puzzle; it could, part. Reflect the fact
that they generally live in larger village than other groups and have batter access to emergency obstetric
care. Show the Muslim women maternal mortality for these the loss developed villages have
significantly higher maternal mortality (646) than do either moderately developed or well villages (501
and 488 deaths, respectively). Therefore, access to health care appears to be a factor in the level of
maternal (P.N. Mari Bhatt 2002) mortality.
Muslim women domestic violence, perinatal and neonatal mortality
Between 10 and 64% of women experience life-time physical or sexual violence from male partners.
The relationship between domestic violence and perinatal, neonatal and infant mortality, about which
evidence is much more limited.Perspectives follow-up study was carried out in 2002-2003 in four Indian
states, among a cohort of rural women selected from the 1998-99 National Family and Health Survey
data for 3,909 birth outcomes in this four- years period were analyses. After controlling for potentially
confounding factors, births to mothers who experienced two or more episodes of recent domestic
violence experienced higher perinatal (HR 1.85,95% confidence interval, CI 1.12-2.79) and Neonatal
(HR 1.62, 95% CI, 1.11-2.53) mortality, compared to births to women who reported no violence. Births
to women who experienced violence had 68% higher risk of infant mortality compared with the no
violence group. A single episode of violence did not lead to higher risk of mortality. Possible reasons for
the link between domestic violence and poor birth outcomes include the role of blunt trauma to the fetus,
elevated levels of maternal stress, poor physical health of the mother from violence and care-seeking
behavior. There should be greater focus on violence prevention within child survival programmed.
Care-seeking for post-partum morbidity, rural India
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Despite high morbidity and the danger of maternal death, women in low-resource settings frequently fail
to seek post-partum care from formal providers. 2,114 mothers were inter viewed through a household
survey in February 2008 in the rural of India, in order to elucidate factors influencing care seeking
behavior for post-partum health problems. 929 (43.9?/o) women had post-partum morbidity in the six
weeks after delivery, of whom 5.8% did not seek any care, 49.2% sought care from informal providers,
and 45.0% sought care from formal providers. Factors associated with seeking care from a formal rather
than informal provider included being from a more educated household (p<0.05), delivering at a health
facility (p<0.001), having a severe post partum complication (p<0.05), and being Muslim rather than
Hindu (p<0.01). Women who did not seek any attention appeared to be most influenced by distance to a
health care facility and whether they had had an institutional delivery, which underscores the importance
of trying to increase rates of institutional delivery in order to improve post-partum care as well as
delivery and birth out comes. The finding that Hindu women were less likely to seek care than Muslim
women should be investigated (Taylor & Francis 2010) further.
Discussion and Conclusion
This study used the nationally representative Demographic and Health Survey data of India (2005–
2006), to assess the associations. This study identified a number of factors,
Including place of residence, women’s education, partner’s education, age at birth, birth order, and
wealth quintile, as being significantly associated with the utilization of selected maternal health care
services by Muslim women in India. Muslim women living in urban areas were more likely to utilize
maternity care compared to their rural counterparts.
The lower utilization of maternal health-care services among rural women could also be linked with
their lower socioeconomic status, along with contextual factors such as the distance to the nearest health
center, lack of adequate transportation, and bad roads that can restrict proper and timely access to
existing health facilities. The study empirically examined the positive impact of education, specifically
Muslim women’s education, on maternal health-care utilization. The positive association between
women’s education and utilization of healthcare services has always been hypothesized and manifested
in various studies, especially deployment countries (According to Magadi et al.2007) “suggest that
educated women’s make independent decisions and influence their in-laws” decisions regarding their
own and their children’s health, leading to higher utilization of modern health care facilities. Like
women’s education, all three components of maternity health care service among Muslim women were
affected by their husband’s educational attainment. This was associated with the husband’s involvement
in the wife’s reproductive and maternal health care needs.
(According to Bloom et at.2000), “Public health literature has long argued that healthy reproduction only
happens if the individual, utilization of health care services.”
Economic status was found to be another significant factor affecting of the maternal health-care in India.
(According to Equity Analysis et al.2008) The Muslim women belonging to the richest households were
more likely to use maternity care, compared with women from the protest household. That the poor-rich
gap in the utilization of maternal and child health-care services have widened and programmed is barely
reaching the poor section of society. This is probably because poor household do not have the resources
for health care expenses, as their priority is to meet their basic daily needs, whereas wealthier household
can spend a higher proportion of their earrings on health care (Monthay and Sarivastva 2013). Though
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the estimates on (MMR) by religious groups are not available in India, there is a pronounced indication
that the likelihood of utilization of maternal health-care services in India is better than their neighbors.
The programs and polices formulated towards improvement regarding maternal health-care utilization
need to be understood in depth across the countries.
For example under the ambit of (NHRM), the government of India launched a broad conditional cash
transfer scheme (JSY) in April 2005, to encourage women of low socioeconomic status to give birth in
health facilities. (Ministry of Health and Family Welfare, Government of India 2011) According to JSY
guidelines after delivery in one of these facilities, the eligible women would receive in urban areas 600
and rural areas 700 rupees. It is worth mentioning that the JSY scheme under NHRM was not focused on
the Muslim population, the programs and polices formulated for improvement of maternal health-care
utilization need to be understood in depth these countries.
In conclusion, to amplify maternal-health-service utilization, emphasis needs to be placed on the
determinates of coverage, including policies and health system, financial flow, and health inequities
existing across different socio-economic groups as demonstrated through this study. In addition, the
“generation of authentic statistics, evidence-based and targeted evaluations, as well as interventions, cam
educe inequities related to socioeconomic behavior and demography in maternal health care service
utilization” (Rai and Tulchinsky 2012).
Awareness regarding maternal health care must be strengthened to maximize utilization, by enhancing
community involvement and improving coordination among health care system. Advancing maternal
health-care utilization to bring necessary behavioral change among different religious group.
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Social Dynamics Status of Women in Islam
HAYATAHAMAD
Banaras Hindu University
Abstract
The changing status of Muslim women in India cannot be discussed without consider the tenets of the
Muslim religion and also the Middle Eastern ethos that existed during the contemporary period. In
Islam, the Quran is a perennial sources of reference for interpretation and validity of almost every
conceivable human act and situation. It is the code that contains all procedures and practices, by the
religious, political, civil, commercial, military or judicial-all of which are of importance to a Muslim. It
regulates: from the elaborate ceremonies of religion to mundane activities of daily life, from the
salvation of the soul to the health of the body, from the rights of the community to those of each
individual, from morality to crime and from punishment here to that in the life to come. As Islam moved
out beyond the borders of Arabia, the people of varied cultures jointed its fold. The brought new ideas
and also new problems in its trail. Consequently, to meet the demands of the changing time, the simple
early dicta of the Quran were subjected to new interpretations and additions. The new issue were solved
with the help of the tradition of the prophet, known as hadith, rules of law deduced from the hadith
called sunna, the consensus of the scholars called the ijma and the analogical deductions known as the
qiyas. Prophet Mohammad was realistic enough to foresee that Islam and its followers must keep pace
with the changing times if Islam had to continue till eternity. According to hadith, Muadh, on being
appointed ruler of Yemen, was questioned by Mohammad as to how would he deliver justice.‘I will
judge matters according to the Book of God’ replied Maudh. ‘But if the Book of God contains nothing to
guide you, asked Mohammad. ‘Then replied Maudh, I will act on the Messenger of God. But, persisted
Mohammad, if the precedents fail? ‘Than I will Endeavour to form my own judgment’ replied Maudh.
On hearing this, Mohammad is reported to have expressed the greatest satisfaction. Muslim would not
pray for future guidance but would offer thanks for guidance already received. Some according to the
needs of the time. Intermarriages with non-Muslim, for example, were first permitted but as the war
tension increased such marriages were prohibited prophet Mohammad’s vision of future (Sudha Sharma
2016) is best reflected.
Key word: Women in Islam, Identity, communal Propaganda, Poverty
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EFFECTS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION ON LIVELIHOOD IN THE
REGIONS OF BARISHAL CITY CORPORATION

RIVERBANK

Sahed Hossen Sajib
Syed Ashik - E - Elahi
University of Barishal

Abstract
This research has focused on several unwanted effects of environmental pollution on the riverbank
residents of Barishal city corporation. Precisely, this survey-based study has focused on the effects of
air, water, soil, and noise pollution on human life of riverbank inhabitants. Sixty-three respondents were
chosen from nine wards of the riverbank areas for interview using a purposive sampling method. The
analyzed data indicated that environmental pollution has severe effects on human life. The result shows
these pollutions intensify several diseases such as physical and mental disorders, eye inflammation,
noses, and throat irritation, soreness of the respiratory tract, asthma, cancer and chronic pulmonary
diseases in this area. Besides, the waste and pollutants in this riverbank area causing fatal ecological
destruction, migration of people, change of landscape, and such pollution also creating a threat to global
warming and ozone layer depletion. The haphazard management of waste disposal systems, cement
industries, chemical industries, shops, markets in this area, and urban waste wreak havoc in this area.
Because of the cripple destruction nature, city corporation authorities are not yet concerned about the
destructive forces and future threat of environmental degradation. The findings of this research will give
some essential grounds to take into account for policymakers and stakeholders for making an effective
future action plan.
Keywords: Air Quality Index, Environmental Pollution, Environmental Racism, Particulate Matters
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SOLIDARITY IN-ASSORTED VARIETY? BUILDING REGIONAL IDENTITY IN
SOUTHEAST ASIA
Prof. Dr. Asad Raza Abidi
Sarmad Rahat
Shah Abdul Latif University

Abstract
The reason for this archive is to examine the issue of local coordination and the development of
local personality in Southeast Asia. The thought is to challenge the quest for territorial character
by connecting coordination endeavors with issues of multiethnicity, the development of national
personality and multicultural social orders in the midst of globalization. The article comprises of
three wide subjects that plan to cover the complexities of structure a local personality:
regionalism and local participation; strain from decent variety; and territorial character
predicaments in multiethnic social orders shown through Laos’s and Burma’s/Myanmar’s. These
examinations are exploratory cutting-edge nature besides looks towards consolidate changed
abstract segments to all the more likely see a portion of the opposing procedures associated with
setting up local character in Southeast Asia. The analyst determination is that without an
inviting, comprehensive and pluralistic culture, the production of a typical territorial personality
will remain an elitist political task.
Key words: Southeast Asia, Laos, Burma/Myanmar, regionalism, local combination, ASEAN,
personality building
Introduction
By 2020, we anticipate that the entire of Southeast Asia should be an ASEAN people group,
mindful of it connects to history, mindful of its social legacy and bound by a typical territorial
personality.
We see ASEAN's energetic and open social orders lined up with their separate national
characters, where all individuals appreciate equivalent access and open doors for by and large
human advancement, paying little mind to sex, competition, faith, linguistic or communal
besides social foundation (A.S.E.A.N Dream 2019-20-21).
These pioneers of the Associations of South-east Asian Nation’s (A.S.E.A.N) consume as dream
to make a typical personality in Southern-east Asian through 2019-20. Given these district's
ongoing past, these are very critical. Barely 10 years prior, Southern-east Asia remained part
hooked on binary squares, one by ancient A.S.E.A.N individuals Thailand’s, Singapore’s,
Malaysian, Indonesian, Philippines’s besides Brunei’s and these additional by the freshest
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individuals Vietnams’, Lao’s, Burmas’/Myanmars’1 in addition Cambodias’, notwithstanding
endeavors post-statement reconciliation, the locale still experiences uncertain clashes and critical
financial disparities between and inside nations. So as to make solidness and remain in power,
the systems are engaged with different undertakings to fortify their national characters, making
opposing procedures inside and between nations. The reason for the report is in this way to
examine the issue of local reconciliation and the structure of local personality in Southeast Asia
and to address the interest for local character, as delineated in the ASEAN Vision 2020 refered to
above, by connecting mix endeavors. provincial assorted variety and the issue of structure a
national personality. I would contend that the quest for local personality is a political (first class)
venture and that without an inviting, comprehensive and pluralistic culture, a typical local
character will be troublesome - if certainly feasible - to make.
Up until now, the writing on regionalism and territorial reconciliation has concentrated for the
most part on local security and the monetary issues of country states, and the communication and
participation between nations, together with the improvement and working of local associations.
The violent past, the key significance of the area and the extraordinary financial advancements of
late decades may mostly clarify this. Endeavors to quantify regionalism regularly center around
quantifiable pointers, for example, the degree of association. As per Acharya (2000: 1), local
arrangement points of view in Southeast Asia and universal relations are rare. Likewise,
moderately little has been expounded on regionalism regarding the conceptualization of districts
and the development of local personality in connection to the procedures of nearby and national
character arrangement and what is expected to coordinate people from various social and ethnic
gatherings into local character (Jone’s 2003-04: 142-43). Thes are regardless of way that’s
Southern-east Asian are as a medley of various social and cultural gatherings, too that it’s
regularly expressed thus thes globalization procedures increment the danger of cultural
discontinuity (seen, for instance, Kinnvalls’ 2001-02). Appropriately, unique scholarly forms
determination is to be consolidated toward all the more likely comprehend the intricacy of
regionalism.
In this record, "personality" is utilized in a straightforward manner, since it is the aim to
problematize the political venture to make a provincial character, instead of to concentrate on
personality issues in that capacity. The procedure of character arrangement is incredibly intricate
and fluctuates with existence. Character may cover and individuals may have various
personalities. Southeast Asia contains urban working-class individuals in Singapore just as rustic
ethnic minorities in Laos, and state personality isn't really equivalent to singular character. In
addition, what ASEAN truly implies by a "typical local character" isn't totally strong. Unity and
participation, an-if inexorably incorporated marketplace then increasingly exposed social orders
seem to be watchwords (understand Jone’s 2003-04: 140-41), yet they approximately small
regarding in what way to make a typical personality by and by.
The archive is partitioned into three principle segments: the first spotlights happening the
advancement of decentralization in Southern-east Asias’; these subsequents share features the
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pressures often assorted variety inside the area; and the thirds’ share exhibits binary bags, Lao’s
and Burma’s/Myanmar’s, by way often delineations of multiethnic and diverse social orders
that’s can test the mission for a typical provincial character. Aside from the way that Lao’s and
Burma’s/Myanmar’s are strangers to these monetarizes most unfortunate ASEAN part states
(and thusly have a troublesome way to incorporation), the minority bunches in these two nations
make up a generally enormous extent of the populace. However, the two systems have picked
various methods for moving toward the minority issue.
Local Joining
This piece of the article centers around a portion of the combination endeavors trendy Southerneast Asias’ since the 1959-60s, by specific accentuation happening A.S.E.A.N. The past and
improvement of A.S.E.A.N can't remain disregarded cutting-edge the comprehension of the
territorial venture, even the idea that ASEAN is not the slightest bit equal to Southeast Asia as a
topographical term - East Timor isn't permitted to turn into a part, for instance. Appropriately,
the record additionally talks about the basics of a locale and whether there is anything explicit
about Southeast Asia that can impact local personality building.
Southeast Asia versus East Asia
Throughout the most recent couple of decades, participation in the locales has by and large
raised. The best case of territorial joining, the European Union (EU), drafted a "change
settlement" back in December 2009 to improve the coordination procedure. The N.A.F.T.A and
Mercosurs’ understandings cutting-edge the America’s remain different instances often
provincial ventures (Jhones 2003-04: 140-41). In Southern-east Asian, A.S.E.AN advances
improved coordination, for instance, as communicated cutting-edge A.S.E.A.N Dream 2019-20.
Popular November 2006, A.S.E.A. N’s primary since forever contract remained marked besides
sanctioned inside a day (Narines 2008: 374). A.S.E.A.N remained built up in 1966 by
Thailands’, Malaysian, Indonesian, Singapores’ and the Philippine’s by way of center
individuals. These thoughts were to make an-if the association aimed at monetary, communal
and communal participation. In any case, security issues have certainly assumed a job
(Acharyas’ 1999: 83). Aimed at instance, these dread often socialism from dispersal past
Indochinain and Burmas’/Myanmars’ stood the fundamental explanation behind the foundation
of the organization.2 Bruneins joined A.S.E.A.N in 1983 by way of a 6th part. Fashionable 1994,
Vietnamism turned into a part, trailed by Laos and Burma/Myanmar in 1997. Cambodia's
enrollment has been postponed until 1999 because of inside turmoil.3 Enlargement can be
viewed as a demonstration to adjust China's impact, just as an approach to test Thailand's
authoritative desire in territory Southeast Asia. Another reason was the expanding rivalry for
normal assets in the district, a zone where the more up to date Associate Conditions are ironic.
The mission forward authority local participation in Southern-east Asians takes not remained
reliably sought after throughout the years. Various models of participation entangle the
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procedure - mostly in view of heavenly bodies of enrollment and incompletely in light of the fact
that they fall among security and monetary contemplations (see Yepes 2003 for a point by point
diagram of the regionalization procedure). Moreover, while ASEAN is additionally extended in
this regard, having set up a more grounded provincial component, these ideas of Eastern Asians
are starting towards develop. In these unique circumstance, Eastern Asian comprises of A.S.E.A.
N’s part nations trendy Southern-east Asian and Chinas’, Japanain and South-Koreas in
Northern-east Asias. These primary endeavors are to be present Eastern-Asia as-if an area dates
after the mid-1990s and the East-Asia Monetary Caucuses (E.A.E.C) on the Asian-Pacifics’
Financial Session (APFS), yet its fizzled. The subsequent endeavor, A.S.E.A.N + 03 (P.R
Chinas’, Japans’ and South Korean), consumes been progressively effective up until this point.
As indicated by Takashi Terada (2003), the principle clarification for this is the money related
emergency in Asia, the improvement of regionalism in different pieces of the world, and the
advancement of Japan by ASEAN + 3.5.
Since the mid-1990s, ASEAN + 3 pioneers have been meeting normally to advance provincial
participation. The principal casual A.S.E.A.N + 03 conference remained sorted out cutting-edge
1996 towards advance party-political and financial participation on the most noteworthy equal.
The point remained to advance common getting, trust, great neighborliness and inviting relations
so as to accomplish harmony, soundness and flourishing in the area. The Asian money related
emergency has demonstrated that Southeast Asia and Northeast Asia are firmly connected, which
normally supports upgraded collaboration in the East Asian locale. In parallel, local coordination
is developing in Europe just as in America, which thusly has required an Asian reaction (Terada
2003). Also, Asian-European Cooperation (A.S.E.M) 06 added toward the possibility of Eastern
Asia finished gatherings among Southern-east and Northern-east Asians’ nations, gatherings that
remained important to build up a typical Asian point of view on the European accomplice
(Gilsons’ and Yeos’ 2004: 28).
At long last, while Japan was not recently keen on barring the Pacific from the Asian area, it
made an astounding turn on the issue. Be that as it may, a few spectators still inquiry
increasingly generous East Asian regionalism, halfway in light of social contrasts and
incompletely due to the dread of ASEAN being underestimated in the East Asian district (Terada
2003). Additionally, East Asia has not at all like the European Commission, or then again even a
local political structure. APEC is too heterogeneous to be in any way pertinent and the
A.S.E.A.N Secretariats remains sub-provincial (Stevenson’s’ 2003: 842s).
These improvements can clarify the A.S.E.A.N course on the 07th Bali Conference, Indonesian,
in 2002, anywhere activities remained occupied to renew Southern-east Asians decentralization
by making an A.S.E.A.N Financial Public, an A.S.E..A.N Safety Public and the A.S.E..A.N
communal and social network, Associate Conditions touched it important to quicken monetary
reconciliation so as to address the difficulties of China and India. Security participation was
expected to make strength in the district, as unpredictable security dangers, for example, fearbased oppression, could hurt economies. In addition, ordinary security issues, for example,
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military clashes between Southeast Asian nations are never again thought about a danger
(Dieters 2008; Fergusons 2003: 395; Singhs 2003: 3-4; Smiths 2003). The dream of these
activities was above all else towards make a solitary marketplace by an allowed progression
often products, administrations, speculations, wealth then talented work in 2021 (Hews 2003: 46;
A.S.E.A.N dream 2021). Along these lines, here are strong aspirations toward make a more
grounded district of Southeast Asia/ASEAN, regardless of whether the plan is profoundly
willful, with constrained cosmopolitan and official viewpoints (perceive Fergusons 2003: 394;
Yoshimatsu’s 2005: 126). Curiously, China's main exchange region terms of populace and third
in monetary worth, the China-ASEAN Free Trade Area (FTA), went into power on 1 January
2010, adding to China-situated regionalism (in spite of that Cambodian, Lao’s,
Burmas’/Myanmars’ and Vietnams’ consume special cases trendy levy decreases pending 2014)
.07 Apart from advancing provincial financial incorporation, it likewise lessens the apparent
danger to Porcelain (Dieters’ 2008: 82; The Economists 20009).
Conceptualizing Decentralization
Up until this point, it is expected that Southeast Asia is a district. Yet, what truly describes a
district? Most definitions depend on properties, for example, topographical nearness, shared
social and social attributes, and normal history (Acharya 2000: 4). Notwithstanding, the district
is a challenged idea (see Kratoska, Raben and Schulte Nordhold 2005 for a far reaching
Southeast Asian chronicled/land report). The term Southeast Asia, for instance, came into normal
utilize just during World War II (Acharia 2000: 7; Huxley 1996), particularly regarding the
control of Japan in the Pacific throughout the Soothing Conflict (Hemmers and Katzenstein’s
2001: 592). Researchers consume portrayed Southern-east Asian as "solidarity in assorted
variety," as in Southern-east Asia covers differing then covering qualities (look Acharyas’ 2001:
32). Aimed at instance, in spite of the fact that the nations are neighbors, some are on the
landmass, while others are generally archipelagos. What's more, the mountains isolate a few
nations, while the Mekong River associates puts that make various types of social orders; there
are likenesses just as contrasts between dialects, societies, religious practices, and so forth. Over
this, Southern-east Asia nowadays demonstrates additional sameness and combination than-as
any time in recent memory (Acharya 2000: 2, 4-5) because of expanding mix and globalization
procedures and developing financial differences in the public eye.
As a side-effect of globalization forms, ie regionalism is "controlled by the area and explicitness
of the biosphere budget or conventional generation constructions". Decentralization contain be
portrayed by way often a sort of re-territorializing (Scholtes’ 2001: 41). New unions and models
of participation are being made to address the new difficulties presented by globalization, and
regardless of whether nations lose a portion of their capacity, regionalism fortifies nations with
respect to the remainder of the world. Simultaneously, a procedure of desterilization is in
progress, ie. domains are not as significant as in the past. Outskirts essentially lose their
significance through upgraded coordination, for example, exchange.
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Advocates of constructivism see a dissemination of standards and strategies - where the idea of
"solidarity in decent variety" can assume a job - as motors of regionalism. Collaboration models
as local participation shape the possibility of an area by spreading the standards, arrangements
and practices of territorial associations and collaboration (both formal and casual). For instance,
shared personality can be strengthened through quiet answers for clashes on political, monetary
and regional issues. Additionally, the unified front to the outside world is the support of
personality (Acharyas’ 2001: 11; seen likewise Kiviak 2000: 21), which-as A.S.E.M can
represent.
As referenced above, there is nothing normal about the locales. Benediction Andersone's (1990)
thought of countries by way of "envisioned party-political networks" 16 can without much of a
stretch be transmitted to locales, for example, Southeast & Eastern Asian (Acharyas’ 2001: 02;
Summon 1995: 209). Districts need to renegotiation their-as personalities as a result of cultural
changes brought about by globalization, the multiplication of standards and arrangements and/or
authoritative power, compelling them to rethink their interests in a way like principles (Sam
1996: 210). something exceptional about regionalism in Southeast Asia that separates it from
other regionalization forms on the planet.
Southern-East Asian Decentralization and Dictatorship
These administrations of Southern-east Asian are deprived of a hesitation the primary supporters
of decentralization and the formation often territorial personality. It is subsequently significant
how these on-screen characters see and translate the possibility of-as Southeast Asian area (see,
for instance, Gilson and Yeo 2004: 25-26). It is just when the Cold War is finished and the issue
of Cambodia isn't settled that the possibility of an area is rediscovered and sought after. Already,
Southeast Asia was profoundly affected by the procedures of decolonization, patriotism, and the
Cold War - which are all key to the local model of universal relatives (Acharyas 2001: 10, 71). In
Southern-east Asian, decentralization is connected to dictatorship since tyranny "made the
political reason for a typical sub-local political and ideological structure" (Acharya 2000: 59).
Systems can legitimize their standard by conjuring socialist dangers, ethnic agitation, and that
financial advancement is encouraged by dictatorship (Acharya 2000: 59). Dictatorship, thusly, is
encouraged by the "ASEAN Path", which is a technique for strife counteractive action and
compromise dependent on ASEAN focal standards, for example, non-impedance in the inside
and none-use of power hip interstate relatives. Choices remain taken finished interview besides
exchange so as to arrive at accord. Quiet tact and casualness are significant methods for
maintaining a strategic distance from legalistic strategies and open investigation (Sharp 2003;
Katsumata 2003: 107). The "ASEAN Road" is conceivable due to the elitist idea of Asian
governmental issues. As indicated by a senior Malay negotiator, 80% of significant remote
pastors' choices were made during casual gatherings. 17 The Asian Debate on Value likewise
went into the way toward structure a local character, asserting that there was general data - a
Monet of qualities in Asia. Despite the fact that it has been mitigating in the course of the most
recent couple of years,
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The Asian worth contention is as yet shading the discussion on majority rules system and
anthropoid rights popular the district (Lawsons’ 2004: 111).
In total, these procedures of combination in Southeast Asia is experiencing waves, always tested
by issues of sway and different political contemplations. Different associations and nations have
contended in ranges of prominence after some time, and ASEAN + is by all accounts in style
today. A specific element of regionalism in Southeast Asia is its accentuation on tyranny, and it
is this premise makes the best test to territorial character due to the imperatives that dictatorship
puts on provincial decent variety (which will be examined underneath).
3 Regional Assorted Variety
This piece of the record features local decent variety and country working as a neutralization to
powers, and hence challenges regionalism and the production of local character. It likewise
examines transnationalism and isolated loyalties in a period of expanding movement and
permeable outskirts that challenge the pre-sent citizenship conceded by individual nations. This
is the piece of my contention that I find missing in the writing on local coordination and
regionalism. While a great part of the examination centers around monetary and safety subjects,
the job of structure nationwide character and nationality is talked about somewhere else, passing
up a significant part of the territorial personality building.

Difficulties for Solidarity
In spite of endeavors to increment provincial reconciliation, numerous difficulties remain. For
instance, there were questions concerning whether ASEAN could manufacture character
(security) founded on the "A.S.E.A. N method" deprived of regulation then lawfully authoritative
understandings (Sharpen 2002: 249). As per Tobiases Nishalke (2001: 108-111) just contingent
help amongst Associate States contain be originate aimed at the ASEAN thought often network.
He proposes thet A.S.E.AN as standard founded, not personality-based network. It can't discover
proof of a group provincial personality dependent on "structures with a typical significance,
shared distinguishing proof and consistence with the standards of the ASEAN Road". Indeed, as
per Nishalk, security is as yet ensured through outside partnerships, with the United States
generally significant. What joins A.S.E.A.N so distant is the Cypher of Local Behavior set out
trendy the 1976 TAC Treaty. 18 Jürgen Rüland (2000: 38-39) contends that practical thought
processes are as yet substantial in international strategy conduct in Southeast Asia and that
arrangement making is impacted by pre-pilgrim view of the outside world with unpredictable
interstate relations and considering the level of influence and cushion zones. Besides, it ought to
be recalled thet the armed still has impact popular the district – Burmas’/Myanmars’, Thailands’
and the Philippines’s are explicit belongings - besides that A.S.E.A.N will in general
concealment differences in broad daylight (Nischalke 2002: 91).
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Contrasts in qualities and political frameworks inside ASEAN additionally hamper the
production of a typical personality. The disparities turned out to be much increasingly articulated
after its extension and again after the budgetary emergency, when it wound up evident that
"Asian qualities" were no certification of monetary achievement. Thailand, for instance, has
propelled various activities to advance human rights and majority rules system, which are clearly
seen with doubt by increasingly dictator systems (Rülands’ 2001: 441). The Philippines’s and
Indonesian have additionally ongoing to hold fast to a universalist idea of anthropoid privileges
that is in opposition towards the possibility of none-mediation - and along these lines noten in
accordance by the Asians’ idea of anthropoid privileges (Kiviak 2000: 09). Previous Malaysian
Major Minister Mahathir Majesty Mohamad, who when upheld Burmas’/Myanmars's charge to
A.S.E.A.N, remained additionally unique of her commentators later, taking steps to remove
Burmas’/Myanmars’ from A.S.E.A.N for treating Aung San Suu Kyi. The severe concealment of
road challenges in Burmas’/Myanmars’ popular Sept 2008 afterward the uncommon ascent in
lubricant and petroleum costs has gotten much more honed analysis from a few ASEAN part
states and can be viewed as a fascinating change from the "ASEAN way". In any case, not all
ASEAN nations are as resolved about analysis as Malaysia above, and its might be untimely to
accept thet the "A.S.E.A. N method" consumes assumed an increasingly adaptable translation of
the idea (Katsumata 2003). ASEAN is still worried about state sway and interior dependability
and it is beyond the realm of imagination to expect to concede to a proper style of territorial
strategy up until now (Sharp 2003; Katsumata 2003: 107).
Inside the ASEAN Group, various models of collaboration can be found. For instance, Lao’s and
Vietnams’ consume uncommon connections finished their party-political direction. These
connections among Vietnams’ and Cambodian is recolored through Vietnamn's help for these
oust often Paul Vessel in the late 1971s & the effective system of Hung Sen. The Mekong
nations (Burmas’/Myanmars’, Cambodian, Lao’s, Vietnams’, Thailands’ and Chianina's
Yunnan’s’ area) collaborate on various issues. For instance, they talked about upgraded
collaboration in the fields of framework, media communications, vitality, exchange, HR
improvement and the travel industry.
Simultaneously, self-character and how others see a state affecting relations between the
gatherings. Outskirt debates and shared question return far ever. The heritage of expansionism,
the Cold War, and the job of China impact legislative issues in the locale. The Vietnamese are
suspicious of Lao’s and Cambodian (see for example, Amers 2005) and the Thais’ individuals
will in general view Laos as a regressive or immature nation. Numerous Thai voyagers travel to
Laos to see "conventional qualities", while Laoists are seen as safeguards of the genuine
Buddhist qualities that Laoians accept the Thai have lost. Simultaneously, numerous Laoists look
to the Thai as far as advancement and improvement (Evans 1999: 30). Hence, outsiders are
regularly seen with doubt and most likely additionally as a danger to national personality, since
they can present new thoughts and practices (see, for instance, Houtum and Naerssen 2001: 130).
Notwithstanding, it ought to be noticed that endeavors are being made to change the
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circumstance: for instance, ASEAN is attempting to make familiarity with provincial character
by bringing the issue into essential instruction curricula.21
Building A National Character and Space for Assorted Variety
One significant distinction among European’s and Southern-east Asians’ decentralization is the
inheritance of expansionism & the sort often patriotism it made in numerous pieces of Southerneast Asia.21 These kinds of patriotism is really hostile to imperialism and significant in
numerous pieces of the Third World in the 1950's. they and the 60's. The issue, be that as it may,
was that in autonomy, patriots acquired the limits set up by the pioneer forces, and they didn't
generally reflect social or nationwide separations. Accordingly, country structure remained on
the plan for altogether intents and purposes every single new state. Therefore, hostile to
provincial patriotism has progressed toward becoming patriotism of interethnic debates and
clashes (Kellases 1997: 93-96; Chatterjees 1994: 4; seen moreover Özkirimlis’ 2001: 181). Thisas occurred in Indochinas’ and Burmas’/Myanmars’. Then, clashes amid cultural underground
gatherings & real gatherings consume remained an issue for administrations for quite a while and
motionless are. Aimed at instance, the provocation of cultural, dominatingly Christians’ sections
inside the good countries of Vietnams’ has prompted as progression of exiles to Cambodians.
Most of cultural Laois living in Thailands’, 22 and there are Burmese evacuee camps in
Thailands’, and so on (seen, for instance, Rajahs’ 2001; Jerndals’ and Riggs’ 199).
In this way, meanwhile the times of nationwide autonomy, dread often breakdown consumes
tormented Southeast Asian nations. Ethnic clash is a piece of this dread, which is reasonable
given that the locale contains 32 ethno-phonetic gatherings, with every nation containing at any
rate four noteworthy ethnic networks (Yaos’ 2000: 12). These beliefs system of "civilization" is
towards a great degree showed during these times spent structure a cutting-edge country state.
Administering, post-provincial experts turned out to be pretty much "fixated" with arranging
individuals since they accepted that advanced countries should comprise of distinguished
populaces dependent on language, domain, economy, and culture (Toyota 2003: 312). Be that as
it may, national personality isn't only an idea. National character can comprise of additional than
unique personality, for instance, cultural personality and national character (ie, national, as in the
nation), where-as thusly can make clashing loyalties (Kellas 1998: 21). Also, patriotism and
enthusiasm center around reliability to the state, while ethnic patriotism may look to deteriorate
the state (for a thorough exchange on patriotism in Southeast Asia, see Tarling 2004). At the end
of the day, there might struggle patriotisms, which thusly can make clashes (Tarling 2004: 26).
The answer for this issue is to turn into a worldwide express that ensures the ethnic privileges of
the countries inside it (Tarling 2004: 67), something that Burma/Myanmar, for instance, decided
noten to do (see underneath).
Nowadays, civilization and building a nationwide personality remain significant subjects for
some nations. In the midst of fast social change, patriotism can offer fantasies about individuals'
beginnings and family relationship. This thusly makes a feeling of personality, security and good
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specialist in people (David Brown in Tarlinging 2004: 24) - regardless of whether it might
require some investment to persuade individuals that patriotism is the correct way, not, for
instance, religion (Tarling 2004: 25). Be that as it may, minority countries frequently exist in
states. These minority countries are overwhelmed by at least one dominant part countries that
take the situation of authority, while greatest suchs’ cultural meetings are culturally connected to
countries in different conditions or nations (Donnans’ and Wilsons’ 1998: 7). Cultural patriotism
regularly emerges available often a feeling of distance, yet additionally shock over partial partypolitical, financial or communal prohibition (Scheffs’ 1993: 282). Hardly any administrations in
Southern-east Asian can ensure equivalent social equality to all. Rather, most Southeast Asian
countries ethnically characterize their administration through casual political inclinations for one
ethnic gathering or through auxiliary segregation dependent on "racial classifications" (Yao
2001: 13). Incorporation and rejection practices are in certainty firmly connected or surrounded
by country building ventures (Houtums’ and van Naerssens’ 2000: 127). Native individuals
frequently are typecast as-if in reverse and oblivious and Kens’ Campos’ (1998) contends thats’
the worries of the open experts with instructing aptitudes that meet the urban as opposed to rustic
needs with an end goal to construct the country, has added to the estrangement of the indigenous
populace and the disintegration of their feeling of character. Along these lines, the quest for
national character can debilitate just as fortify the country.
Transnationality and Separated Loyalties
ASEAN's certainty expresses that they won't meddle with the interior issues of different nations,
encouraging the finishing of the country state venture (Tarling 2004: 199-200). Simultaneously,
the venture for a country state is tested by the procedure of prevent mination and the lessening
significance of outskirts through improved combination. Old ties of faithfulness and feeling of
having a place, alongside other individuals bolstered by ethnic gatherings spread crosswise over
national fringes, likewise encourage transnational portability (see, for instance, Evanas, Huttons’
and Khuas’ Khuns’ Engs’ 2001). These are thus prompts "trans-limited" characters that are
possibly opposing (Toyota 2003: 302). Thus, countries must "manage the befuddling and
clashing nature of character limits" (Jones 2004: 148). particularly
boondocks individuals may display uncertain ways of life as financial, social and semantic
components take them in two ways. Besides, they are attracted two different ways politically and
can just demonstrate a feeble distinguishing proof by the country national in which they are live
(Donnans’ and Wilsons’ 1998: 61).
Aimed at instance, cultural sections in North Thailands’ and Burmas’/Myanmars’ living in
territories those reach out past nationwide outskirts (ie, nationwide fringes don't compare to
national fringes). The disappointment of ethnic goals inside the country state prompted equipped
rebel developments that stretched out to neighboring states (Yao 2001: 13). As per Janet
Sturgeon (2004), inside the limits often Chinas’, Thailands’ and Burmas’/Myanmars’. They are
delegated by the national and help to secure the fringe at home simultaneously as they permit
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illicit data, individuals and products to cross outskirts. This is conceivable by drawing
deliberately on various characters. Constraining individuals to move has likewise added to the
advancement of these little outskirt approaches (Sturgeon 2004: 464, 468).
The Instances of Laos And Burma/Myanmar
I did exclude Lao’s and Burmas’/Myanmars’ since I for one think these remain illustrative of
Southern-east Asia: mine objective remained to clarify thus challenges engaged with making a
typical provincial personality. Albeit poor financial execution and low degrees of improvement
are regularly featured as real reasons for troubles in territorial joining, the accentuation here is on
the job of country building and ethnic minorities in the nations concerned.
Country Building and Ethnicity
The country state is a genuinely late marvel in Southeast Asia (Yao 2001: 4), and the ASEAN
nations' specific worry about state sway is clear. A few nations have turned out to be politically
and financially steady, yet others are as yet powerless. What they share for all intents and
purpose is that their essential worry for security is still family unit. Lao’s and
Burmas’/Myanmars’ are amongst the feeblest nations in A.S.E.A.N. They are motionless at a
generally beginning time in country building and the administrations of the two nations are
occupied with different household and security issues (Katsumata 2003: 116-117). Many
contend that all together for a country state to pick up authenticity, its kin must perceive that it
shares recollections that can shape a country and that the outskirts of the state correspond with
the country (Collins 2003: 23). Likewise, shared personality is pivotal to the authenticity of the
state - something that has been and still is a test in Burma/Myanmar and Laos. What's more, the
two sides face issues with cultural insurgents.
Pardon brands Lao’s and Burmas’/Myanmars’ fairly not the same as their neighbors (aside from
Cambodian and Vietnams’) is their comparative underdevelopments (seen Riggs’ 2002: 11).
These distinctions are really broadening among Laos and Singapore (Stuart-Fox 2002). The two
nations (alongside Vietnams’ and Cambodias’) consume encountered a changeless inactivity or
decrease in humanoid prosperity. Communist improvement bombed in Laos (1975-86), and
Burma/Myanmar experienced financial botch (1962 - today) (Rigg 2003: 328). Simultaneously,
individuals need a superior life through monetary advancement and modernization25, and
ASEAN accordingly offers a conceivable answer for their issues. A few onlookers state that
Laoss consumes combined A.S.E.A.N towards pick up as feeling often personality & having a
place both locally and universally (Pruzin and Weber 1996).
In any case, territorial incorporation is hazardous for various reasons -, for example, provincial
disparities and political hindrances identified with earnestness and human rights. Furthermore,
ethnicity impedes universal collaboration when contributors concentrated on destitution decrease
look to target poor ethnic gatherings, for example, Hmong who were manhandled due to their
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relationship with radical gatherings during and after the war in America and Vietnam.
Underdevelopments and communal avoidance remain firmly interconnected, besides in multiethnics and diverse social orders, for example, Laos and Burma/Myanmar the level of imbalance
will in general be higher (Jones 2004: 145). Then again, poor people and the socially prohibited
have little impact on their circumstance. For instance, in Laos and Burma/Myanmar, individuals
are dislodged. In Lao’s, "the relocation of cultural sections consumes turned into a focal
component often the rustic advancement procedure." Resettlement, nonetheless, implies leaving
the outstanding region and changing the conventional lifestyle and entering another condition
and incorporating hooked on novel social orientations (Evrards’ and Goudineaus’ 2005: 937),
which numerous uprooted individuals have experienced issues with. In Burmas’/Myanmars’,
deprived networks consume been migrated to distant zones. Burmas’/Myanmars’ are likewise
recognized for its constrained work approach (Lanjouws’, Mortimers’ and Bamforths’ 2001;
Grundys’-Warrs’ 2003).
Lao’s Then the Development of a Multi-Cultural Country
As move trendy attention to these countries originated to Lao’s when Frenchs’ expansionism
presented possibility a "country's past" and the tip top understood "backwardness" their nation
and vital changes (Evan’s 1997: 184). Lao’s accomplished total freedom after the Frenchs’ in
1952, and in 1974 the Socialists originated to control afterward a significant lot common
conflict, which these Monarchists lost. Cultural sections ended up significant the authorized
depiction individuals who portrayed verifiable conditions for country structure the equipped
battle in contradiction of the adversary (seen Taylors’ and Jonssons’ 2001). Along these lines,
administration patriot talk and ethnic order were firmly connected (Pholsena 2002: 180). Be that
as it may, ethnic minorities were not just significant in authority representations. In 1975, ethnic
minority gatherings were urged to join the Communist nation's battle, and today the system is
attempting endeavors to include delegates of dissimilar cultural gatherings in authority locations
(see Pholsenas’ 2005 for a point by point depiction of Lao’s then the production of a multicultural country).
So as to reinforce patriotism and make a Lao character, the specialists are attempting to make
legends and saints. It is significant for them to separate themselves from Thai social
amazingness, yet this can likewise be translated as a method for looking for "neighborhood"
innovation. One route is to identify with the regal past. By restoring the old rulers, we trust that
patriotism will be propelled (Evans 1998). Another path is to make characters. For instance,
there is a Kayson faction that has driven the Laos’ Grassroots Radical Gathering since 1954 &
furthermore administered Lao’s himself after 1974 pending his passing in 1991. Making a
Kayson religion of the state is a piece of his technique to create national authentic legends. Be
that as it may, there is a farthest point to how much a religion can advance, since any faction of
character can go excessively near the clique of the extraordinary government (Evan’s 1997: 32).
Burmain/Myanmarain and the Mission for A Mono-Cultural Country
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Trendy Burmas’/Myanmars’, the country edifice task remained molded through its association
by the UK and Indian. These United Kingdoms’ offers are defined limits and proposed Western
instruction. In any case, neighboring India likewise pretentious Burmas’/Myanmars’ finished
British postponement, which went on pending the 1931s, bringing about Burmas’/Myanmars’
being preserved as a territory of Indian, & furthermore on the grounds that Burma's
administration discovered Indian instructive and political models valuable for gaining their own
ground (regardless of whether India was at the focal point of threat since Indians were serving
the Burmese organization, and so forth.) (Tarling 2004: 97-99). Burma/Myanmar wound up free
of Britain’s in 1949, and in 1961 the Burmesen armed held onto control through an overthrow.
The just development started during the 1980s, prompting decisions in 1990 in which the
National League for Democracy (NLD), with Nobel Peace Prize champ Aung San Suu Kyi, won
a reasonable triumph. In any case, the military would not acknowledge the outcomes, and
therefore Aung San Suu Kyi stayed under examination from that point forward (SchairersVertanneses 2000). These systems have guaranteed over-all decisions in May 2011 that are
hitherto to happen. The race will in the end make ready for a regular citizen government, but
constrained by the military. The races wouldn’t be the 5th stage in the "7-advance guide for
restrained majority rule government" discharged by the system in 2003. A protected submission
was held in 2008 as a component of the procedure, yet the consequence remained constrained by
the system (See’kins 2011: 198-202; Mathiesons’ 2011).
Inside Burmas’/Myanmars’, country edifice has been and motionless is in quick disturbance.
Burma/Myanmar utilized an assimilationist arrangement to make a one country (Collinsen 2002:
28; aimed at a far-reaching record of Burmas’/Myanmare's pre-sent & contemporary past, see
Kyaws’ Yins’ Hlaings’, Taylors’, and Tins’ Maungs’ Than 2007; Ganesans’ N and Kyaws’
Yins’ Hlaings’ 2005). These methodologies are normally utilized when domineering gathering
command over the national machine force its very individual qualities on different gatherings in
the national. Be that as it may, while this can make a solid national character, it can likewise
make hatred in fringe networks as their personality is raised doubt about. There are at any rate
eight ethnic networks in Burma/Myanmar dependent on etymological, religious and provincial
divisions. It is evaluated that 68 percent are cultural Burmeses. These significants minorities
gatherings are Karens, Shans, Arakaness, Kachins, Chins, and Mons. Albeits most Buddhist’s,
Christianes have a main job in the Karens national, and in the Arakans national it is homebased
to around one zillion Muslim’s and Hindu’s (Reynoldss et al. 2000: 95). Once it turned out
towards be obvious to the cultural networks that they wooden not consume self-governance
under the armed system, their-as protection from absorption approach wound up military. There
are still gatherings battling, yet since 1989, most guerilla gatherings have consented to truce
arrangements with the military system, albeit numerous gatherings hold their arms (Brays 2001:
158; Reynoldss et al. 2000: 98; Smiths 2006: 77 - 81).
Closing Comments
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These motivations behind this record was to look at the approach venture on territorial character
working in Southeast Asia. From one perspective, the possibility of further incorporation appears
to be encouraging. ASEAN tries to improve the reconciliation procedure by seeking after a
typical provincial character, as recommended in ASEAN Vision 2020. Then again, "one is just as
solid as the weakest point". The most up to date Associate Conditions have complete the
procedure increasingly muddled, creation the association additional different than-as any time in
recent memory, monetarily and politically. Despite the fact that a nation like Thailand, which
isn't also worried about the insurance of a nonexistent national personality, is keen on further
incorporation, there is additionally Burma/Myanmar, which holds fast to the custom of
opposition (Lynch 2004: 340) Thus it to scrutinize the benefits made through the augmentation
venture, considering the related issues. Be that as it may, this bodes well regarding the level of
influence. Part States are as yet apprehensive that powers with domineering desire, for example,
China concerning Southeast Asia in general or Thailand and Vietnam as for Laos, will pick up an
excess of impact. There is likewise impressive opposition in certain nations against an excess of
outside monetary, political and social impact.
It ought to likewise be recollected that ASEAN was made as an association for country building
nations, not as a supranational association, and the statements presenting the record ought not be
judged. Building a country is frequently a severe business, and states needed to guarantee that
neighboring nations did not meddle in their inner undertakings. In this manner, sway remains
solidly at national and not multinational equal. The thought remained to make a solid district
dependent on solid conditions, noten solid territorial organizations. In addition, as security
dangers are prevalently residential, ASEAN's capacity will be to "quicken financial
development, social advancement and social improvement in the locale" (Collins 2003: 128129). The expanded enthusiasm for upgrading territorial incorporation and the enthusiasm for
making a typical provincial character can be clarified by the expanded worldwide challenge that
requires a more grounded district, ie. response toward the Western (Lawsons 2004: 112).
Additional clarification might be that A.S.E.A.N has throughout the ages made a feeling locale
in Southern-east Asian finished co-activity that advances further coordination. Simultaneously, it
appears to be far-fetched that the "ASEAN way" will be wiped out sooner rather than later,
which thus may postpone the coordination procedure.27 & if Southern-east Asia winds up
incorporated inside a bigger Eastern Asians area, these combinations are procedure
determination turn out to be considerably progressively increasingly perplexing.
The powers of globalization can support further regionalism, yet globalization can likewise
energize fracture. Ethno-patriotism and transnationalism are a risk to numerous nations, making
isolated loyalties and in this way scrutinizing the authenticity of the systems. There are various
methods for managing multiethnic social orders so as to make a national character. For instance,
Laos has made a typical past and incorporate individuals from every single ethnic gathering in
the legislature. Despite the fact that there is ethnic separation, opposition is - at any rate until
further notice - restricted. The circumstance is distinctive in Burma/Myanmar. The system
pursues an absorption procedure went for a one-national society dependent on Burmese qualities
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and personality. The outcome is vicious protection from Burmese authoritative power as strife,
however across the board doubt. The conduct of the Burmese system during the 2007 shows and
their resulting match are as a distinct difference to the picture that ASEAN needs to depict and
fills in as a token of in what way varied the A.S.E.A.N part condition that it’s so hard towards
make a bound together a locale where a portion of its Member States are not keen on reacting to
the desires of others. Therefore, Laos and Burma/Myanmar give great representations of the
troubles engaged with making national and local characters in multiethnic social orders. In spite
of the fact that the two nations are uncommon cases to the extent that they are additionally lowpay and dictator nations, they are ASEAN individuals and are incorporated into the territory of
local personality in Southeast Asia - paying little respect to their disparities.
The examination overhead hysterics healthy hooked on the image of Southern-east Asian as a
district described by approximately "solidarity in decent variety". In any case, does it fill in as a
political methodology to fortify provincial character, as on account of Europe? It relies upon how
it is built, both as far as "solidarity" and "decent variety". Without a doubt Southeast Asia is a
district of extraordinary assorted variety and every nation is really comprised of various
societies. The inquiry at that point is what amount of "solidarity in decent variety" can be
accomplished? Also, who needs to choose what comprises "solidarity" and what establishes
"decent variety"?
Up until this point, predominant gatherings have clung to control and confined the appropriation
of assorted citizenship, which has transformed the interest for territorial personality into a
political, first class venture. As per Jones (2004: 148 152), provincial character will be only
forced no redesign the board offices, while citizenship does not turn into an issue and focal point
of all nations of A.S.E.A.N. The expanding number of transients expects countries to adapt to the
moving of personality limits and as a result of the multicultural cosmetics of the district, the
significance of ethnic character will most likely increment. Accordingly, there is no reason for
talking about regionalism and local character deprived of counting the subject of structure
neighborhood and nationwide personality composed with nationality - at any rate not in the
midst of globalization. It’s unimaginable towards expect to reach slightly inferences, considering
just Laos and Burma/Myanmar, yet in any event two cases open basic dialogs about the political
task that manufactures provincial character in Southeast Asia.
Things being what they are, is local personality in Southeast Asia conceivable by 2020? It is
doubtful. This might be conceivable at the national level, if party-political determination reality
present, yet with the goal for ASEAN to be genuinely provincial, the feeling of having a place
with a mutual personality, whatever it is, must be "spoke to" on the separate equal also. (see
Emmersons 2004: 181; Nesadurais 2008: 108; Narines 2008: 378s). Be that’s’ as it may, perhaps
that was never the objective. All things considered, in an undeniably globalized world, ways of
life and divisions among urban communities and provincial zones might be more definitive for
character than nationality. Character is in a consistent stream that should be arranged: They are
challenged relying upon political and financial advancement. Notwithstanding future
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improvements, further endeavors are being made to conquer any hindrance between various
abstract segments to give a progressively unpredictable and nuanced picture of provincial
personality working in Southeast Asia.
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Understanding the Learning and Practice of Social Work in India during and post-pandemic Era
Norvy Paul
University of Eastern Africa, Nairobi,Kenya
Asst. Prof. Sheena Rajan Philip
Bharathamatha College, Cochin, Kerala, India
Abstract
The epoch of humanity struggles sometimes took lives unexpectedly not only a group of human beings
but also across the globe be it the earlier form of smallpox, plagues, Spanish flu or the recent incidence
of HIV/AIDS or H1N1 or present COVID 19 leading the world to more crisis that challenges human
capacity, knowledge and even social and cultural ethos and practices. A serious concern among the
social work practitioners and academicians is how to address the present pandemic and obtain greater
value and recognition for the social work profession. Critically from the pretest we got a feedback, quick
quantitative research study had to undertake to highlight the realities of social work practice in this
crisis, among both social work practitioners and academicians of India. The study was participated by
750 social workers and used a self-structured questionnaire. It discloses that the practice of social work
is challenged and mostly constrained to virtual but all the methods of social work are still relevant in
practice but need inspection, introspection and integration with creativity and constructivism. The study
reveals that social workers are therefore challenged to make use of social work methods in the emerging
scenario and a new changing face comparison of human living and human relationships that demand the
attitude to spear social work values, principles, and philosophy open to new personal and professional
skills and knowledge. Social work academics need to become aware and implement best practices in
online learning and distance education e-learning environments to ensure positive student outcomes,
student retention, and student engagement to meet the flexibility needs of students in higher education
settings. Social workers, practitioners to practice and academician to train, are challenged to respond
constructively to restrain, restore and reconstruct human living in the pandemic period performing three
essential roles; Promotive, Preventive, and Responsive functions by the application of social work
methods irrespective of specialized intervention challenges incorporating or inculcating the spirit of
professionalism and becoming part of the multi-disciplinary team.
Key Words: Social Work Methods, Pandemic Crisis, Digital learning
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The aftermath of Indus Water Treaty 1960 on Kashmir Turmoil
Muniza Javed
Dr. Asma Seemi Malik
Prof. Dr. Talat Sohail
Lahore College for Women University

Abstract
Water as a natural resource is indispensable to human life, its operations, and sustenance. Throughout
the history of mankind, it has been seen that civilizations sprouted alongside the water beds, and several
wars were fought to claim the water resources. As the world became more civilized, researchers started
working on how and why the presence or absence of water resources is likely to lead to conflict between
entities and how this issue can be better managed through economic, political, and geographic policies.
One of the most significant shared water-based conflicts exists in the subcontinent between India and
Pakistan. Most of the previous literature has focused on the impact of this conflict on India and Pakistan.
The proposed research holds important significance at this point also because the issue of Kashmir is
almost 73 years old and even addressed on the international level but the issue remains unsettled. The
proposed research intends to evaluate the basics of the water-related disputes between India and Pakistan
and how the two countries have worked around to solve them. Furthermore, it will investigate the
significance of the Indus Water Treaty (IWT) in maintaining an effective relationship in the subcontinent
and how the land of Kashmir has been a contributor to this treaty. And lastly to find out the factors being
affected in Kashmir because of the IWT (and its deviations). The researchers aim to use a qualitative
content analysis method for this research. The official documents and existing researches on IWT and its
impacts will be studied. It will be concluded through this research that in the selfishness of Pakistan and
India, the Kashmiri people are being compromised. Through this research, an important contribution in
the literature available on Kashmir will be made which is expected to be used as an educative document
in Kashmir policymaking.
Keywords: Indus Basin Treaty, Kashmir, Subcontinent
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Employment in Information and Communication Technology (ICT) sector of India: Impact on
Opportunities, Challenges, and Performance during the Covid-19 Pandemic situation
Sarika Moon
Tata Institute of Social Sciences
Abstract
The Information and Communication Technology expect the growth opportunity, as the Covid-19
increase the reliance on digital technologies. ICT firms anticipated the international show and plan to
introduced the new services, products and solutions to get much exposure. As enterprises in the sector
are substantially investing in their digital strategy and balancing short-term efforts with long-term
measures, they will evolve from this pandemic more competitive.
This paper attempts to analyze the impact on opportunities, challenges, and performance of women
employees during the Covid-19 Pandemic situation in the ICT sector of India. The secondary literature
used, as the source of discussion, to outline the opportunities that ICT sector has created for women
employees and gauge the extend to which same will be materialized/percolated to the beneficiaries
during this pandemic situation in Indian context.
The current pandemic is forcing an employee into a moment of reckoning about how employee
organizes work and family during lock-down period in India. In recent days many of ICT companies are
being asked to continue work from home. By bringing domestic life and work into radical collision
Covid-19 has destroyed the facade of women employees’ work-life balance.
The study focuses on the impact and change in the work performance of women employees during
Covid-19 Pandemic situation, with the help of primary and secondary information along with interviews
of ICT sector women employees diverse by the nature of work from various companies under the mixedmethod approach.
The study understands the organization, as well as employees, are promoted for healthy work-life
balance both mental and physical, with their schedules and convenience without limiting employees to a
prescribed work schedule, which can have a negative effect on the productivity of employees.
Key Words: Information
Context,Covid-19 Pandemic
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ONLINE EDUCATION- VAST OPPORTUNITY TO PARTICIPATE AND LEARN
GLOBALLY
Vineet Tandiya
Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidhyalya Chitrakoot

Abstract
Proposed research paper discusses about various online mode education/ learning opportunities in this
crucial pandemic situation. The whole world is facing COVID-19 pandemic. Each unit of the social
world is affected somehow. Complete educational system from basic education to research work is
affected. Time is priceless and it does not stop for any reason. Learning is a continuous process and
reaches on its peak during adverse situation. In every field, new techniques and methods are invented to
get the work done. Each crisis bears opportunities too; it is same in this COVID-19 pandemic situation.
High burdened countries like America, Brazil, India, Russia and Germany are in lockdown; therefore
School, Colleges, Coaching institutions and other research institutions are banned to stop spreading
disease. Resulted, these all have shifted into online mode education. Online webinars, workshops,
conferences, courses are being organized in national as well as in global platforms. Interested candidates
can join with minimum subscription. Staying at home, persons can avail knowledge as well as
certificates bearing significant weights for their bio-data and careers. This opens the doors of vast
learning in global level for every individual who wish to learn more and more. Online education saves
time and resources of learners and very useful for enhancing academic scores. But there are some fake
and meaningless courses emerging, which can make fool to the subscribers and steal their data.
Proposed work discuss about merits, demerits and various opportunities in online mode education. Paper
also deals with various tools and techniques for contemporary research. Descriptive method is used to
construct the paper; the sources of data are from various websites based on author’s search. The paper
will be benefitting as a platform to choose and join various online courses around the world.
Keywords: Online Education, Online Learning, Global Learning
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Gender inequality in rural areas of district Faisalabad
Aneela shaheen
Dr. Saira akthar
Tehrim iqbal
University of agriculture Faisalabad
Abstract
The orthodox virtue of Gender inequality depends entirely on credence that women are less predominant
to men. Due to this ideology, women depleted ages, enduring hardship beneath their analogues religious
beliefs, educational qualifications, empowerment, wrong mindset and folklore are all same key factors
that greatly influence gender disparities. For the development of any country education is the key factor
but old customs and lack of awareness are the reasons that stop women to get education and prevail
gender disparity among the society. Gender inequality in education, jobs work filed even at home is
most commonly seen especially in the developing countries. These factors were discussed in my study.
Gender discrimination is the biggest culprit of gender inequality in education. Racial and societal
reliance’s, conventional image and customs in Pakistan differentiate girls from gaining equal educational
rights. The girls based in the rustic areas suffer more than the girls living in the cities. There are many
factors bolstering Pakistan’s lack of gender equality in education. The study was conducted in four steps.
In the first step district has been choose randomly. In second step tehsil Sadar of district Faisalabad was
selected randomly. In the third step four union councils were selected randomly. In the fourth step two
village from each UC were selected randomly (total 8 villages). In fifth step 20 respondents were taken
randomly from each village from the total population of 160. These factors were supervised in District
Faisalabad. And ‘Gender inequality in education’ as my topic of research was examined in the rural
areas of District Faisalabad. For this study 160 respondents were selected by simple random technique.
Face to face interview schedule was used to collect data. And (SPSS) was the tool used to analyze the
data. To describe the socio-economic and cultural dimensions of the respondents were analyzed by using
descriptive analysis. Bi-variate and multivariate analysis techniques were used to calculate the
relationship between independent and dependent variables. Chi-square and gamma tests were also used
in the research. The result of present study showed that (72.5%) of the respondents were fall into the age
group of (20-25). About (64.4%) of the respondents were graduate. (58.1%) of the respondents consider
that girls education brings positive impact on the social status of the family. Almost (44.4%) of the
respondents believe that gender disparity regarding education also effects poverty. Girls should also get
equal chance to get enrolled in the schools and get the higher education. Participation of both men and
women in earning would definitely improves social status of the family and their income.
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IMPACT OF CREDIT RISK MANAGEMENT ON FINANCIAL PERFORMANCE: A STUDY
OF DEPOSIT MONEY BANKS IN NIGERIA (2008-2017)

Abdulgaffar Muhammad
National Open University of Nigeria, Nigeria
Abstract
This study on the impact of credit risk management on financial performance: A study of deposit money
banks (DMBs) in Nigeria” was carried out to empirically investigate into the quantitative effect of credit
risk management on the financial performance of deposit money banks in Nigeria over the period of 10
years (2008-2017). The objectives of the study are to find out the impact of non-performing loan ratio
(NPLR), capital adequacy ratio (CAR), loan loss provision (LLP) and firm size (FSIZ) on the financial
performance (proxied by return on equity) of deposits money banks. The theoretical framework that
underpins this study is the Bank Risk Management Theory developed by David H. Pyle, which indicates
that credit and market risks have an effect directly or indirectly on the banks survival. This quantitative
research depends on the secondary data generated from the financial statement of the ten banks across
the period covered by the study. The data obtained were synthesised and regression analysis was used in
testing the hypotheses which revealed that NPL, CAR, LLP are negatively and insignificantly related
with the financial performance of DMBs in Nigeria while FSIZ has positive but insignificant effect on
the financial performance of DMBs in Nigeria. The study conclude that credit risk management does not
affect the financial performance of deposit money banks in Nigeria and that to maintain high financial
performance, attention needs to be given to other risks management. The study recommends that money
deposit should ensure that that loans given out to customers should be adequately reviewed from time to
time to assess the level of its risk; ensure to increase capital adequacy to ensure it is strongly related to
financial performance; search for other significant determinant of financial performance and utilise them
accordingly and increase the firm size through capitalization to enhance more financial performance.
Key Words: Credit Risk, Bank Performance, Risk Management, Return on Equity, Non Performing
Loan Ratio, Capital Adequacy Ratio, Loan Loss Provision and Firm Size
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IMPACT OF LEADERSHIP STYLES ON THE PERFORMANCE OF KADUNA STATE CIVIL
SERVICE

Abdulgaffar Muhammad
National Open University of Nigeria, Nigeria

Abstract
The goal of public service is not only to survive, but also to substantiate its existence by improving its
productivity and performance in order to meet the needs of the citizens and the highly competitive
environment it exists in. Leadership as the art of influencing and mobilizing others to achieving specific
organizational goals is required in the appropriate style to achieve the essence of the public service. The
main purpose of the study therefore, is to determine the extent to which leadership styles such as
transformational, transactional and laissez faire have impacted the performance of Kaduna State Civil
Service (KDSCS). Considering the fact that the KDSCS have experienced series of changes in their
leadership and management since the return of democracy in 1999, it is therefore expected that the
leadership style dynamics would have affected the performance of the Service. The research adopts the
leadership practices inventory theory which points out that the leadership style adopts by the
organization predicates the performance of that organization. The research methodology adopted for this
study employed the use of primary sources, where structured questionnaires were administered and
retrieved from respondents across the Ministries in Kaduna State. The data that were collected from 240
respondents were presented and analysed using regression analysis tool of statistics. The findings show a
statistical significance of p<0.05 which reveals that leadership style has significant impact on the
performance of Kaduna State Civil Service, however while both transformational and transactional
leadership style have positive impact on performance, laissez faire leadership style has negative impact
on performance. This study therefore concludes that leadership style is key to the existence, survival and
growth of any organization. The research recommends that the Kaduna State Civil Service should ensure
that leaders and heads in the State Ministries adopt transformational and to some extent transactional
leadership styles with the view to enhancing efficiency and productivity in the State’s Civil Service.
Keywords: Transformational leadership, transactional leadership, laissez faire leadership and
organizational performance
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A CONCEPTUALISATION OF THE PERCEPTIONS OF SUSTIANABLE FISHERIES
Stephen T. Homer
Sunway University
ORCID: 0000-0003-1349-1198

Abstract
This study aimed to investigate British Gen Z perceptions upon what creates a sustainable fishing
industry. An individual’s perceptions are important, as people tend to act more upon their perceptions of
a situation rather than an evaluating an objective measure. A compilation of statements has been
generated from practitioner indicator systems for sustainable fishing and was presented to participants of
this study. The intentions being for the participants to demonstrate how they cognitively relate the
statements to one another and how important they believe each statement is towards achieving
sustainable fisheries. The results were then be used to conceptually map the phenomenal domain of the
perceptions of sustainable fisheries. The concept mapping process used is a structural conceptualisation
method designed to organize and represent ideas from an identified group. The process of concept
mapping involves five steps; create statements, sort statements, run multi-dimensional scaling of sorted
units, run cluster analysis, and label the clusters. From the literature 82 individual statements were
generated which cover the entire sustainable fisheries phenomenal domain. Proceeding this, 23 British
Gen Z participants then sorted the statements into themes and rated these statements on relative
importance. The concept map output consisted of four clusters composed of; community, ecology,
economic and management. These results are in-line with the sustainability literature which proposes a
quadruple bottom line, made up of the triple bottom line and a specific contextual element. In this
instance the specific contextual element appears to have been management, which includes the
regulation and decision making upon fisheries.
Keywords: Sustainability, Fisheries, United Kingdom, Generation Z, Concept mapping

INTRODUCTION
Sustainable fishing means leaving enough fish in the ocean, respecting habitats and ensuring people who
depend on fishing can maintain their livelihoods (Marine Stewardship Council, 2020). Over recent years
there has been a rapid development of indicators to quantify sustainable fisheries (Boyd & Charles,
2006). However, no single indicator model can describe all aspects of ecosystem dynamics, thus a suite
of indicators is required (Cury & Christensen, 2005). Whilst indicators offer an objective measure of
sustainable fisheries, people tend to act based on their perceptions more reliably than on objective reality
(Hansen, Dunford, Alge, & Jackson, 2016). Hence, a fishery could be deemed sustainable objectively by
indicators, but an individual’s perceptions may consider it not sustainable, which may then lead to
negative actions being undertaken. Hence for a holistic approach to measuring sustainable fisheries, both
objective and subjective measures will be required.
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LITERATURE REVIEW
The contemporary idea of sustainability is based upon on the notion of sustainable development (Rego,
Cunha, & Polónia, 2017) which is defined as “development that meets the needs of the present without
comprising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987). This notion
generally adopts the triple bottom line model, which consists of people, planet and profit (Strand, 2014).
The immediate issue with this model is that the dimensions have an inherent paradoxical tension
between them (Gallagher, Hrivnak, Valcea, Mahoney, & LaWong, 2018). Thus, sustainability is difficult
to objectively interpret with the nature of the concept lending itself to subjectivity as many intangible
elements are involved. However, whilst fisheries may aspire to achieve sustainability; many fisheries
consist of a multi-species, multi-fleet nature means many fisheries would not fulfill current sustainable
fisheries certifications (Jaffry, Pickering, Ghulam, Whitmarsh, & Wattage, 2004). Fisheries add
additionally complexities to the sustainability concept such as; the logistical complexity of monitoring
and management including the absence of easily observable effects of non-compliance and multiple
access rights to the resources (Kaiser & Edwards-Jones, 2006). Thus, sustainable fisheries are a multifaceted and complex notion.
This study focuses upon the consumers’ perspective of sustainable fisheries, as consumer choices
concerning food have a significant impact on the environment (Kamenidou, Mamalis, Pavlidis, & Bara,
2019). The study will focus upon British Generation Z (Gen Z), where Gen Z are those 18–23 years of
age. Previous studies have acknowledged the significance of using generational cohorts in consumer
behavior (Eastman, Iyer, & Thomas, 2013). Is suggested that a generational cohort has a uniform
behavior (Meredith, Schewe, & Karlovich, 2002) and thus make an ideal unit of analysis. Generational
cohorts are individuals born within a specific time range and at a specific place, who undergo the same
life-changing events while 17-23 years of age (Mannheim, 1952). The specific generation cohort of Gen
Z has been selected since Gen Z will be inheriting the sustainability challenges the planet is currently
facing, whilst British Gen Z were selected as Britain is a developed nation and should be leading the
way in sustainability.
METHODOLOGY
The selected method of concept mapping is a structural conceptualization method which allows the
organisation and representation of ideas from an identified group (Rosas & Kane, 2012). Therefore, the
method is appropriate for use in developing a conceptualisation for perceptions of sustainable fisheries
as it will add structure to the disorganized and subjective ideas of stakeholders. The process of concept
mapping involves five steps; create statements, sort statements, multi-dimensional scaling (MDS) of
sorted statements, cluster analysis, and label clusters (Jackson & Trochim, 2002). The Concept System®
Global MAX© browser-based data collection and analysis tool was used throughout the project, as this
software was specifically design for the concept mapping method. Create statements. To create
statements the literature on sustainable fisheries indicators was reviewed to ensure a holistic approach in
mapping the conceptual domain was cover. Whilst the use of literature limited the initial qualitative
input from participants, it would allow for the objective indicators to work in unison with the subjective
perceptions of the participants. Sort statements. A sample of between 20 – 25 participants was
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appropriate for the sorting and importance rating exercise as a homogeneous group of participants was
used. Whilst according to Rosas & Camphausen (2007) a sample of over 30 offers little improvement on
the over stress value when conducting MDS, with some studies use a sample size of as little as 15. MDS
of sorted statements and cluster analysis. The sorted statements then have MDS run to develop a point
map of statement, a stress value of under 0.32 is acceptable (Rosas & Camphausen, 2007). Directly
proceeding the MDS, is the cluster analysis, which introduces some subjectivity as there is no objective
means to deduce the best solution. Rather the solution is generated through review of the literature and
which solution is most logical. Label clusters. Participants were asked to label their own groups of
sorted statements and thus this list was used to name the clusters generated in the analysis.
RESULTS
Create statements. From the literature a statement list of 82 was developed (see table 1). The indicators
were reworded to be positively phrased so that the participants could rate the item on importance using a
Likert scale. The paper by Boyd and Charles (2006) was of particular use as the authors have evaluated
and tabulated sustainable fisheries indicators in great detail. Sort statements. This list of 82 statements
was then presented to 23 participants that were British and within the Gen Z age range (18-23).
Participants were asked to sort the statements into piles that made sense to them when considering what
creates a sustainable fishery and then label the piles with a name deemed appropriate. Statements cannot
all be placed in one pile, nor can they all be placed in individual piles. Participants were asked to refrain
from also creating a miscellaneous pile of statements. Furthermore, participants were asked to rate the
statements on relative importance to achieving sustainable fisheries using a scale of seven points from
‘not so important’ to ‘very important’. MDS of sorted statements and cluster analysis. The MDS results
can be seen in figure 1 as the yellow dots with their corresponding statement number with reference to
table 1. The stress value for the MDS was 0.24 which is within the acceptable threshold. Using Concept
System® Global MAX© the cluster replay function was used to evaluate the varying cluster solutions,
with the most logical solution being four clusters as seen in figure 1.

407
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Table 1: Cluster, Statement and Rating Table
#

Community (Cluster rating: 4.91)

Ave

#

Ecology (Cluster rating: 5.75)

Ave

2

Fishery community has access to enough sustainability knowledge

6.22

12

There is minimal degradation of marine habitat

6.39

6
76
65

Those dependent on local fishing have access to the fishery
Fishery provides sufficient fish for consumption
Appropriate considerations are given to fisheries in developing
countries
The fisheries industry has sufficient resilience to take shocks and
disruption
There is cooperation between the fishery community
Fisheries offer adequate employment for the community

5.43
5.39
5.39

16
22
61

6.26
6.17
6.04

5.35

15

5.26
5.09

11
24

5.04
5.04

79
26

42

Fishery communities have acceptable levels of education
There are enough dispute resolution mechanisms within the fishery
community
Fisheries generate sufficient income for the community

5.00

60

73

The fishery community has suitable participation from all members

5.00

63

8

There is a coming together of the fishery community

4.96

19

3

4.96

13

4.74

62

74
10

Decision making within the fishery community has contribution from
all groups
Participation of all parties are involved in the management of the
fishery
Fishery communities have an acceptable level of literacy
There is sufficient resilience within the fishery community

4.74
4.74

17
18

50
1

Fisheries provide adequate quality protein to feed the community
The fisheries community has a wide demographic (age, sex, race, etc.)

4.74
4.22

23
25

81

The Local population have property rights over the fisheries

4.22

78

Fishing gear does little or no damage to the ecosystem
Fisheries are not exploited to an unsustainable level
Fisheries are harvested to within their biologically
sustainable levels
Adequate resources are in the habitat to support the
current species
There is acceptable amount of biodiversity of species
There is sufficient reproductive potential of target
species to maintain numbers
There is an improving quality of critical habitats
Resource waste (nets, traps, etc.) is disposed of in an
environmentally friendly way
Fisheries do not exceed maximum sustainable yield
based on biological characteristics
There are adequate protected marine areas compared to
non-protected areas
Unexpected impacts on food web from ecological
degradation are considered
Enough areas are unfished compared to areas that are
fished
There are sufficient coastal and marine conservation
areas based on scientific information
Adequate resilience has been built into the ecosystem
Minimal or no impact to non-target species from fishing
effort
Target fish species are relatively abundant
Fish waste (guts, heads, etc.) is disposed of in an
environmentally friendly way
There is an increasing area of important or critical

52
7
43
75
9

30

6.04
6.00
5.91
5.87
5.83
5.74
5.70
5.65
5.61
5.61
5.61
5.61
5.61
5.57
5.26
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5

Fishing culture is observed within the community

4.00

14

4

Fishing traditions are observed within the community

3.57

21

#

Management (Cluster rating: 5.40)

Ave

#

56

Overfishing has been stopped in all forms

6.00

53

34

Sufficient research is carried out to effectively manage fish stocks

5.91

46

58
57

Destructive fishing practices have been stopped
Illegal, unreported and unregulated has been fishing stopped

5.87
5.83

49
66

33

Management of fisheries is dynamic with a long-term vision

5.83

69

59

Fisheries management plans based upon science are implemented

5.70

72

55

Fishery harvesting is effectively regulated

5.65

39

51

Fishermen practice adequate health and safety standards

5.65

38

31
64

Full transparency is used in the management of fisheries
There is sufficient reduction in subsidies to reduce illegal, unreported
and unregulated fishing
Unexpected impacts from ecological degradation are considered on the
community
Management institutes (government, agencies, etc.) adequately
cooperate with one another
Integrated Coastal Zone Management (resource management system) is
recognised by all parties involved in the fisheries
Management of fisheries is locally tailored and appropriate
There is a well-designed, applied and monitored fisheries compliance
regime
Conflicts raised against management institutes (government, agencies,

5.52
5.48

20
36
28
32
80
35

habitats
The quality of fished areas is comparable to the quality
of unfished areas
The fishery's catch consists of appropriately diverse
species
Economic (Cluster rating: 4.95)

5.22
5.13
Ave
5.52

45
44

There is enough natural capital to sustain the fishery
industry
There is satisfactory fishing effort to maintain supply of
fish
Fishermen are not in excessive debt
Fisheries contribute to the gross domestic product
(GDP) of the nation
There is adequate investment within the fish processing
facilities
Net revenues from fisheries are enough to maintain the
industry
Enough value is generated with fish products to
maintain adequate economic benefit
There is sufficient value from the amount of fish to
maintain adequate economic benefit
There is adequate fishery processing capacity
There is adequate fishery harvesting capacity

5.43

67

Fisheries contribute to the export value of the nation

4.91

5.35

68

There is adequate investment within the fishing fleet

4.91

5.35

48

4.87

5.30
5.30

70
41

There are adequate incentives from the market to make
the fishery economically viable
Fisheries contribute adequate taxes to society
Fisheries are sufficiently profitable

5.13

37

An adequate amount of fish can be harvested to meet

4.78

5.35
5.26
5.13
5.09
5.09
5.00
4.96
4.91
4.91

4.87
4.83
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29
54
82
27
77

etc.) can be resolved
Management of fisheries adopts a holistic and integrated approach
Fisherman are adequately geographically distributed
There is sufficient capacity for the governance management of the
fishery
Fishery resources are adequately managed by institutions (government,
agencies, etc.)
Both men and women are involved in fisheries-based decisions

5.04

40

4.87
4.78

71
47

economic needs
The export value of fish is appropriate for its economic
purpose
Fisheries receive an appropriate amount of subsidies
Public funds are not excessively used to support
fishermen

4.74
4.65
4.35

4.70
4.65
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Figure 1: Cluster Map
The average importance rating for each cluster was then laid over the cluster map to produce the
rating cluster map that can be seen in figure 2. Label clusters. Finally, the most relevant names from
participants was selected to label the clusters guided with current literature.

Figure 2: Rating Cluster Map
DISCUSSION
Ecology Cluster
The Ecology cluster has been rated most important by participants; this may stem from consumers
growing awareness of the environmental issues around fisheries and a willingness to pay for
products that have assurances (Jaffry et al., 2004). With large chain supermarkets now widely
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adopting ecolabel products, such as Marine Stewardship Council, the environmental challenges of
sustainable fisheries are thrust into the forefront of the consumers purchasing decisions (Thogersen,
Haugaard, & Olesen, 2010). However, the results from damaging fisheries practices is unlikely to
be visible (Kaiser & Edwards-Jones, 2006), especially to the consumer who is somewhat detached
from the actual practice. This may suggest why Ecology and Management are rated 1st and 2nd on
importance, as management is needed to maintain the ecological sustainability of the fishery.
Within this cluster the participants also presented an interesting shift in terminology; from
‘environmental’ to ‘ecological’ when discussing the underwater habitat. As within the triple bottom
line model of sustainability the factors are; economic, environmental and social, however within the
study’s context multiple participants had named the cluster ecology[ical]. This presents an alluring
variation from terrestrial ecosystems
Management Cluster
Fisheries management is the management of human interaction with fish and requires an
understanding of the dynamics and current status of fisheries (Boyd & Charles, 2006). The literature
suggests three methods of fisheries management; fixed (long term >5 years), adaptive
(seasonal/annual) and dynamic (near real time) (Holsman et al., 2019). Assessments of these
management methods found that fixed management performed better when there was more
uncertainty, whilst the more data with a better understanding of the dynamics allowed for the other
management methods to perform better (Fulton et al., 2015; Punt et al., 2014). This would suggest a
mixed management approach as no one method could manage the fishery in its entirety as there are
various dynamics at work in the system. In order to better understand the dynamics of the fisheries,
data from the other three elements (ecology, economic and community) will be required inputs.
Thus, fisheries management is interdependent on the other elements of sustainable fisheries to
encompass a holistic approach. This complexity of fisheries management would suggest that
although the British Gen Z consumers believe that fisheries management is important in achieving
sustainable fisheries, they are unlikely to understand the application of such management.
Economic Cluster
The economic cluster was rated considerably lower by the participants than the management and
ecological clusters. This maybe due to fisheries generating only £1.4bn to UK GDP in 2019 which
accounts for 0.0633% of the £2.21tn and with such small contribution to GDP, British Gen Z may
not acknowledge the economic value of the fisheries industry. Further to this, the UK imports 70%
of the fish it eats and exports 80% of what it catches, so the majority of the fish eaten within the UK
is actually imported from other countries, thus this may lessen the perception of economic value of
the industry further. Even the traditional British dish of fish and chips may no longer be considered
a British product with 83% of the cod consumed in the UK coming from abroad, alongside 58% of
haddock (Harper, 2019). This may well further dilute the economic value of the fishery industry, as
the industry is not supplying the fish that consumers want to eat.
Community Cluster
The community cluster represented an interesting point as it was rated similarly of lower
importance as the economic cluster. This may be due to there is only an estimated 24,000 people
directly employed by fisheries industry (Harper, 2019) and approximately 12,000 of these are
fishermen (Marine Management Organisation, 2018). These numbers represent under 0.1% of the
UK workforce. Such a small number of people paired with the small economic contribution may
412
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES
well be why British Gen Z overlook the communities within sustainable fisheries. The traditional
fishery communities may no longer exist as locals are priced out of the housing market (Hurst,
2018), as well as other societal factors having an impact.
A further look at sustainable fisheries literature also produces a further point for discussion on the
prioritisation of the clusters. There is growing awareness of the sustainability issues that are faced
by the planet and the fact that the global effort of the United Nations Sustainable Development
Goals includes a goal on Life Below Water (United Nations, 2020) acknowledges that there is a
problem with fisheries. One way that this is brought to the forefront of the consumers perceptions is
the use of ecolabelling. “Ecolabelling schemes provide consumers with information about the
environmental quality of individual products, at the point of purchase, in order to enable them to
choose products that are acceptable from an environmental point of view” (Thogersen et al., 2010,
p. 1787). What should be noted by this quotation is the emphasis upon the environmental impact
and this is a recurring theme throughout the literature. The MSC (Marine Stewardship Council)
which is by far the most recognised ecolabel, focuses upon environment and management within
their accreditation scheme (Thogersen et al., 2010). With ecolabels emphasising the environmental
aspect of sustainable fisheries, it may be that British Gen Z are being conditioned into believing the
environmental aspect is the predominate aspect. However, considering the ecolabel of Fairtrade, the
change in sector also creates a change of emphasis. Within the Fairtrade concept, the farmers
themselves are the emphasis of the label as they are rewarded for farming in an environmentally
friendly manner; “Fairtrade is a simple way to make a difference to the lives of the people who
grow and create the things we love. It’s all about making trade fair” (International, 2020). Whilst
there are such projects in the UK fisheries, such as South West Handline Fisherman’s Association
(www.linecaught.org.uk), where consumers can see which fisherman landed their fish. These
projects are small and geographical isolated and thus it would appear that the communities reliant
on fisheries for their livelihood may well continue to be prioritised after the environmental impacts.
CONCLUSION
These results are in-line with the sustainability literature which proposes a quadruple bottom line,
made up of the triple bottom line and a specific contextual element (Taback & Ramanan, 2013). In
this instance the specific contextual element appears to have been management, which includes the
regulation and decision making upon fisheries. This is supported by the model proposed by Charles
(1994) which consisted of; ecological, socio-economic, community and institutional.
Limitations
The study has a few limitations, namely; statements are derived from literature rather than from a
qualitative study involving the participants. Whilst a qualitative study would have brought greater
face validity, it would have also extended the duration and complexity of the study. A further
limitation of the study is the limited number of participants used within the concept mapping
method which may have an affect upon generalisability.
Suggestions for future research
The limited number of participants can be addressed by future research through statistically
validating the conceptual model. This would then allow the model to be tested in different contexts
to evaluate how far the model generalises. Should the model not fit within a particular context, then
future research may develop conceptual models within these other contexts.
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An Empirical Study on Job Satisfaction among Bank Employees: An Analysis of the
Contributing Variables towards Job Satisfaction
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Sonali Priyadarshini
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Abstract
Banking sectors in India has witnessed tremendous growth and expansion Rising Infrastructure,
Speedy Implementation of Projects, Advancing Technology, Rising Income with reducing NPA, are
expected to provide further impetus to growth. In this connection human capital reformation for
generating employees’ job satisfaction can only add value in these focused issues. Job satisfaction
has been studied both as a consequence of many individual and work environment characteristics
and as an antecedent to many outcomes. Employees who have higher job satisfaction are usually
less disgruntled, dejected, physically and mentally absent, less likely to leave, more productive,
more likely to display organizational commitment, and more likely to be satisfied with their lives.
Employee satisfaction is an important success factor for all organizations and banking sector is no
exception to it. Banking is considered to be the dominant service sectors in India's economic
growth. Considering this as the backdrop the present study purports to find out the impact of Job
Satisfaction in banking industry of Odisha. The study has been carried out on bank employees of
different public and private sector banks in the city of Bhubaneswar, Odisha. The study has
adopted a 2 X 2 factorial design where two cadres of bank employees (managerial and nonmanagerial) were crossed with two gender types (male and female employees) in banking industry
set-up. For the present study the data were collected both from primary (questionnaire and interview
schedule) and secondary sources. The present study followed convenient sampling techniques in
which 60 employees were selected for the study from different public and private sector banks of
Odisha. The result of this research shows the significant relationship among managerial & nonmanagerial employees as well as male & female employees with regard to the level of Job
Satisfaction.
Key words: Job Satisfaction, Job Involvement, Work Alienation, Commitment
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دراسة ميدانية على طلبة كلية الهندسة: أثر الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع االلكترونية على السلوك الشرائي للمستهلك
جامعة طرابلس

د عطية الثابت أبوخريص
االكاديمية الليبية
أ علي العيسـاوي نصر
جامعة نالوت

Abstract
The television is considered to be one of the most important means of promoting for various items
promoted in the market, and many consumers are watching and affected in many cases of what
they are watching of advertisements of electronic items on television, due to the characteristic of
the capabilities persuasive by displaying the advertisement in the form of rtistical templates that
attracts the attention of consumers focusing on some of the tendencies that consumers want to
obtain.
This study started from problem that existed. it was the ability of television advertisement to
persuade the students of Faculty of Engineering at the University of Tripoli and to specify the
problem accurately, the researcher put up a questionnaire and a survey to provide a tentative image
about the effect of the advertisement promotion on television for electronic items on purchasing
behavior of the consumer .it was noted by This exploratory study that there is a lack of targeted
population affected the promotion for electronic goods, and therefore we can formulate the
problem
of
the
study
in
the
following
question:
What impact of TV advertising promotion for electronic goods on the purchasing behavior of the
students of the Faculty of Engineering University of Tripoli? Is there a relationship between
television advertising promotion and purchasing behavior for students of the Faculty of Engineering
University of Tripoli?
Based on the nature of the study and the problem it causes the following main hypothesis was
formulated: There are no statistically significant relationship between television advertising
promotion of electronic items and purchasing behavior of consumers under study, and emerge from
this main premise several sub-hypotheses are as follows:
A - There is a statistically significant relationship between advertising promotion of electronic items
and feeling of the need for this item
B – there is a statistically significant relationship between advertising promotion of electronic items
and information gathering
C – there is a statistically significant relationship between advertising promotion of electronic items
and evaluating the alternatives.
D - there is a statistically significant relationship between advertising promotion for electronic
goods and buying decision-making.
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E - there is a statistically significant relationship between advertising promotion of electronic items
and the feeling after purchasing
And the importance of this study is to enrich the scientific library with this type of researches
related to the effect of the promotion advertising for electronic commodity purchasing on the
behavior of the students at the university, as well the importance of this research is in highlighting
the effect of promoting advertising for commodity electronic purchasing on the behavior of a class
of students at the university and find out the reasons for excluding of the impact of television
advertisement
on
this
sector
and
convince
them
to
purchase.
This study also sought to achieve a many goals the most important is trying to determine the extent
of the impact of television advertising to promote electronic goods on the purchasing behavior of
the consumers from the students of the Faculty of Engineering University of Tripoli.
And to achieve the goals of the study , a questionnaire paper was designed that included
questions relevant to the subject , and were distributed to a random sample of (368) "student "
Single of the original size of the complex that is equivalent to (8730) Single "student " and was
analyzing the primary data that was collected . a sample was selected from the population of the
study, using a variety of statistical methods appropriate depending on the use of statistical software
packages for Social Sciences and symbolized by the short code (SPSS), which the researcher have
used,
and
as
a
result
of
that
reached
following
results:
1. There is a direct relation statistically significant between television advertising promotion for
electronic goods and the feeling of needing this good among the consumers from students of the
Faculty of Engineering at the University of Tripoli.
2. There is a direct relation statistically significant between television advertising promotion for
electronic goods and collecting information on goods to consumers from the students of the Faculty
of Engineering at the University of Tripoli.
3. There is a direct relation statistically significant between television advertising promotion for
electronic goods and assessment of alternative goods for consumers from the students of the Faculty
of Engineering at the University of Tripoli.
4. There is a direct relation statistically significant between television advertising promotion for
electronic goods and making the decision to purchase goods for consumers of students of the
Faculty of Engineering at the University of Tripoli.
5. There is a direct relation statistically significant between television advertising promotion for
electronic goods and the feeling after purchasing of goods for consumers of students of the Faculty
of Engineering at the University of Tripoli.
One
of
the
most
important
recommendations
proposed
in
this
study:
1. The use of modern scientific methods to identify consumer behavior the of study sample, in order
to design and develop television advertising campaigns promoting electronic goods that are
compatible with those behaviors.
2. Work to increase television advertising promotion for electronic goods, because the study proved
that the increase in television advertising promotion of electronic goods leads to a rise in purchasing
behavior
of
consumers,
the
study
sample
towards
electronic
goods.
Broadcasting for advertisements of electronic goods via television programs most watched by.
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الجزء األول  :االطار العام للدراسة
أوال -المقدمة :
إن أهمية الترويج كعنصر أساسي في المزيج التسويقي تنبع من كونه احد المجهودات التسويقية المتعقلة بإمداد المستهلكين
بالمعلومات عن المزايا الخاصة بالسلعة أو الخدمة أو فكرة معينة تهدف إلى التأثير على سلوكهم الشرائي وبالتالي تحقيق أهداف
المنظمة من خالل زيادة مبيعات والحصول علي حصة سوقية أكبر وكذلك إقناع المستهلكين الحاليين والمحتملين بالمنافع والفوائد
رضى وكذلك تغير اتجاهات وأراء المستهلكين السلبية نحو السلعة إلى
التي تقدمها السلعة والتي ستشبع حاجاتهم ورغباتهم بشكل ُم ِ
أراء إيجابية وتزويد العمالء بالمعلومات والبيانات الضرورية عن السلعة في الوقت المناسب وبالوسيلة المناسبة ؛ وكما هو معلوم
أن الترويج بصورة عامة يتكون من أنواع مختلفة من االتصاالت بين المنظمة وأطراف متعددة ويتم استخدام أكثر من وسيلة
لالتصاالت  ،حيث تتكون عناصر االتصال من ((المرسل – الرسالة – الوسيلة – المستلم)) ،كما أن أهمية وفاعلية المزيج
الترويجي تنبع من خالل التصميم الجيد لعناصره المتمثلة في( اإلعالن – الدعاية – بيع شخصي – تنشيط المبيعات –العالقات
العامة ) وإلى المنافع التي يحققها للمستهلك والمنتج عل حد سواء.
ثانيا ً  -مشكلة الدراسة :
ومن أجل تحديد مشكلة الدراسة بشكل دقيق إلى جانب االطالع على األبحاث واألدبيات ذات الصلة بالتسويق قام البحث بوضع
أسئلة وإجراء دراسة استطالعية لتكوين تصور مبدئي حول مدى أثر الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية على السلوك
الشرائي للمستهلك .
و يمكن صياغة هذه المشكلة في التساؤل التالي  ( :ما مدي تأثير الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية على السلوك
الشرائي لطلبة كلية الهندسة جامعة طرابلس ؟).
ثالثا  -فرضيات الدراسة :
يركز الباحث على اختبار الفرض الرئيسي التالي :ـ ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع
االلكترونية والسلوك الشرائي للمستهلكين قيد الدراسة  ،وتنبثق عن هذه الفرضية الرئيسية عدة فرضيات فرعية كالتالي :
أ  -توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني للسلع االلكترونية والشعور بالحاجة للسلعة .
ب -توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني للسلع االلكترونية وجمع المعلومات .
ج -توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني للسلع االلكترونية وتقييم البدائل .
د -توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني للسلع االلكترونية واتخاذ القرار الشرائي .
هـ  -توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني للسلع االلكترونية والشعور ما بعد الشراء
رابعا ً -أهمية الدراسة :
أ -من الناحية النظرية :تتمثل أهمية هذا البحث في اإلثراء الفكري للباحث من الناحية العملية والعلمية .وإثراء المكتبة العلمية بهذا
النوع من البحوث.
ب -من الناحية التطبيقية :تتمثل أهمية هذا البحث من الناحية النظرية في إبراز أثر الترويج اإلعالني للسلع اإللكترونية على
السلوك الشرائي من فئة الطالب بالجامعة ومعرفة األسباب التي تقف دون تأثير اإلعالن التلفزيوني في هذه الشريحة.
خامسا ً -أهداف الدراسة:تسعى الدراسة إلي تحقيق جملة من األهداف أهمها ما يلي :
محاولة تحديد مدى وجود تأثير للترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية على سلوك الشرائي للمستهلكين من طلبة كلية
الهندسة جامعة طرابلس.
التعرف على مدى وجود تأثير الترويج اإلعالني على العوامل الد يموغرافية .
التعرف على أكثر مراحل السلوك الشرائي تأثرا ً بالترويج اإلعالني التلفزيوني.
محاولة التعرف علي أفضل األوقات لدى المستهلكين لمشاهدة اإلعالن التلفزيوني .
سادسا ً -منهجية الدراسة
سيعتمد الباحث في هذه الدراسة علي استخدام المنهج الوصفي والتحليلي معاً ،حيث سيركز المنهج الوصفي على وصف الظاهرة
محل الدراسة والمتمثلة في اثر الترويج اإلعالني للسلع االلكترونية على السلوك الشرائي للمستهلك  ،أما المنهج التحليلي سيعتمد
عليه في تحليل البيانات التي يتم الحصول عليها من صحيفة االستبيان وإيجاد العالقة بين المتغيرات وتحليلها وتتمثل مصادر
البيانات في التالي :
 -1مصادر ثانوية :ويتمثل في المسح المكتبي لألدبيات موضوع البحث من خالل االطالع علي المراجع والمصادر المتخصصة
من كتب ودوريات والمجالت والرسائل العملية سواء كانت منشورة أو غير منشورة ،وكذلك المواقع اإللكترونية ذات العالقة
بالموضوع .
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 -2المصادر األولية  :ويتمثل ذلك في البيانات األولية التي سوف يتم الحصول عليها من خالل توزيع أسئلة استبيانات على مفردات
عينة الدراسة والتي يتم اختيارها وفقا ً لألسس العملية اإلحصائية.
سابعا ً -وسائل جمع البيانات ( أدوات الدراسة )
سيعتمد الباحث عند جمع البيانات على أسلوب المقابلة الشخصية لجمهور المستهلكين من طلبة كلية الهندسة جامعة طرابلس  ،كما
سيتم تطوير وتصميم استمارة استبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات التي تتطلبها الدراسة،
وستخضع استمارة االس تبيان لمجموعة من االختبارات للتأكد من مدى صدقها وثباتها وذلك من خالل أجراء االختبارات اإلحصائية
الالزمة وباعتبار أن البيانات التي سيتم تجميعها هي بيانات اسمية في معظمها فإنه يقترح استخدام مجموعة من األساليب
اإلحصائية المالئمة لطبيعة تلك البيانات .
ثامنا ً  -مجتمع الدراسة
تمثل مجتمع الدراسة في جميع الطلبة الدارسين بكلية الهندسة بجامعة طرابلس للعام الدراسي  2012 / 2011م ،ويستثنى من
هؤالء الطلبة ،الطلبة الجدد الذين لم يلتحقوا بالدراسة عند قيام الباحث بتوزيع استبيان الدراسة ،وبالتالي فإن حجم المجتمع
المستهدف لدراسة بلغ ( )8730مفردة ولصعوبة الوصول إلى جميع مفرداته لذلك تم استخدام أسلوب المعاينة لجمع البيانات
وليكون حجم العينة مناسبا ً ؛ وتم تحليل البيانات األولية التي تم جمعها من مفردات العينة التي تم اختيارها من مجتمع الدراسة ،
باستخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باالعتماد على استخدام برمجية الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية والتي يرمز
لها اختصارا ً بالرمز ()SPSS
الجزء الثاني االطار النظري للدراسة /التــرويـج اإلعـــــالن
مفهوم الترويج :
ّ
ً
ً
ُ
أن كلمة ترويج باللغة العربية تعني "روج :را َج – رواجا :نفق  .وروجته ترويجا  :نفقتهُ " إذن كلمة ترويج تعني تنفيق الشيء
؛ويعرف ادوارد ووليم
وحتى ينفق هذا الشيء البد من االتصال باآلخرين وتعريف الناس بالسلع والخدمات التي يملكها البائع
ّ
الترويج على إنه "التنسيق بين جهود البائع في أقامه منافذ المعلومات وفي تسهيل بيع السلع والخدمات أوفي قبول فكرة معينه "
(عبدالوهاب.)2006 ،
ومن خالل التعريفات السابقة يتضح لنا بأن الترويج عبارة عن جهود مكثفة تقوم بها الشركات المختلفة لتعريف المستهلكين
المستهدفين من العملية الترويجية بأنواع السلع أو التي يقدمونها وأماكن تواجدها  ،وأسعارها ،ومزاياه  ،ومساعدتهم للوصول إليها
من خالل إقامة المنافذ التوزيع المناسبة.
عناصر المزيج الترويجي:يمكن للمنظمة عند قيامها بالمجهود الترويجي االعتماد على أكثر من طريقة عند االتصال بالمستهلك
والعناصر الرئيسية للمزيج الترويجي هي (غنية:)2000 ،
 -1البيع الشخصي :يتمثل البيع الشخصي في اتصال شخص من طرف رجال البيع بالمنظمة بالعمالء وإقناعهم بشراء السلع
والخدمات .
 -2تنشيط المبيعات :وهو تلك الجهود المبذولة من قبل رجال التسويق والتي من شأنها تعظيم حجم المبيعات ومن أمثلة هذه الجهود
أقامه المعارض وتوزيع العينات العشوائية وغيرها .
 -3النشر :يميز بعض الكتاب النشر كعنصر ترويجي عن اإلعالن باعتبار أن المنظمة ال تدفع مقابل كما هو في اإلعالن وهو
وسيلة تتبناها المنظمة ولكن بطريقة غير مباشرة.
 -4اإلعالن  :هو محور هذه الدراسة وسوف يتم تناوله الحقا بشي من التفصيل .
أهداف الترويج :يسعي الترويج إلى تحقيق جملة من األهداف أهمها (عبدالصبور:)2001 ،
أثارة اهتمام العمالء بالمنتج
 خلق صورة ذهنية طيبة عن المنظمة ومنتجاتها.العمل على تغير اتجاهات المستهلكين ،وإيجاد أنماط سلوكية إيجابية نحو المنتج .
تذكير المستهلكين بمختلف فئاتهم بالمنتج من وقت ألخر .
جعل المستهلك يتخذ قرار الشراء واالستمرار في الشراء وحث المستهلكين اآلخرين على الشراء.
ميزانية الترويج :كيف يتم تحديد ميزانية الترويج ؟ يوجد عدة مداخل يمكن استخدامها في تحديد ميزانية الترويج وفيما يلي بعض
المداخل (أبوقحف:)2005 ،
 -1المدخل الحدي  /مدخل التوازن الحدي :ويقوم هذا المدخل على افتراض أساسي مؤداه أن الهدف النهائي للترويج هو توليد
الدخل وطبقا ً لهذا المدخل فإن اإلنفاق على الترويج يجب أن يتم أو يستمر إلى النقطة أو الحد الذي تتساوي فيه إيرادات المتولد عن
الترويج مع التكلفة الحدية أو أن يستمر اإلنفاق إلى أن نصل إلى النقطة التي يتوقف عندها الترويج عن إضافة أرباح للمنظمة
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 -2مدخل العائد على االستثمار :يأخذ هذا المدخل المنافع طويلة األجل للترويج في االعتبار ويتعامل مع اإلنفاق على الترويج
باعتباره  ،إنفاقا استثماريا ً له عوائد طويلة اآلجل وبالرغم من منطقية هذا المدخل إال انه من الصعوبة بمكان تحديد الزيادة في
اإلرباح .
 -3نسبة مئوية المبيعات :يعتبر هذا المدخل من أكثر المداخل شيوعا في االستخدام كما أنه أكثرها سهولة في التطبيق وطبقا ً هذا
المدخل يتم تحديد ميزانية الترويج كنسبة مئوية من المبيعات السابقة أو المبيعات المتوقعة
 -4مدخل التكافؤ التنافسي :وطبقا ً لهذا المدخل يتم تحديد ميزانية الترويج على أساس مقدار ما ينفقه المنافسون (في العادة يمكن
أخذ متوسط اإلنفاق على مستوي الصناعة ككل).
-6مدخل الهدف – المهام :يقوم هذا المدخل على أساس أن ميزانية الترويج يجب أن تعتمد على أو تحدد في ضوء الهدف (أو
.
المهمة ) المطلوب تحقيقها من خالل الترويج
مفهوم اإلعالن
اختلفت وجهات النظر وتباينت اآلراء في أيجاد تعريف محدد لإلعالن حيث خلط الكثير بينه وبين بعض المصطلحات األخرى
كالدعاية وتنشيط المبيعات وسوف نورد بعض التعريفات األكثر شيوعا ً واستخدما لإلعالن فقد عرفت الجمعية األمريكية هذا
النشاط بأنه  (( :الوسيلة غير شخصية الهادفة لتقديم األفكار عن السلع والخدمات بواسطة جهة معلومة نظيرا جر مدفوع)) (غنية،
 )2000و اإلعالن في ابسط تعريفاته "هو فن التعريف" (العسكري.)2000 ،
أهمية اإلعالن
تزداد أهمية اإلعالن مع تزايد االهتمام بوظيفة التسويق كما انه يعتبر العنصر المحرك الذي يخلق الشعور بالحاجة لدى المستهلكين
ويعلمهم بمزايا وخصائص السلع المعروضة (سعيد.)1997 ،
 -1اإلعالن والطلب الكامل:يوجد الطلب الكامل عند توازن الكمية المعروضة من المنتج والكمية المطلوبة منه .ولإلعالن أهمية في
حالة الطلب الكامل للمحافظة على هذا التوازن ومنع المستهلك من التحول إلى السلع البديلة وذلك بتذكيره بالمنتج ومزاياه كي يقوم
بشرائه من وقت ألخر.
-2اإلعالن والطلب الغير منتظم :وهو الطلب الذي ال يتسم باالستقرار بل يزيد في أوقات معينة وينخفض في أوقات أخري
،ولإلعالنأهمية في هذه الحالة للعمل على تحقيق نوع من التوازن بين الكمية المعروضة من المنتج والكمية المطلوبة منه .
 -3اإلعالن والطلب السلبي :يوجد الطلب السلبي عندما يحجم المستهلكين عن شراء أحد المنتجات ألسباب دينية أو اجتماعية أو
اقتصادية أو نفسية وذلك مثل الخوف البعض من ركوب الطائرات أو عدم االهتمام بالتطعيم ضد اإلمراض المختلفة وغيره ويلعب
اإلعالن دورا ً هاما ً في هذا المجال بمحاولته تغير ميول واتجاهات األفراد.
 -4توفير المعلومات :تزداد أهمية اإلعالن من وجهة نظر المنظمة والمستهلك في كونه يوفر المعلومات التي يمكن أن تستخدم
كأساس للمفاضلة بين الخدمات أو السلع المعروضة.
عوامل اختيار الوسيلة اإلعالنية:
تعتبر الوسيلة اإلعالنية أحد العناصر الهامة في مجال العمل اإلعالني ،فالوسيلة اإلعالنية هي التي تحمل رسائل المعلن إلي
الجمهور المستهدف ؛وتراعي فيها العوامل التالية أهمها(سعيد: )1997 ،
 -1الوصول إلي الجمهور المستهدف :ويقصد بها هو درجة انتشار الوسيلة اإلعالنية ووصولها للجمهور المستهدف إذ أن هناك
عالقة طردية بين الزيادة في عدد جمهور الوسيلة اإلعالنية وعدد من يشاهدون اإلعالن
 -2خصائص الجمهور المستهدف :تؤثر خصائص الجمهور الموجه إليه اإلعالن على اختيار الوسيلة اإلعالنية فإذا كان الجمهور
ال يعرف القراءة والكتابة تظهر ضروري االعتماد على المسموعة والمرئية وتستبعد اإلعالنات المطبوعة.
 -3اتجاهات الجمهور ناحية الوسائل اإلعالنية :ويقصد به الدور الذي تلعبه الوسيلة في حياة الجمهور ودرجة إشباعها لحاجاتهم
فإذا كانت االتجاهات ايجابية زاد ذلك من فرصة تقبل الجمهور لإلعالنات .
 -4تكلفة اإلعالن بالنسبة لكل وسيلة:إذ أن استخدام الوسائل اإلعالنية المختلفة يتطلب كل منها اتفاقا معينا والمفاضلة بينهما أساسا
تعتمد على توفر الميزانية الكافية التي تسمح بذلك.
وقت ومكان اإلعالن:إن توقيت نشر اإلعالن في الوسائل اإلعالنية خالل الفترة الزمنية المطلوبة يؤثر على مدى تأثير اإلعالن في
الجمهور المستهدف بحيث إن تأخر نشره تضعف من تأثيره ،كما إن المكان يعتبر أيضا عامل مهم في اختيار الوسيلة المناسبة
،حيث نرى إن بعض المعلنين يالحقون المستهلكين عند المكان الذي يتخذ فيه قرار الشراء.
اإلعالن التجاري التلفزيوني
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أظهرت الدراسات واألبحاث العلمية التي أجريت في مجال االتصال إن التلفزيون له تأثير واضح على أفكار واتجاهات وسلوك
الجماهير إذا أحسن استخدامه في صناعة الرسالة اإلعالنية وكما هو معروف فإن التلفزيون"وسيلة لنقل المرئيات واألصوات منها
أو المصاحبة لها من مكان إلي مكان أخر في شكل موجات كهرومغناطيسية عبر األثير ويتم نقل هذه المرئيات واألصوات إلي
الجماهير في أماكن متفرقة بواسطة أجهزة الكترونية خاصة" (حسن .)2010 ،ففي الواليات المتحدة مثال ،يتوفر جهاز التلفزيون
في  %99من البيوت األمريكية نصفهم يملكون على األقل جهازي تلفزيون ويبلغ معدل المشاهدة اليومية 7.3ساعة أما في اليابان
فإن معدل المشاهدة حوالي  9.3ساعة يوميا ً ،بينما في الوطن العربي واستنادا ً إلي إحصائيات المركز اإلذاعي والتلفزيوني بلغ عدد
ساعات المشاهدة في عام  1994حوالي 6.2ساعة يوميا ً (كواس ، )2010 ،إما في ليبيا وحسب دراسة قام بها مركز البحوث
والتوثيق اإلعالمي في عام 2004تبين أن %96من العينة  2000يملكون أجهزة مرئية(الزليطني )2005 ،ومما زاد من أهمية
وشعبية التلفزيون دخول "الفضائيات "وهي محطات تلفزيونية تبث برامجها من خالل األقمار الصناعية وتسلم في جميع إنحاء
العالم في نفس الوقت واإلعالن التلفزيوني يعرف على انه"مجموعة من البيانات والمعلومات المتعلقة بعدد من السلع والخدمات
والتي تعرضها محطة تلفزيونية من ضمن برامجها ،والتي تتخذ إشكاال متعددة بغرض ترويج هذه السلع والخدمات "(فرج،
.)2004
العوامل واألسباب المؤثرة في نجاح اإلعالن التلفزيوني:
ومن األسباب الرئيسية لنجاح اإلعالن التلفزيون انه يعتبر من أفضل الوسائل تأثيرا ً علي المستهلكين المرتقبين وأكثرها تكلفة
والسبب في نجاح اإلعالن التلفزيوني مقارنة بالوسائل األخرى يكمن في ناحيتين هما (كواس:)2010 ،
 -1متعلقة بالتلفزيون ذاته كونه أداة أساسية للتسلية بعرض تشكيلة كبيرة من البرامج والموضوعات التي تهم الجماهير المختلفة.
 -2متعلقة باإلعالن التلفزيوني حيث يجمع بين خصائص اإلعالن في كافة الوسائل األخرى من حيث الصوت (الراديو)،والرؤية
(الصحف،المجالت)،وعرض السلعة مضافا ً إلي إمكانية استخدام الحركية واإلقناع عن طريق المشاهدة كمؤثرات بيعيه تؤثر في
المستهلكين المرتقبين بصورة كبيرة.
األهداف الوظيفية لإلعالن التلفزيوني
يجب أن تكون األهداف اإلعالنية التي يريد المعلن تحقيقها واضحة ومحددة،وهذه األهداف تتمثل في (العالم:)2008 ،
أ -جذب االنتباه :تعد عملية انتباه المستهلك ومحاولة االحتفاظ به إحدى أهم المشاكل التي تواجه اإلعالن ،إذ أن الفرد يتعرض في
المتوسط للمئات من اإلعالنات التجارية ،ومن الطبيعي أن عددا ً محدودا ً من تلك الرسائل سوف تجذب انتباه هذا الفرد وعددا ً اقل
سوف يتأثر بهذا االنتباه.
ب -خلق االستجابة  :يستهدف دور اإلعالن التجاري في تأكيد أهمية وضرورة شراء السلعة أو طلب الخدمة للوصول بالمستهلك
المرتقب للسلوك الشرائي المستهدف ،ونظرا ً الن اإلعالن المؤثر يساعد أحيانا ً في تغير االتجاهات لفترة زمنية محدودة فمعني ذلك
أن اإلعالن يستطيع بدرجة كبيرة تحقيق الشراء على سبيل التجربة ولمرة واحدة أو ما يمكن تسميته الشراء التجريبي.
ج -التأثير في سلوك ما بعد الشراء :نالحظ دائما ً بعد اتخاذ القرار الشرائي أن المستهلك عادة يحاول أن يختبر مدى فدرته على
اتخاذ القرار الشرائي السليم ،وذلك في محاولة التقليل من التوتر أو التنافر الناتج من الشك في مدى سالمة قرار الشراء ولذا نجد أن
المستهلك يبحث دائما عن المعلومات التي تؤكد قرار الشراء ويؤدي اإلعالن في هذه الفترة دورا ً بارزا في تقليل التوتر الناتج عن
التنافر المعرفي لدى المستهلك بعد عملية الشراء.
د -توضيح التفوق على المنافسين:حيث يتم من خالل اإلعالن توضيح الفروق التي تميز منتجا ً محددا ً عن منتجات أخرى منافسة
،مما يساعد المستهلك في التعرف عليها دون غيرها من الماركات وأن هذا النوع يكون بين السلع والخدمات المماثلة.
ه -التذكير بالمنتج :يستهدف اإلعالن التذكير ومقاومة أثر النسيان لدى المستهلكين ومواصلة تذكيرهم باسم السلعة وقدرتها على
إشباع احتياجاتهم مما يجعلهم يطلبونها مرة أخري وهكذا ومن المعروف أناإلعالنات التذكرية تكون في مرحلة الحقة بعد أن يكون
ً.
المنتج قد حقق شهرة وأصبح معروفا
و -خلق صورة ذهنية طيبة ومتميزة عن السلعة أو المتجر :يسعى الكثير من المعلنين إلى استخدام الرسالة اإلعالنية في تحقيق
أهداف السمعة والمكانة من خالل رسم صورة ذهنية طيبة ومتميزة للسلع
أهمية اإلعالن التلفزيوني:أن التلفزيون يقدم للمستهلك الوظائف التالية هي (أبودبسة:)2009 ،
أ -الوظيفة التعليمية  :من خالل تبسيط المعلومات ويساعد على فهم وشرح الموضوعات المختلفة
ب -الوظيفة اإلخبارية  :حيث يقوم بتقديم اإلخبار المحلية والعالمية فور وقوعها.
ج  -الوظيفة اإلعالنية  :وذلك بعرض السلع والخدمات المختلفة وتوضيح خصائصهما للمستهلكين
و -الوظيفة الترفيهية  :من خالل تقديم برامج ترفيهية تخفف من حدة التوتر والعناء اليومي للمشاهدين .
أنواع اإلعالن التلفزيوني :يمكن تقسيم من عدة زوايا كاألتي:
 -1من حيث طريقة عرض اإلعالن (النادي وأخرون:)2009 ،
422
Tripoli, LIBYA

https://www.elruha.org/

August 3-5, 2020

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES
اإلعالن المباشر :ويكون هذا اإلعالن في شكل رسالة مباشرة من إحدى األشخاص إلي المشاهدين يدعوهم إلى استخدام السلعة أو
الخدمة ،
اإلعالن الحواري  :يعتمد هذا النوع على إجراء محادثة (حوار ) بين أثنين أو أكثر بخصوص السلعة المعلن عنها وفيه قد يتم
مبادلة الرأي والرأي األخر المعارض بحيث يطرح كل فرد فكرة أو مشكلة ويسأل في كيفية حلها ويقوم األخر باقتراح الحل عن
طريق استخدام السلعة.
ً
ً
اإلعالن ألتذكيري :ويهدف إلى تذكير المشاهد بسلعة معروفة ومن ثم فإن هذا النوع يستغرق زمنا قصيرا من الوقت وقد ينطوي
على عرض اسم السلعة فقط في تشكيالت متتابع مع الموسيقي خفيفة.
اإلعالن عن طريق السلعة  :ويعتمد هذا النوع من اإلعالن على العرض المادي للسلعة عن طريق إظهارها من حيث حجمها
وغالفها واسمها التجاري وإظهار استخداماتها وعيوب عدم استخدامها .
اإلعالن عن طريق الرسوم المتحركة :وفيها يتم استخدام الرسوم المتحركة في شكل أشخاص أو حيوانات أليفة ،وال يمثل إعالنات
الرسوم المتحركة نوعا ً من أنواع اإلعالن ولكن أسلوب من أساليب التعبير عن األفكار اإلعالنية المتباينة ومن ثم يمكن استخدام
اإلعالن الحواري أو الدرامي في عرض هذه األفكار.
اإلعالنات الدرامية  :يعتمد المعلن في هذه اإلعالنات على إبراز فكرته اإلعالنية من خالل عرض موضوع أو قصة درامية توضح
مزايا استخدام السلعة ،عن طريق إظهار الفرق بين حالة الفردالمستخدم للسلعة قبل وبعد استخدامها،وقد تعتمد على المؤثرات
الخوف من خالل إظهار المخاطر المترتبة على عدم استخدامها مثل( مشكلة التسويس التي تنتج عن عدم استخدام معجون األسنان
).
 -2من حيث طريقة شراء الوقت اإلعالني (العالق: )2008 ،
قيام المعلن بتمويل برامج التلفزيون كاملة  :أسلوب لإلعالن التنافسي تلجأ إليه في الغالب الشركات الكبيرة  ،حيث تقوم هذه
الشركات باالتفاق مع إدارة التلفزيونبرعاية برنامج معين (أي تغطية تكاليفه ) مقابل سماح التلفزيون لها باستغالل عرض البرنامج
لبث إعالناتها وأمثلة على ذلك فإن قنوات (  )LBCاللبنانية و( )Futureاللبنانية وقناة  Orbitوغيرها تعتمد على تمويل
برامجها المعلنين الذين يرعون برامجها.
الشراء الجماعي لوقت اإلعالن :حيث يقوم تجار الجملة ،مثالً مشتركين باالتفاق مع إدارة التلفزيون لشراء وقت يبثون في إثنائه
إعالنات موجهة لتجار التجزئة ولتعريف المستهلكين بالسلع وقد يحصلون على حسومات من أجور البث اإلعالني .
 -3من حيث النطاق الجغرافي  -:اإلعالن المحلي:ويكون نطاقه ضمن منطقة محصورة يقتصر عليها البث التلفزيوني .و اإلعالن
الوطنيويكون على مستوي حدود البلد.واإلعالن الدوليويعالج هذا النوع من اإلعالن السلع التي يتم توزيعها على نطاق دولي وتقدم
الفضائيات خدمة كبيرة لإلعالن الدولي.
مفهوم الرسالة اإلعالنية:تعرف "بأنها شرح لفكرة اإلعالن الرئيسية والتي قد تكون في صورة كلمات أو جمل وذلك بهدف إقناع
المستهلك الحالي والمرتقب بالسلعة أو الخدمة المعلن عنها" (النادي وأخرون ،)2009 ،كما أن الرسالة اإلعالنية التلفزيونية ال
تعني فقط الكلمات والجمل التي تكتب أو تقال بخالف مثلما يحدث في إعالنات الصحف والمجالت وغيرها وإنما يضاف على
إعالنات التلفزيون عنصر الحركة وتصرفات يقوم بها المعلن ويدعمها باإلضاءة والموسيقي واإلخراج والتي يهدف من خاللها
المعلن إلى طبع صورة في ذهن المستهلك الحالي والمرتقب .
مكونات الرسالة اإلعالنية:يحتوي اإلعالن عادة على جملة من العناصر اللفظية والمرئية التي تتفاعل فيما بينها لتكوين الصورة
المرغوبة والمراد اإلعالن عنها ويتكون من (العالق:) 2008،
 -1العنوان الرئيسي :ويعمل العنوان على -جذب انتباه الجمهور نحو اإلعالن وإحداث األثر السريع والمباشر بمجرد نشره .تركيز
اهتمام الجمهور على أهم األفكار الواردة في اإلعالنعلى إبراز منافع و فوائد السلعة للمستهلك ويجب اختيار العناوين بعناية والتنبؤ
بأثير المتوقع عنها لدى المتلقي.
 -2تصوير الفكرة :وتكون باستعمال الكلمات والجمل والرسوم والصور ،حيث ينقل المصمم أفكار إعالنه إلى جمهوره ،ويعبر
عنها بأحد أو كال األسلوبين و ملما باألساليب النفسية التي تساعد على االختيار األنسب والتأثير األكبر للكلمة والصورة.
 -3استخدام اإلشارات والشعارات والرموز في اإلعالن :الهدف من توظيفها في اإلعالن هو توضيح أفكاره وتقديمها
للجمهوروتكون هذه اإلشارات في شكل كلمات أو رسومات وهناك عدة أنواع من الشعارات اإلعالنية منها شعار يركز على فوائد
استعمال واستهالك لنوع معين من سلعة ما .ومنها ما يحفز الفرد على سلوك معين مثال" :احرصي على نعومة يديك باستعمال
كريمة كذا"
 -4األلوان في اإلعالن :
يؤدي استخدام األلوان دورا ً أساسيا في نجاح اإلعالن التجاري التلفزيوني ،نظرا ً للتأثير الكبير الذي تمارسه على جذب انتباه
المستهلك ،مما يؤدي إلى قبول للرسالة اإلعالنية التلفزيونية .
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 -5الرسالة اإلعالنية :تكون الرسالة مفصلة بطريقة كافية لخلق الرغبة الشراء من خالل اإلقناعوالتأثير على الجوانب النفسية
والعقلية للجمهور المتابع لإلعالن بالتركيز على حاجاته ودوافعه
فيما يخص التأثير في حين يتجه اإلقناع إلى المنطق ،وتقديم أسباب شراء السلعة أو طلب الخدمة محل اإلعالن إضافة إلى اإلجابة
على التساؤالت المختلفة دون إفراط أو تفريط.
 -6السعر :قد يكون من الضروري أن يحتوي اإلعالن على سعر بيع الطلب في حاالت دون أخرى ألنه قد تكون هناك إعالنات
ليست سلعية ال تحتاج إلى وضع هذا العنصر.
 -7االسم التجاري :هو ضرورة ملحة في اإلعالن على أن يكون بسيط وسهل الفهم والنطق والتذكر وكلما يكون قريب من السلعة
بإمكانه إدخال الجمهور والمتابع في نوع من المتعة والسرور وتذكرها دون صعوبة حينما يتخذ قرار شرائها.
-8الخاتمة :عادة ما تكون في جملة وظيفتها التأثير على المستهلك سواء كان مشاهدا أو قارئا أو مستمعا وغالبا ما تكون في صيغة
.
أمر أو تكرار السم السلعة أو الخدمة أو الموزع
مفهوم وخصائص المستهلك
أطلق لفظ المستهلك في اللغة العربية على كل من يستهلك السلعة أو المنتجات  ،إال إن هذا التحديد اللغوي الضيق لمفهوم المستهلك
انطالقا من إن السلعة المستهلكة "هي مجموعة من األجزاء والمكونات المادية التي تقدم للمستهلك لغرض االستهالك".إن قيام
الفرد بتصرف ما من أجل شراء منتج معين يعبر عنه بـ" سلوك الشراء" وعند االستخدام يعبر عنه بـ" السلوك االستهالكي" من
هذا نجد بأن هناك اختالف واضح مابين المشتري والمستهلك حيث أن المشتري هو الذي يقوم باتخاذ قرار الشراء وتنفيذه  ،وقد
يُستهلك أو ال يُستهلك المنتج  ،فعلى سبيل المثال  :إذا قام رب األسرة بشراء مالبس ألوالده  ،فإن األب يمثل صفة المشتري
واألوالد يمثلون المستهلك وأن المقصود بسلوك المستهلك " ذلك التصرف الذي يبرزه المستهلك في البحث عن شراء أو استخدام
السلع أو الخدمات أو األفكار أو الخبرات التي يتوقع أنها ستشبع رغباتها أو حاجاتها وحسب اإلمكانيات الشرائية المتاحة"
(االنصاري.)1998 ،
خصائص سلوك المستهلك :تتفق دوافع سلوك المستهلكين وتصرفاتهم في الخصائص والمميزات العامة للسلوك اإلنساني ومن
أهمها (الصيرفي:)2005 ،
 -1إن كل سلوك أو تصرف إنساني البد أن يكون وراءه دافع أو سبب إذ ال يمكن أن يكون هناك سلوك أو تصرف بشري من غير
ذلك .
 - 2نادرا ً ما يكون السلوك اإلنساني نتيجة لدافع أو سبب واحد فهو في أغلب الحاالت محصلة لعدة دوافع.
 -3أن السلوك اإلنساني هو سلوك هادف بمعنى إنه موجه لتحقيق هدف  ،أو أهداف معينة.
 -4السلوك الذي يقوم به األفراد ليس سلوكا ً منعزالً وقائما ً بذاته بل يرتبط بأحداث وأعمال تكون قد سبقته وأخرى قد تبعته .
 -5كثيرا ً ما يؤدي الالشعور دورا ً مهما ً في تحديد سلوك اإلنسان حيث إنه في كثير من الحاالت ال يستطيع الفرد أن يحدد األسباب
التي أدتبه إلى أن يسلك سلوكا ً معينا ً .
أهمية وفوائد دراسة سلوك المستهلك :تعتبر دراسة سلوك المستهلك من الموضوعات الحيوية وزاد االهتمام بدراسة وتفسير
سلوك المستهلكين لتحقيق األهداف والفوائد التالية ( عمر:)2005 ،
التعرف على محددات السلوك االستهالكي .
التعرف وتفسير األنماط االستهالكية .
التعرف على مكونات سلوك المستهلك من حيث دوافعه واتجاهاته الشرائية.
اكتشاف الفرص التسويقية المواتية .
تجزئة السوق واختيار القطاعات المربحة .
الجز الثالث  /مجتمع وعينة الدراسة
تمثل مجتمع الدراسة في جميع الطلبة الدارسين بكلية الهندسة بجامعة طرابلس للعام الدراسي 2012 / 2011م ،ويستثنى من هؤالء
الطلبة ،الطلبة الجدد الذين لم يلتحقوا بالدراسة عند قيام الباحث بتوزيع استبيان الدراسة ،وبالتالي فإن حجم المجتمع المستهدف
لدراسة بلغ ( )8730مفردة.
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ونظرا ً لكبر حجم المجتمع وصعوبة الوصول إلى جميع مفرداته لذلك تم استخدام أسلوب المعاينة لجمع البيانات وليكون حجم العينة
مناسباًتم استخدام قانون تحديد حجم العينة لتقدير النسبة التالي:
وقام الباحث بتوزيع استبانه الدراسة  ،وبلغ عدد هذه االستبيانات ( )368استبانه مقسمة على ( )14قسم (طبقة) بشكل متناسب
حسب عدد العينة في كل قسم  ،وتم معاملة كل قسم (طبقة) على أنها عينة عشوائية بسيطة وقد استغرق توزيع هذه االستبيان أسبوع
تقريبا ً  ،تمكن الباحثمن استرجاع ( )339استبيان مكتمل البيانات وصالح للتحليل حيث وجد ( )13استبيان غير صالح للتحليل ،
و( )16استبيان مفقود  ،وبنسبة استرجاع قدرها ( )%92.11وهي نسبة ممتازة.
اختبار فرضيات الدراسة
من المهم قبل الدخول في اختبار فرضيات الدراسة تحديد القواعد التي تم إتباعها في ذلك والمتمثلة في اآلتي:
أن درجة الثقة المتبعة في هذه الدراسة .%95
مستوى المعنوية لهذه الدراسة يساوي 0.05
تم االختبار من خالل المقارنة بين قيمة االختبار المحسوبة وقيمة االختبار الجدولية عند مستوى ثقة  ، %95والمقارنة بين مستوى
المعنوية لهذه الدراسة ويساوي  0.05وقيمة مستوى المعنوية المشاهد.
يتم اتخاذ القرار اإلحصائي بقبول الفرضية البديلة في حالة أن قيمة االختبار المحسوبة أكبر من قيمته الجدولية ،وكذلك قيمة مستوى
المعنوية المشاهد أقل من مستوى المعنوية لهذه الدراسة ويساوي 0.05
الجدولرقم ( )1يوضح دمج عبارات محاورالدراسة
محاور الدراسة األساسية
الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية
السلوك الشرائي للمستهلكين
الشعور بالحاجة إلى السلع اإللكترونية
جمع المعلومات عن السلع اإللكترونية
تقييم البدائل بين السلع اإللكترونية
اتخاذ قرار شراء السلع اإللكترونية
الشعور ما بعد شراء السلع اإللكترونية

منخفض
212
146
183
180
176
212
212

مرتفع
127
193
156
159
163
127
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أوالً  /اختبار الفرضية البحثية الرئيسية التي تنص على أن :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني
للسلع اإللكترونية والسلوك الشرائي للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
والختبار هذه الفرضية فإنه يمكن صياغتها في صورة إحصائية كما يلي:
الفرضية الصفرية ( :)H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والسلوك الشرائي
للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
الفرضية البديلة ( :)H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والسلوك الشرائي
للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
الختبار الفرضية السابقة فقد تم استخدام اختبار مربع كاي لالستقاللية عند مستوى معنوية ( )0.05فيما إذا كان هناك عالقة بين
الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والسلوك الشرائي للمستهلكين  ،وذلك باالعتماد على إجابات مفردات عينة الدراسة
عن األسئلة المتعلقة بالترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية  ،وكذلك ألسئلة المتعلقة بالسلوك الشرائي للمستهلكين الواردة
باالستبانة بعد أن تم دمج تلك ألسئلة  ،والجدول التالي رقم ( )2يوضح ذلك
جدول رقم ( )2نتائج اختبار مربع كاي إليجاد العالقة بينالترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والسلوك الشرائي
للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس
الترويج اإلعالني

ترويج عال

المجموع

ترويج منخفض

السلوك الشرائي
ك

%

ك

%

ك

%

سلوك عال

127

%37.5

66

%19.5

193

%56.9

سلوك منخفض

000

%00.0

146

%43.1

146

%43.1

مربع كاي
المحسوبة
xc2

153.62

درجات
الحرية
df

مستوى
المعنوية
المشاهد
p-value

1

0.000
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127

%37.5

212

%62.5

339

%100.0

يتضح من خالل الجدول رقم ( )2أن قيمة اختبار مربع كاي المحسوبة بلغت ( )153.62وهي أكبر من قيمة كاي الجدولية عند
مستوى معنوية ( ،)0.05وبدرجة حرية ( )1وتساوي (.)3.841
وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية ،وأن قيمة مستوى المعنوية المشاهد  p-valueأقل من مستوى المعنوية
( )0.05وعليه فإنه يمكن القول بوجود عالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والسلوك الشرائي للمستهلكين من
طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس؛
ولمعرفة قوة واتجاه العالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والسلوك الشرائي للمستهلكين من طلبة كلية
الهندسة بجامعة طرابلس تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين المتوسط العام لعبارات (الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع
اإللكترونية) والمتوسط العام لعبارات (السلوك الشرائي) والجدول التالي رقم ( )3يبين ذلك

الجدول رقم ( )3ارتباط بيرسون للعالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والسلوك الشرائي للمستهلكين من
طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس
البيان
العالقةبين الترويج اإلعالني التلفزيوني
والسلوك الشرائي للمستهلكين

للسلع اإللكترونية

معامل ارتباط بيرسون

درجات الحرية

مستوى المعنوية المشاهد

0.438

338

0.000

من خالل البيانات الواردة بالجدول السابق رقم ( )3نالحظ أن قيمة معامل ارتباط (بيرسون) بين الترويج اإلعالني التلفزيوني
للسلع اإللكترونية والسلوك الشرائي للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس تساوي ( ،)0.438كما أن مستوى المعنوية
المشاهديساوي ( )0.000وهو أقل من مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة ( ،)0.05وهذا يدل على وجود عالقة طردي (موجبه)
ذات داللة معنوية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والسلوك الشرائي للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة
طرابلس  ،حيث أن ارتفاع الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية يؤدي إلى تكون سلوك شرائي إيجابي للمستهلكين من
طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس نحو السلع اإللكترونية.
اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة
أوالً  /اختبار الفرضية البحثية الفرعية األولى التي تنص على أن :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني
التلفزيوني للسلع اإللكترونية و الشعور بالحاجة إلى السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
والختبار هذه الفرضية فإنه يمكن صياغتها في صورة إحصائية كما يلي:
الفرضية الصفرية ( :)H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور بالحاجة
إلى السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
الفرضية البديلة ( :)H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور بالحاجة إلى
السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
الختبار الفرضية السابقة فقد تم استخدام اختبار مربع كاي لالستقاللية عند مستوى معنوية ( )0.05فيما إذا كان هناك عالقة بين
الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و الشعور بالحاجة إلى السلع للمستهلكين  ،وذلك باالعتماد على إجابات مفردات
عينة الدراسة عن األسئلة المتعلقة بالترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية  ،وكذلك ألسئلة المتعلقة بالشعور بالحاجة إلى
السلع الواردة باالستبانه بعد أن تم دمج تلك ألسئلة  ،والجدول التالي رقم ( )4يوضح ذلك.
يتضح من خالل الجدول رقم ( )4أن قيمة اختبار مربع كاي المحسوبة بلغت ( )238.22وهي أكبر من قيمة كاي الجدولية عند
مستوى معنوية ( ،)0.05وبدرجة حرية ( )1وتساوي (.)3.841
وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية ،وأن قيمة مستوى المعنوية المشاهد  p-valueأقل من مستوى المعنوية
( ) 0.05وعليه فإنه يمكن القول بوجود عالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور بالحاجة إلى السلع
للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
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جدول رقم ( )4نتائج اختبار مربع كاي إليجاد العالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور بالحاجة إلى
السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس
الترويج اإلعالني

ترويج عال

المجموع

ترويج منخفض

الشعور بالحاجة
ك

%

ك

%

ك

%

شعور عال

127

%37.5

29

%8.6

156

%46.0

شعور منخفض

000

%00.0

183

%54.0

183

%54.0

المجموع

127

%37.5

212

%62.5

339

%100.0

مربع كاي
المحسوبة
xc2

238.22

درجات
الحرية
df

1

مستوى
المعنوية
المشاهد
p-value

0.000

ولمعرفة قوة واتجاه العالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور بالحاجة إلى السلع للمستهلكين من طلبة
كلية الهندسة بجامعة طرابلس تم استخدام معامل إرتباط بيرسون بين المتوسط العام لعبارات(الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع
اإللكترونية) والمتوسط العام لعبارات(الشعور بالحاجة إلى السلع) والجدول التالي رقم ( )5يبين ذلك.
الجدول رقم ( )5ارتباط بيرسون للعالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور بالحاجة إلى السلع
للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس
البيان
للسلع اإللكترونية

العالقةبينالترويج اإلعالني التلفزيوني
والشعور بالحاجة إلى السلع

معامل ارتباط بيرسون

درجات الحرية

مستوى المعنوية المشاهد

0.310

338

0.000

من خالل البيانات الواردة بالجدول السابق رقم ( )5نالحظ أن قيمة معامل ارتباط (بيرسون) الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع
اإللكترونية والشعور بالحاجة إلى السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلستساوي ( ،)0.438كما أن مستوى
المعنوية المشاهديساوي ( )0.000وهو أقل من مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة ( ،)0.05وهذا يدل على وجود عالقة طردي
(موجبه) ذات داللة معنوية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور بالحاجة إلى السلع للمستهلكين من طلبة
كلية الهندسة بجامعة طرابل س  ،حيث أن ارتفاع الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية يؤدي إلى الشعور بالحاجة إلى
السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس نحو السلع اإللكترونية.
ثانيا ً  /اختبار الفرضية البحثية الفرعية الثانية التي تنص على أن :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني
التلفزيوني للسلع اإللكترونية وجمع المعلومات عن السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
والختبار هذه الفرضية فإنه يمكن صياغتها في صورة إحصائية كما يلي:
الفرضية الصفرية ( :)H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و جمع
المعلومات عن السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
الفرضية البديلة ( :) H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و جمع المعلومات عن
السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
الختبار الفرضية السابقة فقد تم استخدام اختبار مربع كاي لالستقاللية عند مستوى معنوية ( )0.05فيما إذا كان هناك عالقة بين
الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و جمع المعلومات عن السلع  ،وذلك باالعتماد على إجابات مفردات عينة الدراسة
عن األسئلة المتعلقة بالترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية  ،وكذلك ألسئلة المتعلقة بجمع المعلومات عن السلع الواردة
باالستبانة بعد أن تم دمج تلك ألسئلة  ،والجدول التالي رقم ( )6يوضح ذلك.
جدول رقم ( )6نتائج اختبار مربع كاي إليجاد العالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و جمع المعلومات عن
السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس
الترويج اإلعالني

ترويج عال

المجموع

ترويج منخفض

جمع المعلومات
ك

%

ك

%

ك

%

جمع معلومات عال

127

%37.5

32

%9.4

159

%46.9

جمع معلومات منخفض

000

%00.0

180

%53.1

180

%53.1

مربع كاي
المحسوبة
xc2

229.90

درجات
الحرية
df

مستوى
المعنوية
المشاهد
p-value

1

0.000
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127

%37.5

212

%62.5

339

%100.0

وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية ،وأن قيمة مستوى المعنوية المشاهد  p-valueأقل من مستوى المعنوية
( ) 0.05وعليه فإنه يمكن القول بوجود عالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و جمع المعلومات عن السلع
للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
ولمعرفة قوة واتجاه العالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و جمع المعلومات عن السلع للمستهلكين من طلبة
كلية الهندسة بجامعة طرابلس تم استخدام معامل إرتباط بيرسون بين المتوسط العام لعبارات (الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع
اإللكترونية) والمتوسط العام لعبارات (جمع المعلومات عن السلع) والجدول التالي رقم ( )7يبين ذلك
الجدول رقم ( )7ارتباط بيرسون للعالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و جمع المعلومات عن السلع
للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس
البيان

معامل ارتباط بيرسون

درجات الحرية

مستوى المعنوية المشاهد

العالقةبين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و جمع
المعلومات عن السلع

0.351

338

0.000

من خالل البيانات الواردة بالجدول السابق رقم ( )7نالحظ أن قيمة معامل ارتباط (بيرسون) بين الترويج اإلعالني التلفزيوني
للسلع اإللكترونية و جمع المعلومات عن السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس تساوي ( ،)0.351كما أن
مستوى المعنوية المشاهديساوي ( )0.000وهو أقل من مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة ( ،)0.05وهذا يدل على وجود عالقة
طردي (موجبه) ذات داللة معنوية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و جمع المعلومات عن السلع للمستهلكين من
طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس ،حيث أن ارتفاع الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية يؤدي إلى زيادة جمع
المعلومات عن السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس نحو السلع اإللكترونية.
ثالثا ً  /اختبار الفرضية البحثية الفرعية الثالثة التي تنص على أن :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني
التلفزيوني للسلع اإللكترونية و تقييم البدائل بين السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
والختبار هذه الفرضية فإنه يمكن صياغتها في صورة إحصائية كما يلي:
الفرضية الصفرية ( :)H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية وتقييم البدائل بين
السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
الفرضية البديلة ( :)H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية وتقييم البدائل بين
السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
الختبار الفرضية السابقة فقد تم استخدام اختبار مربع كاي لالستقاللية عند مستوى معنوية ( )0.05فيما إذا كان هناك عالقة بين
الترويج اإلعالني ال تلفزيوني للسلع اإللكترونية و تقييم البدائل بين السلع للمستهلكين  ،وذلك باالعتماد على إجابات مفردات عينة
الدراسة عن األسئلة المتعلقة بالترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية  ،وكذلك ألسئلة المتعلقة بتقييم البدائل بين السلع
الواردة باالستبانه بعد أن تم دمج تلك ألسئلة  ،والجدول التالي رقم ( )8يوضح ذلك.

جدول رقم ( )8نتائج اختبار مربع كاي إليجاد العالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية وتقييم البدائل بين
السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس
الترويج اإلعالني

ترويج عال

المجموع

ترويج منخفض

تقييم البدائل
ك

%

ك

%

ك

%

تقييمبدائل عال

127

%37.5

36

%10.6

163

%48.1

تقييمبدائل منخفض

000

%00.0

176

%51.9

176

%51.9

المجموع

127

%37.5

212

%62.5

339

%100.0

مربع كاي
المحسوبة
xc2

219.27

درجات
الحرية
df

1

مستوى
المعنوية
المشاهد
p-value

0.000
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أتضح من خالل الجدول رقم ( )8أن قيمة اختبار مربع كاي المحسوبة بلغت () وهي أكبر من قيمة كاي الجدولية عند مستوى
معنوية ( ،)0.05وبدرجة حرية ( )1وتساوي (.)3.841
وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية ،وأن قيمة مستوى المعنوية المشاهد  p-valueأقل من مستوى المعنوية
( ) 0.05وعليه فإنه يمكن القول بوجود عالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية وتقييم البدائل بين السلع
للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
ولمعرفة قوة واتجاه العالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية وتقييم البدائل بين السلع للمستهلكين من طلبة كلية
الهندسة بجامعة طرابلس تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين المتوسط العام لعبارات (الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع
اإللكترونية) والمتوسط العام لعبارات(تقييم البدائل بين السلع) والجدول التالي رقم ( )9يبين ذلك
الجدول رقم ( )9ارتباط بيرسون للعالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية وتقييم البدائل بين السلع
للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس
البيان

معامل ارتباط بيرسون

درجات الحرية

مستوى المعنوية المشاهد

العالقةبين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية وتقييم
البدائل بين السلع

0.294
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0.000

من خالل البيانات الواردة بالجدول السابق رقم ( )9نالحظ أن قيمة معامل ارتباط (بيرسون) بين الترويج اإلعالني التلفزيوني
للسلع اإللكترونية وتقييم البدائل بين السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس تساوي ( ،)0.294كما أن مستوى
المعنوية المشاهديساوي ( )0.000وهو أقل من مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة ( ،)0.05وهذا يدل على وجود عالقة طردي
(موجبه) ذات داللة معنوية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية وتقييم البدائل بين السلع للمستهلكين من طلبة كلية
الهندسة بجامعة طرابلس ،حيث أن ارتفاع الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية يؤدي إلى زيادة في تقييم البدائل بين
السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس نحو السلع اإللكترونية.
رابعا ً  /اختبار الفرضية البحثية الفرعية الرابعة التي تنص على أن :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني
التلفزيوني للسلع اإللكترونية و اتخاذ قرار شراء السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
والختبار هذه الفرضية فإنه يمكن صياغتها في صورة إحصائية كما يلي:
الفرضية الصفرية ( :) H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و اتخاذ قرار
شراء السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
الفرضية البديلة ( :)H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و اتخاذ قرار شراء
السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
الختبار الفرضية السابقة فقد تم استخدام اختبار مربع كاي لالستقاللية عند مستوى معنوية ( )0.05فيما إذا كان هناك عالقة بين
الترويج اإلعالني ال تلفزيوني للسلع اإللكترونية و اتخاذ قرار شراء السلع للمستهلكين  ،وذلك باالعتماد على إجابات مفردات عينة
الدراسة عن األسئلة المتعلقة بالترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية  ،وكذلك ألسئلة المتعلقة باتخاذ قرار شراء السلع
الواردة باالستبانه بعد أن تم دمج تلك ألسئلة  ،والجدول التالي رقم ( )10يوضح ذلك.
يتضح من خالل الجدول رقم ( )10أن قيمة اختبار مربع كاي المحسوبة بلغت ( )339.00وهي أكبر من قيمة كاي الجدولية عند
مستوى معنوية ( ،)0.05وبدرجة حرية ( )1وتساوي ( ،)3.841وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية ،وأن
قيمة مستوى المعنوية المشاهد  p-valueأقل من مستوى المعنوية ( )0.05وعليه فإنه يمكن القول بوجود عالقة بين الترويج
اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و اتخاذ قرار شراء السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
جدول رقم ( )10نتائج اختبار مربع كاي إليجاد العالقة بينالترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و اتخاذ قرار شراء
السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس
الترويج اإلعالني

ترويج عال

المجموع
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ك
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ولمعرفة قوة واتجاه العالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و اتخاذ قرار شراء السلع للمستهلكين من طلبة كلية
الهندسة بجامعة طرابلس تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين المتوسط العام لعبارات(الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع
اإللكترونية) والمتوسط العام لعبارات(اتخاذ قرار شراء السلع) والجدول التالي رقم ( )11يبين ذلك
الجدول رقم ( ) 11ارتباط بيرسون للعالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و اتخاذ قرار شراء السلع
للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس
البيان

معامل ارتباط بيرسون

درجات الحرية

مستوى المعنوية المشاهد

العالقةبين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و اتخاذ
قرار شراء السلع

0.344

338

0.000

من خالل البيانات الواردة بالجدول السابق رقم ( )11نالحظ أن قيمة معامل ارتباط (بيرسون) بين الترويج اإلعالني التلفزيوني
للسلع اإللكترونية و اتخاذ قرار شراء السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس تساوي ( ،)0.344كما أن مستوى
المعنوية المشاهديساوي ( )0.000وهو أقل من مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة ( ،)0.05وهذا يدل على وجود عالقة طردي
(موجبه) ذات داللة معنوية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و اتخاذ قرار شراء السلع للمستهلكين من طلبة كلية
الهندسة بجامعة طرابلس  ،حيث أن ارتفاع الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية يؤدي إلى اتخاذقرار شراء إيجابي
للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس نحو السلع اإللكترونية.
خامسا ً  /اختبار الفرضية البحثية الفرعية الخامسة التي تنص على أن :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني
التلفزيوني للسلع اإللكترونية و الشعور ما بعد شراء السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
والختبار هذه الفرضية فإنه يمكن صياغتها في صورة إحصائية كما يلي:
الفرضية الصفرية ( :) H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور ما بعد
شراء السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
الفرضية البديلة ( :)H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور ما بعد شراء
السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
الختبار الفرضية السابقة فقد تم استخدام اختبار مربع كاي لالستقاللية عند مستوى معنوية ( )0.05فيما إذا كان هناك عالقة بين
الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و الشعور ما بعد شراء السلع للمستهلكين  ،وذلك باالعتماد على إجابات مفردات
عينة الدراسة عن األسئلة المتعلقة بالترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية  ،وكذلك ألسئلة المتعلقة بالشعور ما بعد شراء
السلع الواردة باالستبانه بعد أن تم دمج تلك ألسئلة  ،والجدول التالي رقم ( )12يوضح ذلك.
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جدول رقم ( )12نتائج اختبار مربع كاي إليجاد العالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور ما بعد
شراء السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس
الترويج اإلعالني
الشعور
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يتضح من خالل الجدول رقم ( )12أن قيمة اختبار مربع كاي المحسوبة بلغت ( )339.00وهي أكبر من قيمة كاي الجدولية عند
مستوى معنوية ( ،)0.05وبدرجة حرية ( )1وتساوي (.)3.841
وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية ،وأن قيمة مستوى المعنوية المشاهد  p-valueأقل من مستوى المعنوية
( ) 0.05وعليه فإنه يمكن القول بوجود عالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور ما بعد شراء السلع
للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
ولمعرفة قوة واتجاه العالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور ما بعد شراء السلع للمستهلكين من طلبة
كلية الهندسة بجامعة طرابلس تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين المتوسط العام لعبارات(الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع
اإللكترونية) والمتوسط العام لعبارات(الشعور ما بعد شراء السلع) والجدول التالي رقم ( )13يبين ذلك.
من خالل البيانات الواردة بالجدول السابق رقم ( )13نالحظ أن قيمة معامل ارتباط (بيرسون) بين الترويج اإلعالني التلفزيوني
للسلع اإللكترونية والشعور ما بعد شراء السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس تساوي ( ،)0.438كما أن
مستوى المعنوية المشاهديساوي ( )0.000وهو أقل من مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة ( ،)0.05وهذا يدل على وجود عالقة
طردي (موجبه) ذات داللة معنوية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور ما بعد شراء السلع للمستهلكين من
طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس  ،حيث أن ارتفاع الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية يؤدي إلى تكون شعور
إيجابي ما بعد شراء السلع للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس نحو السلع اإللكترونية.
الجدول رقم ( )13ارتباط بيرسون للعالقة بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور ما بعد شراء السلع
للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس
البيان
العالقةبين الترويج اإلعالني التلفزيوني
والشعور ما بعد شراء السلع

للسلع اإللكترونية

معامل ارتباط بيرسون

درجات الحرية

مستوى المعنوية المشاهد

0.330

338

0.000

نتائج وتوصيات االدراسة
أوال  :النتائج المتعلقة باختبار فرضيات الدراسة
من خالل تحليل البيانات األولية المتعلقة باختبار فرضيات الدراسة تبين األتي :
توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية والشعور بالحاجة إلى السلع للمستهلكين
من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية وجمع المعلومات عن السلع للمستهلكين
من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و تقييم البدائل بين السلع للمستهلكين
من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و اتخاذ قرار شراء السلع للمستهلكين
من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية و الشعور ما بعد شراء السلع
للمستهلكين من طلبة كلية الهندسة بجامعة طرابلس.
ثانيا  :توصيات الدراسة
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من خالل النتائج التي تم التوصل إليها يمكننا اإلدالء ببعض التوصيات التي نراها مهمة لكافة الجهات التي تهتم بهذا النوع من
الدراسات الخاصة باإلطالع على سلوك شريحة مهمة من المستهلكين ،كما يمكن استغالل هذه التوصيات لبناء بعض
االستراتيجيات التي تساهم في تفسير و لو بشكل يسير -الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع االلكترونية على سلوك الشرائي
للمستهلك هي:
استخدام أساليب علمية حديثة للتعرف على سلوك المستهلكين عينة الدراسة ،من أجل تصميم وتطوير حمالت الترويج اإلعالني
التلفزيوني لسلع إلكترونية التي تتوافق مع تلك السلوكيات.
العمل على زيادة الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع اإللكترونية ،ألن الدراسة أثبتت أن زيادة الترويج اإلعالني التلفزيوني للسلع
اإللكترونية يؤدي إلى إرتفاع السلوك الشرائي للمستهلكين عينة الدراسة تجاه السلع اإللكترونية.
بث اإلعالنات التلفزيونية للسلع اإللكترونية عبر البرامج التلفزيونية األكثر مشاهدة من قبل المستهلكين عينة الدراسة ،السيما
األفالم والبرامج اإلخبارية والمسلسالت والبرامج الرياضية.
بث اإلعالنات التلفزيونية للسلع اإللكترونيةعبر التلفزيونات ذات الهوية العربية.
بث اإلعالنات التلفزيونية للسلع اإللكترونية عبر التلفزيون على شكل إعالنات فكاهية ،أو التي يظهر فيها خبراء أو مستخدمو
السلع االلكترونية ،وذلك لزيادة إقناع المستهلك المشاهد لها.
بث اإلعالنات التلفزيونية للسلع اإللكترونية في فترات مختلفة من اليوم ،والتركيز على الفترة الليلية ،ألن مفردات عينة الدراسة
تحرص على مشاهدة التلفاز في هذه األوقات.
المصادر
أوال :الكتب
المهدي غنية ( ،)2000التسويق األسس المفاهيم والمبادئ ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي.
محسن عبد الصبور( ، )2001إسرار الترويج في عصر العولمة  ،مجموعة النيل العربية .
عبد السالم أبو قحف (، )2005مبادئ التسويق  ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية .
هناء عبد الحليم سعيد (، )1997اإلعالن ،الشركة العربية للنشر والتوزيع القاهرة .
عبد الدائم حسن( ، )2001التلفزيون ،دار العالمية للنشر والتوزيع ،عمان .
صفوت العالم ( ،)2008مقدمة في اإلعالن ،الدار العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة .
عصام الدين فرج (،)2004إعالنات الراديو والتلفزيون ،مركز المحروسة للنشر ،القاهرة .
فداء حسين أبو دبسة  ،خلود بدر غيث (،)2009تصميم اإلعالن والترويج االلكتروني ،مكتبة المجتمع العربي للنشر،عمان.
نور الدين احمد الناي وآخرون(،)2009تصميم اإلعالن  ،ط،1مكتبة المجتمع العربي ،عمان.
بشير العالق (، )2008أساسيات وتطبيقات الترويج االلكتروني والتقليدي ،دار اليازوري ،األردن.
محمدالصيرفي (،)2005مبادئ التسويق  :دراسةنظريةتطبيقية،ط، 1اإلسكندرية،مؤسسةحورسالدولية.
ايمن على عمر ( ،)2005قراءات في سلوك المستهلك ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
سليمان محمد طشطوش ( ،)2001أساسيات المعاينة اإلحصائية ،دار الشروق لنشر والتوزيع ،عمان.
ثانيا  :رسائل ماجستير
جبار عبد الوهاب (، )2006أثر دراسة السلوكيات الشرائيةللمستهلكين على فعاليةالسياسةالترويجية للمؤسسة ،رسالة ماجستير غير
منشورة جامعة محمد بوضياف  ،المسلية.
عبد الحميد اكواص (، )2010تأثير اإلعالن عبر التلفاز في سلوك المستهلك ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية الدراسات
العليا ،طرابلس.
.
عبد السالم الزليطني (، )2005التلفزيون والمراهق ،مجلة البحوث اإلعالمية ،العدد ، 32-31مركز البحوث والتوثيق اإلعالمي
طرابلس ،ليبيا.
أبو بكر األنصاري ( ،)1998المستهلك ومدي حاجته للحماية  ،مجلة أكاديمية الدراسات العليا والبحوث االقتصادية ،العدد السادس
،طرابلس.
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Abstract
This paper exhibits a proposition to help financial approaches to handle the test of "normalizing"
cash and premium age. The troublesome arrangement of long stretches of irregular strategies puts
budgetary steadiness in danger in huge cash focuses and EMU. The creators contend that worldwide
coordination is critical to meeting this test. They propose the gathering of suitable formal gatherings
to organize in a reasonable, formal and well-imparted way the standardization procedure and
exchanges on the vital long-haul changes in the technique and institutional set-up of money related
strategies.
Watchwords: Monetary approach; national banks; worldwide participation; budgetary soundness;
universal organizations

Introduction
In an inexorably incorporated worldwide budgetary market, global fiscal approach coordination is
turning into an undeniably significant issue. This record tends to the subject, giving specific
consideration to the issues presented by the consumption of eccentric arrangements.
Having contended that the transient need to standardize approaches is a significant case for
coordination, the paper talks about the issue in increasingly broad terms and records a portion of the
more drawn out term difficulties that stretch out past the hypothetical and institutional structure of
fiscal methodologies and furthermore seem to profit by more grounded global coordination
endeavors.
The record finishes up with a particular proposition to start these endeavors by gathering normal
half-yearly money related specialist gatherings and guaranteeing that the aftereffects of that
gathering are appropriately imparted to the business sectors.
Standardization: a worldwide test for financial arrangements
The present financial strategies face an essential test, what can be designated "standardization." For
years now, the making of worldwide liquidity has depended on non-customary instruments: it was
intemperate with amazingly low loan costs. Money related extension is guided by the political
choices of the created world. 1 With worldwide recuperation and the finish of deflationary feelings
of dread, the opportunity has arrived to come back to the ordinary settings for creating cash and
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enthusiasm: "Normalizing money related strategy is basic to reestablishing political space. It can
make a space for countercyclical strategies; help diminish the danger of budgetary vulnerabilities
and help limit obligation aggregation "BIS (2018: xiv). 2
Standardization is a test for specialized reasons, as the withdrawal of national bank adjusts, the reretention of overabundance liquidity, the expansion in momentary financing costs and the finish of
the immediate control of medium-term loan costs can be hard to achieve with the correct timetable
and organized appropriately. In addition, it is a long way from clear whether national banks will
endeavor to imitate the old ordinary or change into the new typical, where financial development
will terminate, however their accounting reports will stay extremely enormous and the job of the
interbank market will remain smaller than direct ones. their maternal relations with the financial
frameworks. 3 However, given the profoundly dubious attributes of standardization, the
fundamental motivation to consider a test is identified with the response of the business sectors.
Their desires communicate with Previous commitments from the T20 have dissected the political
issues emerging from unpredictable money related augmentations. See for instance Think Tank 20
(2013).
Only a couple of years prior, the T20-2014 archive from Jose Siaba Serrat (2014), incorporated into
the Brisbane G20 Recommendations, particularly couldn't help contradicting the present strategy
plan. At the time, however, the issue of standardization could securely be displayed as an
increasingly critical procedure today: "The way that best in class economies must take to come back
to commonality will be a multi-organize, multi-year process .... Going to flighty financial
arrangements won't be a simple assignment. These are unexplored waters. "
It couldn't be any more obvious, for instance, Claeys and Demertzis (2017) and their broad
reference list on the subject.
standardization messages 4 in manners that can alleviate alarm and quicken liquidity emergencies
and decimating instability in resource and money costs. Money related solidness is in danger,
particularly in a worldwide economy with over the top development 5, where "not just the size of
open and private obligation is stressing yet in addition the decay of its normal quality". 6 The decay
is a result of the "poor distribution of assets" brought about by the simple money related conditions
with constrained market order permitting "the survival of very unbeneficial firms and the
[weakening] motivating forces for government elements to ensure monetary space" (BIS 2018: 12),
The issue of worldwide money related arrangement coordination
The test of standardization appears to be troublesome and hazardous, as every national bank will in
general follow up on lines mirroring the explicitness of its nation or money area. That it isn't
important to organize money related arrangements is a piece of current Orthodoxy, likewise in
scholastic examinations. In light of their "new macroeconomic model of an open economy", Ostfeld
and Rogov (2002) reason that there might be worries that "nations have picked money related
guidelines that are ideal from a national perspective yet not from a worldwide one point of view. …
Surprisingly, this absence of coordination cannot be a major issue even in a world with critical
monetary joining. As household fiscal standards improve, and as universal resource markets
become increasingly complete, there are conceivable conditions in which the result of the Nash
434
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES
money related guideline game starts to approach the result of an agreeable framework. " That the
advantages of money related strategy coordination, assuming any, are very limited and
questionable, has for some time been the predominant contention in the most well-known writing,
for example, Hamada (1976) and Oudiz and Sachs (1984).
The conventional perspective, be that as it may, is progressively conflicting. The Central Bank, BIS,
has since quite a while ago contended for financial collaboration. It proposes to go past the letter of
national commands 7 and proposes to think about the internationalization of money related
guideline and supervision for instance of fiscal arrangement. Be that as it may, singular national
banks don't have all the earmarks of being inclined to debilitating the assurance of their national
prospects. The US Fed's remarks and addresses will in general spotlight on the contention that
dollar arrangements are predictable with inner objectives, while ignoring their potential effect on
EMU unpredictability. 8 Powell (2013), for instance, expresses: "The order of the Federal Reserve,
similar to that of other national banks, centers around the quest for local strategy objectives. This
center is impeccably proper. " 9 As far as the ECB's position is concerned, it more often than not
unites customary explanations about the certainty of the local direction of money related strategies
with the expansive acknowledgment that worldwide stuns and global contrasts legitimize looking
for some casual and dubious financial strategy coordination to assist from adjusting arrangements
[and] sharing a conclusion of the underlying drivers of the difficulties that influence every one of us
"(Draghi 2016). 10 The contention is that, notwithstanding coordination with other national banks,
swapping scale adaptability and money related approach (monetary, full scale prudential, budgetary
guideline and supervision, basic changes) can be a powerful method for managing destabilizing
reactions.
The issues of worldwide strife and global symptoms appear to develop progressively genuine and
merit more consideration. Traditional monetary spill channels are actualized through resource costs
and portfolio impacts, through cross-outskirt accounting report exposures, through business
connections, through data and certainty impacts. Transfusion is typically considered as undesirable
NAM harm brought about by approaches received in significant nations. An outstanding model is
the effect of the Fed's 2013 alliance on Brazil, Mexico and different EMUs, which was groundbreaking to such an extent that it incited a brief deferral in the Fed's moves. All the more as of late,
the money related emergencies of nations, for example, Turkey and Argentina, albeit positively
dependent on macroeconomic uneven characters and political issues in the nations, are surely
irritated by the present US loan cost climb.
Be that as it may, "worldwide reactions can have [second round] outcomes [also] on the significant
nations in their cause. The aggregate size of nations presented to antagonistic responses
recommends that what's going on there may likewise have critical budgetary and macroeconomic
impacts in the economies that have emerged because of the overflow "(BIS 2018: 37). 11 To the
degree that budgetary insecurity in some enormous center salary nations is transmitted back to
created economies, the overflow turns into a two-path road, with 'backlinks' spreading monetary
misery every which way.
With respect to the capacity of conversion scale adaptability and non-money related arrangement to
balance destabilizing symptoms, it is anything but difficult to see its breaking points. Assume, for
instance, a sharp increment in dollars premium and consider its padding impact on the cash of
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Brazil. Theory can push devaluation well past its balancing out impact on fares, while import and
expansion expenses can further compound the image, particularly when prohibitive income does not
meet the Brazilian cycle. Exchange and net outside interest in Brazil can experience the ill effects of
devaluation. Expansionary financial arrangements may attempt to stem capital outpourings and
bolster total interest, yet a bigger open shortage may prompt an increment in hazard in the nation
with inverse net impacts. Macroprudential instruments can be valuable in counteracting a
fundamental financial emergency in the nation influenced by theoretical capital surges, yet
progressively stringent capital controls will require noteworthy reactions. Basic changes can
generally be useful, yet they set aside some effort to impact an all of a sudden hit economy.
Supplanting Brazil with the euro territory in the model would restrain both the size of the overflow
and its negative impacts and would permit European non-financial strategies to more readily deal
with these impacts. Subjectively, in any case, the impacts won't change, affirming the advantages of
overflow disguise and the reaction of US money related specialist choices, likely inside the
structure of a worldwide coordination system.
The absence of consideration regarding worldwide interdependencies can be especially hazardous
given the present condition of fiscal systems. The central point that clarifies the disturbing greatness
and span of worldwide capricious fiscal extension is the new worldwide hole between the way of
cash creation and the way of rising costs. This intrusion set off a worldwide pattern towards what
ought to be perceived as focused fiscal alleviation (Rajan 2014). Worldwide interdependencies are
as of now to such an extent that without organizing the essential inversion of this help, the as of late
propelled "tight way of standardization" 12 will be increasingly troublesome and progressively
troublesome. Intricacies start to emerge from the way that the underlying period of the street shows
up "profoundly offbeat, with the Federal Reserve raising approach rates, while the ECB and the
Bank of Japan proceed with enormous scale resource buys and negative rates" (BIS 2018: 25),
which " can counterbalance the effect of Fed standardization on fiscal arrangement '(BIS 2018: 31).
Standardization requires striking a sensitive and fragile harmony among snappy and continuous
changes in accordance with moderate fiscal targets and instruments. Rules for advancement and
unwavering quality are basic. The principal move of a normalizing nation may offer ascent to
desires that convolute the basic leadership procedure of different normalizers with eccentric
ramifications for the veracity of the political messages of every one of them. This occurs, for
instance, when the ideal way of standardization shifts from nation to nation, however markets are
not adequately educated to get this and suspect that lone the main motor will work, along these lines
causing an unjustified valuation for its money. An issue of this sort is by all accounts progressively
hard to comprehend the ECB's methodology when faced with the course of Fed strategy.
Besides, in light of the fact that "during the stages where loan costs stay low in the significant
monetary forms of universal financing, rising economies (EMUs) will in general exploit simple
money related conditions; at that point these impacts are turned around as financing costs rise "(BIS
2018: 36). At the point when standardization enters the most developed financial areas, EMUs must
experience troublesome changes in accordance with their driving monetary standards designated
indebted individuals. They will likewise need to adjust macroeconomic methodologies to the
increasing expense of capital. They can be genuinely harmed by the unblocking of the "interest for
creation" that has been going on since crisis. Their money related precariousness would then be able
to transform into further developed nations and become a wellspring of genuine worldwide issues.
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Normalization and long-haul money related approach difficulties
The trouble of tolerating great oversaw worldwide standardization of money related arrangements
has reasons that stretch out past the hypothetical system on which fiscal procedures are based and
past the institutional condition around national banks. These issues can be considered as long-haul
difficulties for money related approach, for both EMU and propelled economies. They present a
circumstance where an absence of lucidity, certainty and global accord on money related
instruments can debilitate their viability and disable the wellsprings of monetary steadiness. A short
rundown of these long-haul issues may likewise demonstrate their relationship to the transient
standardization challenge:
The connection between fiscal strategy and swelling, a noteworthy mainstay of the present money
related techniques, has been feeble since the finish of the only remaining century: until the Great
Recession, liquidity and credit have developed a lot quicker than costs, while as of late,
overwhelming financial extension has been joined by quelled expansion, regularly compromising
emptying. Significant financial experts scrutinize the standard 2% swelling objective in cutting edge
economies, here and there excessively low, 13 now and again excessively high, 14 or hypothetically
powerless. Misinterpretations of the target likewise appear to cause expansionary approaches risky
to money related soundness when swelling is simply beneath 2%. 15 Moreover, cost level elements
are progressively receptive to worldwide powers, subsequently staying away from the effect of
ungraceful national or local financial strategy. The main drivers of the issue are mind boggling to
separate and legitimacy significant research endeavors: they are probably going to include
developing blemishes in moving money to budgetary terms, which can't, however make
standardization considerably more intricate and dubious. 16
Whimsical approaches and their underlying sending have demonstrated some debilitating of trust in
fiscal correspondences, which may have been overstated by the serious dependence on "forward
direction". 17 Reliability is likewise fundamental to permit a smooth, progressive standardization
process. The significance of the "new ordinary" is still dubious and its explanation requires an
intensive reflection on future money related strategy techniques and the job of national bank
adjusts. These contemplations incorporate macroeconomic hypothesis just as institutional angles.
Quantitative facilitating raises questions about focal government freedom from governments and
sells 18 and around the fringe among money related and financial arrangement 19, with numerous
spectators bringing up that buys of long-haul protections and sovereign huge national banks can
have huge distributional results 20 and change the motivating forces for monetary adjustments.
These sorts of issues likewise have potential ramifications for standardization, as financial and
appropriation weights on national banks can convolute their autonomous and facilitated liquidity,
credit and loan cost return plans to typical levels and their choices to set the "new ordinary" Levels
as well.
The improvement of budgetary guideline after the worldwide money related emergency and the
euro territory convolutes the instrument for transmitting fiscal strategy, disproves the partition of
money related and monetary strength goals, and raises doubt about the separate jobs of financial and
large-scale prudential arrangements and experts. The present weight and the initial steps to
debilitate US guideline 21 need cautious examination, as they could prompt bothersome
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destabilizing impacts and block fiscal standardization. The unequivocal definition and usage of
macroprudential approaches has been probably the best accomplishment of the most recent decade:
be that as it may, their job is by all accounts still lacking and conflicting, their plan deficient; also,
moving with their instruments isn't efficient with money related arrangement and there is no
universal coordination. 22 Any endeavor to arrange fiscal approaches can't however consider large
scale prudential instruments, which makes coordination much progressively goal-oriented and
troublesome.
So as to manage these long haul "auxiliary" and "hypothetical" issues, it is vital not to conceal their
reality under the appearance of dire issues, for example, standardization. In actuality, activities
taken to address the momentary difficulties ought to be utilized to support normal reflection and
research, just as some basic facilitated talks to progressively improve the long haul fronts. Our last
"solid proposition" tries to consider this perspective.

Towards a planned money related approach
Both the short-and long-haul difficulties confronting money related approaches require increasingly
extreme worldwide collaboration. The last can help oversee standardization and start to address
theoretical, key and institutional issues that, over the long haul, block trust in the adequacy of
money related approach
Instruments.
Initially, collaboration can be useful in beating issues that make money related approach
'standardization' a troublesome activity that can put monetary dependability in danger. The trouble
and dangers of standardization will in general postpone its fruition, further expanding the
extensional position of money related arrangements and the utilization of unconventional financial
instruments. In spite of the still disputable start of the US Fed, worldwide endeavors to standardize
money related approach experience the ill effects of a "first-individual issue" that no one but
collaboration can address. The across the board political predispositions to simplicity total interest
strategies have made the organized fiscal development, driven by the G20 in 2008, simpler to
accomplish than the turnaround we need today. The stamped asynchrony of progressing endeavors
to standardize 23 is additionally proof of their trouble.
Standardization can be molded and set up distinctively in various nations and money related
districts, contingent upon the various highlights of past unconventional broadening, the particular
parts of local monetary frameworks and macroeconomic circumstances. Notwithstanding, the
adequacy of its technique, just as its specialized qualities, could profit by coordination and
conceivably common help. Continuous offers of Fed resources, for instance, planned for contracting
its monetary record, might be simpler if other significant national banks and markets are likewise
adequately educated about US methodology and may even be prepared to assist. This model
features the way that while awkward standardization is regularly considered possibly unsafe to
EMU, the absence of coordination makes standardization substantially harder for cutting edge
economies.
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The by-laws of the different national banks ought not be a difficult snag to conceding to the
organized normal for standardization. Together with national commands, "composed
methodologies" will demonstrate to be the "lowest shared factor" of national perspectives on what
should be done in a planned manner to handle the profound snare of interdependencies that
connection national financial frameworks. Every particular angle should be tended to at national
level. In any case, a shared factor will be pivotal and help markets be progressively steady.
The most significant potential advantage of money related strategy coordination is its effect on
market desires and reactions. Advertisers need to realize that the perplexing procedure is overseen
together. This keeps them from freezing and disheartens the destabilization of theory dependent on
the normal vital threats between national banks and their apparent contrasts in timing and extension.
An unmistakable however uneven message to change the money related methodology of a huge
nation isn't sufficient to keep away from bothersome ramifications for the universal financial
request. Consider the ongoing instance of the US standardization process. Every now and then, the
clearness of the Fed's correspondences is viewed as lacking by examiners and markets. Be that as it
may, the shortcomings of the activity are the absence of data

how other national banks have gotten the US choice and the subsequent dread that key clashes can
cause expensive vulnerability and unpredictability in loan fee differentials and conversion scale
conduct. Well-conveyed, adequately straightforward coordination can take into consideration
changes in money related strategy, regardless of whether they are uneven; on the off chance that
they are centered around the necessities of a solitary national bank, they will have littler contrasts
and vacillations in loan fees and trade rates, smoother capital streams and less impact on stock
costs. Convenient arrangement of very much idea out data is one of the primary solutions for
market disappointments. Markets ought to accordingly be officially educated regarding key
understandings came to in the coordination procedure.
Indeed, some coordination (alongside the trading of significant data) has constantly occurred among
the fundamental national banks: they additionally have unique events to do as such, for example,
their ordinary every other month gatherings in Basle. The BIS has the Global Economic Meeting
(GEM), the Economic Advisory Committee, and the Meeting of All Governors. The GEM gives
direction on significant national bank advisory groups situated in Basel. 24 also, the Central Bank
Management Group and the Irving Fisher Central Bank Statistics Committee, with more extensive
GEM enrollment, meet and work at BIS. 25 Parts of the materials delivered by these gatherings and
the aftereffects of these gatherings are given to members in different structures. Be that as it may,
no BDS or IMF meeting goes for unequivocal and formal coordination of fiscal strategy choices.
Critically, there is no gathering to pass on facilitated showcase procedures.
Regardless of the political and institutional troubles with the unequivocal coordination of fiscal
arrangements, we propose to exploit the continuous earnest standardization issue to attempt
exceptional endeavors. National investors ought to routinely and officially examine and concur on
some key highlights of their money related strategy methodologies, impart their choices to the
business sectors, and subscribe to pursue concurred focuses. To the degree that planned choices
disguise the mind-boggling interdependencies of national bank measures and their particular
439
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES
interior ramifications, joint discourses don't negate national commands. Besides, universally
planned choices are as of now the standard in small scale and full-scale prudential guidelines, which
are progressively connected to money related strategy: there is subsequently no motivation to
prohibit the last's unequivocal coordination for budgetary soundness. 26 Obviously the arrangement
of facilitated choices will be littler than the arrangement of all estimates taken by individual
national banks that will hold their fundamental self-rule. Note that, in principle, a comparative
procedure of facilitated talks including proportional authorities imparting commitment between
money related experts in various nations would go about as an incredible "drawing in innovation", a
gadget for upgrading the certainty of every one of them in the normal open, advertise administrators
and governments, likewise by reinforcing the security of national bank freedom from political
weight originating from national monetary arrangements. Improving unwavering quality through
commitment with market desires will likewise straightforwardly profit the inward effect of their
approaches.
The advantages of mutually talked about exchanges on the standardization procedure are
straightforward. Just adequately straightforward coordination can persuade markets that every
normalizer has a good arrangement of development with instruments and speeds fitting for that
nation, yet not unfavorable to the plans of different nations. A couple of years prior in his
commitment to the subject (Taylor 2013). John B. Taylor has demonstrated how the advantages of
global coordination increment when financial approaches don't pursue a lot of standards. While
rule-based arrangements may demonstrate that the advantages of forestalling global overflows with
worldwide coordination are bound to be retained, deviations from approach-based strategy at a few
national banks make motivating forces for other national banks to redirect from those strategies. As
it were, the spills are ending up huge and unsafe, so the advantages of universal coordination are a
lot more noteworthy and beneficial to pursue. As the principles don't effortlessly deal with the
unpredictable component currently required to come back to ordinary liquidity, the typical adjusts
of national banks, ordinary loan fees, both approach adequacy and budgetary security, would
significantly profit by facilitated financial interchanges, expanding market trust in an intelligible
procedure for accomplishing another, rule-based standard.
Coordination positively affects the conduct of the major budgetary markets connecting the
propelled nations that organize their arrangements. Nonetheless, its balancing out effect likewise
incorporates developing economies, their trade rates and cross-outskirt capital inflows. Financing
cost transfusion in EMU is normal and slow, simpler to oversee by national banks through
intercessions and opportune money swaps, to which access to EMU can be extended and balanced
out. Plainly the advantages of coordination for rising economies are more noteworthy than the more
prominent the contribution of EMU financial experts in coordination plans. Albeit significant
procedures can't be embraced by real national banks, the voice of EMU bodies should assume a job
and the data set ought to be, for example, to empower them to amplify their steadiness benefits.
Destabilizing the distinctions in the money related strategies of hold nations in EMU, no doubt, for
example, those that caused deferment of US standardization in 2013-14, 27 have for some time
been perceived as a conceivable, though disputable, defense for universal coordination and/or
relieving measures, for example, cash trade offices. 28 Note, notwithstanding, that the present test
to standardization requires coordination between cutting edge nations to keep away from the
dangers of unsteadiness in a similar hold nation.
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The expression "standardization" portrays the progressive takeoff from the uncommon position of
money related strategy that has been received to manage significant emergencies regarding the last
8-10 years. In any case, standardization ought to likewise stretch out to instruments utilized by
money related specialists, which have for quite a while been very offbeat: while a few
developments may wind up changeless pieces of the reestablished Orthodoxy (as certain
components of dynamic direction), the arrangement is significantly standardize the arrangement of
national bank instruments. The primary system for moving towards the standardization of
instruments must be in any event mostly associated with the coordination procedure and in
conveying its decisions. The last would fill in as an organized guide for money related strategy
basic leadership. Distinctive national banks may act in an unexpected way, however such that they
arrive at a joint understanding and correspondence, completely in accordance with the ongoing
more grounded dependence on forward direction.
In this way, sorting out the coordination procedure can turn into a multilateral community oriented
research exertion to build up the future advancement of money related approach systems in an
inexorably interconnected fiscal world, where eccentric choices of individual nations, whenever
taken without the comprehension and assent of the other real money players will turn out to be all
the more destabilizing or ineffectual. A planned multilateral system ought to forestall extortion and
be sorted out so as to keep away from outsider impacts, for example, those investigated by Rogoff
(1985), where coordination between a subset of nations debilitates worldwide prosperity.
Multilateral coordination ought to likewise look for a lucid basic model of fiscal approach and
move technique: as shown by Frankel and Rockett (1988), coordination based on inaccurate models
can hinder worldwide results. The issue of utilizing the correct model demonstrates that there is a
significant connection between the transient objective of planning the standardization of current
strategies and the long-haul challenge of organizing endeavors to address the more extensive
hypothetical and institutional issues that are upsetting the present fiscal approach.
These endeavors can prompt a perpetual multilateral gathering for financial coordination, with
specific consideration being paid to advertise exchanges. Correspondence, obviously, "can even be
viewed as a macroprudential apparatus in itself" BIS (2018: 70). 29 The possibility of such a
gathering can conquer the transient need to manage standardization and the necessity to address the
previously mentioned long haul difficulties to financial arrangements. The last requires a mix of
hypothetical and down to earth arranged activities to refresh speculations and organizations,
perhaps at the same time joining a few parts of national bank guidelines, which presently incline
fiscal procedures to an accentuation on national premium, which isn't in accordance with the
inexorably extraordinary worldwide money related connections, It is likewise critical to handle the
undeniably evident connections between simply money related strategy points and monetary
guideline issues. Composed universal endeavors must be committed to invigorating satisfactory
consideration regarding long haul investigate.
Momentary standardization the board can fill in as a chance to start a more extensive and perpetual
undertaking to utilize worldwide participation to revive the reasonable and institutional system of
money related arrangement procedures and methods. This activity plan ought to be made open and
accommodate fitting correspondence of its work and ends. It must begin as fast as could be
expected under the circumstances, at any rate among the significant cash focuses on the planet,
regardless of whether its aftereffects must hang tight for the 'long haul' to end up obvious. The long441
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haul difficulties, as referenced above, imperil the dependability and adequacy of fiscal strategy,
spreading questions and cynics that can truly debilitate money related soundness and development.
The criticalness of standardization endeavors should likewise be defense and legitimization for
attempting an aspiring way to explaining and settling progressively basic issues. Last time, The
commitment of logical and specialized research is clearly basic and ought to be utilized with proper
measures identifying with significant global research organizes that connection scholastic deduction
to arrangement.
Specific proposition
In this manner, a multilateral activity is expected to assemble and have the gatherings wherein
formal coordination happens, both on the transient front of standardization and on the long-haul
strategy confronting increasingly broad and real difficulties. The activity can be officially
considered by the G20 under the umbrella of the Mutual Assessment Process (IDA) set up at the
G20 at the Pittsburgh Summit in 2009 to handle key uneven characters through participation and
coordination (IMF 2018). 30 We propose the Bank for International Settlements to be the fitting
scene and to give the secretariat of the Global Monetary Policy Coordination Meetings (GMPCM).
31 The BIS has all the earmarks of being a more impartial and less politicized spot than the IMF.
Additionally, Basel, the BCBS host and secretariat, just as every other month gatherings of national
banks and different national bank advisory groups, is likewise increasingly suitable to underscore
and encourage the connections among financial and administrative issues and to be progressively
adaptable. in this manner, with variable geometry, gatherings at which real national banks are
joined by EME money related specialists.
In any case, for evident reasons, the IMF is especially engaged with BDS gatherings and national
bank gatherings and ought to be associated with this procedure. That is the reason we recommend
beginning with two formal gatherings every year:
GMPCM 'Spring Session' facilitated and composed by the BIS, with the help of the IMF, where the
fundamental parts of yearly fiscal arrangement methodologies are composed away from plain view
and after that imparted properly;
"Pre-winter Session" to be hung on the event of the IMF Annual Meeting, as a different occasion
assembled by the GMPCM BIS Secretariat mutually with IMF delegates and in concurrence with
the IMF, where the usage of the Spring Strategic Action Lines is checked, extra points are proposed
and examined and the first plans of works for one year from now are drawn up. An appropriately
archived report on the consequences of the harvest time session is then distributed. The two sessions
of the GMPCM activity ought to have their fundamental gathering, with just national investors
visiting, in this manner saving their key 'autonomy'. The activity ought not be understood as
debilitating their self-governance - the inverse is valid - nor as a purpose behind their better
responsibility to choose lawmakers. The principle report ought to likewise be created solely by
national brokers.
As noted above, universal coordination will look to discover and impart concessions to regular key
territories of activity and won't evacuate the responsibility of national investors to the national
political experts from which they determine their order. Truth be told, explicit choices will be made
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at national level, regardless of whether they look to treat the "least regular various" concurred
during GMPCM. By and by, the denominator isn't inconsistent with the national intrigue sought
after by the disguise of the system of worldwide interdependencies through which every nation
impacts and impacts the states of different nations.
Note that the coordination of financial strategy methodologies additionally includes a cautious
assessment of the stuns to which non-money related strategies may influence the result of fiscal
arrangement. Two fundamental models are the outcomes of inadequately structured, modern
financial approach and protectionist exchange wars. These stuns may require gigantic coordination
and quick endeavors of money related strategies not far off to maintain a strategic distance from
long haul negative results, just as the forcefulness of over-deferred financial balance. GMPCM can
serve to get ready experts ahead of time on the most proficient method to manage this kind of issue.
This gathering highlight appears to be especially helpful during the unpredictable and fragile
standardization period.
More extensive gathering gatherings and workshops might be a piece of the GMPCM and held,
particularly throughout the fall session, with account priests, controllers, think tanks and variablegeometry researchers to create institutional co-activity on the previously mentioned above issues,
for example, the "long haul difficulties" of fiscal strategy, just as the mix and reconciliation of
financial specialists' choices and requirements when planning different strategies. Fitting
interchanges ought to likewise be sorted out and arranged so as to spread fundamental and thorough
data about crafted by the gathering gatherings. Thusly, cautious arranging of sessions is a key
undertaking for facilitating/gathering organizations.
Maybe the most pressing "long haul" issue, which goes past standardization and can be talked about
top to bottom and officially at parallel gatherings, is the spot of budgetary dependability in the
command of national banks and the job of national banks in the administration of macroprudential
strategies. 32 The sharing of money related and full scale prudential instruments can be believed to
oversee standardization and afterward be viewed as a key long haul theme that should be talked
about with the collaboration of scholastics and the contribution of government delegates. The T20
and G20 may underscore the point in future projects.
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Abstract
This exploration paper breaks down the budgetary exhibition of the Pakistani protection industry
over the period 2001-2005 of a push to survey future development and potential. In spite of the fact
that the development of the Pakistani protection industry is palatable, protection examinations with
cutting edge and less created nations mean an innocuous low protection entrance in the nation. The
aftereffects of the Pakistani protection industry have been breaking down from two points of view.
Examination of protection with cutting edge just as less created nations and correlation of Pakistan's
offer with the worldwide protection advertise and through local examination demonstrating the
thickness of protection and passage of chose Asian nations. The report distinguishes some key
financial pointers that are fundamental for making protection request and adding to the long-haul
flourishing and practical monetary advancement of the nation.
Keywords: Insurance industry, budgetary outcomes, potential, protection entrance, protection
correlation, geological spread, GDP, GVA.

Introduction
The protection business assumes a significant job in the general advancement of the economy by
overseeing and counterbalancing budgetary hazard and filling in as a noteworthy institutional
financial specialist for wealth & currency marketplace tools. These grouping often protection inside
the generally money related framework relies upon the interest and supply of protection
administrations. Interest for protection predominantly relies upon genuine extra cash, singular
inclinations for budgetary security and protection premium rates. Furthermore, a nation's financial
condition, loan costs, swelling, social and religious convictions, the degree of protection
mindfulness and individual capacity to get ready for the future additionally assume an unequivocal
job in making protection request. Then again, the arrangement of protection depends chiefly on the
accessibility of protection administrations (SBP Report, 2003).
This exploration paper looks to give a diagram of Pakistan's protection industry while breaking
down its budgetary outcomes over a five-year time span (2001-2005). Money related investigation
demonstrates that Pakistan's protection industry has indicated enduring development over the five
years, yet at the same time has a low protection piece of the overall industry on the planet showcase.
Contrasting protection and progressed and less created nations implies an uncommonly low degree
of protection and potential for future development. The territorial correlation demonstrates the
thickness of protection and section of Pakistan and contrasts them and that of chose nations in the
Asian area. This examination recognizes some key pointers that are basic for expanding Pakistan's
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protection industry share in the worldwide market and for accomplishing long haul financial
objectives for raising the way of life of the nation's kin.
PAKISTAN ASSURANCE BUSINESS: OVERVIEW
Over there two kinds of-as protection professional in Pakistan: disaster protection as non-life’s
coverage. Life coverage centers around two primary zones: individual and gathering disaster
protection. Singular life coverage has the biggest offer in the extra security business (ie 79%). Both
individual and gathering life coverage speak to about 99% of the absolute extra security in the
nation. Different kinds of extra security items, for example, annuity plan, retirement plan,
instruction plan for youngsters and mishap and medical coverage, are not exceptionally mainstream
and have an immaterial portion of about 1% in all out-life coverage (IAP, 2006).
There is extraordinary potential for development in the life coverage occupational of-as these are
items trendy Pakistan as they encounter the genuine wants of the individuals & give them assurance
against monetary slumps.
Truly, the extra security business has been ruled by a state-possessed organization in Pakistan.
Pakistan's Public Lifetime Cover Company (PLCC) remains the main state-possessed organization
inner the nation made by the union of 41 insurance agencies during the nationalization procedure in
the mid-1970s (SBP Report, 2005). From that point forward, SLIC has kept on being the prevailing
insurance agency in the nation, representing 76% of complete disaster protection in 2005 (IAP,
2006).
Despite the fact that the portion of state-claimed organizations SLIC and NICL diminished in 2005
and the portion of private residential and remote organizations expanded contrasted with 2004, the
protection business in Pakistan is as yet unfit to develop contrasted with the global market. As an
Islamics’ philosophical state anywhere the Islamics’ lifestyle is established in the exists of the
individuals of Pakistans’, individuals' spiritual convictions about the legitimacy of protection are a
noteworthy obstruction to advancing the protection business in the nation. There is a critical need
with respect to the administration and the pertinent experts to take viable measures to fortify the
protection business as indicated by the genuine needs of the individuals.
Figure 1 demonstrates the general productivity of the life coverage business, which is estimated by
Return on Assets1 (ROA). Net benefit for 2001 is evaluated at 302 million rubles, which expanded
to 510 million rubles in 2005. It demonstrates a normal increment of about 14% per anum. The life
coverage ROA vacillates here and there over a multiyear time frame. In 2001 it was evaluated at
0.4%. 1 ROA is characterized as absolute net benefit isolated by all out resources over a predefined
period. It communicates net benefit as a level of complete resources.
this was reduced to 0.4% in 2003. Its’ expanded to 0.5% in 2004 and additional diminished to 0.4%
in 2005. Its’ expanded over to 0.5% in 2006. In malice of its variances, its demonstrations stable
execution of the protection business, as here is a stable increment inside all out resources over a 5years’ time frame. The normal disaster protection ROA proportion for the 5-year time frame was
assessed at 0.5%.
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Nationwide Assurance Company Limited (NACL) is one of the main states-possessed insurance
agencies inside the nation. Also, there are 48 private insurance agencies working in Pakistan in the
matter of non-extra security (SECP, 2007).
There are five classes of non-life coverage as appeared in Figure 5 above. Engine protection has the
biggest offer and speaks to 48% of the complete protection business. The expansion in vehicle
protection is described for the most part by the fast increment in the quantity of autos in the ongoing
past because of expanded credits and vehicle financing plans in the nation. Marine protection
represents 21% of all out-protection business. It is identified with worldwide exchange and is
expanding with the import and fare of merchandise and ventures. Fire protection is the third biggest
class and speaks to 18% of the complete protection. It is identified with the development of the
development and modern areas. Medical coverage represents 6% of absolute protection. Various
classes incorporate flight protection, travel and money protection, and so on. It speaks to 7% of the
all-out protection business in Pakistan (IAP, 2006).
As opposed to the extra security division, the general protection segment is to a great extent ruled
by privately owned businesses, as appeared in Figure 06. Nationwide Assurance Corporation
Limited (NACL) speaks to a 15% portion of-as absolute protection. The commercial is vigorously
slanted to a few privately-owned businesses, which record for 82% of absolute protection, as found
in the graph above. Among these privately-owned businesses, there are ten top organizations that
speak to about 80% of the all-out secluded commercial (S.E.C.P, 2008). Amongst these are tenth
organizations, binary organizations, I. E.F.U Over-all Assurance Ltd. what's more, Adamjee
Assurance Company, speak to around 68% of the all-out secluded commercial (I.A.P, 2008).
Number 2 demonstrates the general profit for non-extra security business, which is estimated by
Return on Assets (ROA). Net benefit for 2001 is evaluated at 1514 million Russians, ascending to
55454 million of every 2005. It demonstrates a normal increment of about 52% per anum. The ROA
for non-disaster protection is assessed at 5.7% in 2001, which expanded to 9.0% in 2002. It
diminished to 7.1% in 2003 and again expanded to 7.8% in 2004 d. What's more, it expanded to
10.9% in 2005.
In spite of certain changes, it indicates predictable outcomes for the protection business, as there is a
relentless increment in complete resources over a 5-year time frame. The normal non-disaster
protection ROA aimed at the fifth-year time frame remained evaluated at 8.2%.
MONETARY IMPLEMENTATION OF-AS THE ASSURANCE BUSINESS
The past segments have demonstrated the individual execution of life just as general protection
business. This segment tries to join and think about both life and non-life coverage and to introduce
an exhaustive image of Pakistan's protection industry. It demonstrates the development of the
protection premium, the development of net benefit and the development of advantages forever and
the general protection business, notwithstanding giving a consolidated perspective on resource
development and resource return (ROA).
Figure 3 underneath analyzes extra security premiums and non-life coverage aimed at the 5th-yr
time frame 2001-02-2005-06. The gross lifetime coverage best determined in 2001 was 8.028
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million Russians, which expanded to around 19100 million in 2004-05 (a general increment of
140% over a 5-year time frame). The normal development rate for the disaster protection business is
28% per anum. The all-out gross protection premium, determined in 2001, was 7 835 million
Russians, which expanded to around 16 500 million Rubles in 2005 (a sum of 110% development
over a 5-year time frame). The normal development rate for the general protection business is 22%
per anum. This demonstrates the extra security business is becoming quicker than the general
protection business. It can likewise be seen in 2006 in Number 8th happening the following
sheet.
Figure 4 thinks about the net benefit of lifetime and over-all protection for the 5th-yr time frame
2001-02-2005-06. The benefit from lifetime coverage determined in 2001 was 302 million rubles,
which expanded to around 510 million rubles in 2005 (roughly 68% development over a 5-year
time frame). The normal development rate for the life coverage business is about 14% per anum.
The complete protection benefit, determined in 2001, is Rs. 1514 million, which has developed to
around Rs. 5,554 million out of 2005-06 (a sum of 266% development over a 5th-yr time span).
These are normal development degree for the over-all protection commercial is 53% per aanum.
This demonstrates the remaining benefit aimed at non-extra security has become quicker than that
of disaster protection.
Figure 5 looks at extra security and general protection resources for the 5-year time frame 20012005. Disaster protection resources determined in 2001 are Rs. 83 533 million, which has
developed to about Rs. 143 729 million out of 2005 (roughly 80% development more than 5 years).
The normal development rate for the disaster protection business is 16% per anum. The complete
protection resources determined in 2001 are Rs. 26.534 million, which has developed to about Rs.
49 800 million out of 2005 (an aggregate of 90% development over a 5-year time frame). The
normal development rate for the general protection business is 18% per anum. Absolute protection
resources have become quicker than extra security resources because of the solid ventures of
insurance agencies in value and paid-in funding to keep up capital sufficiency edges
Figure 6 looks at the advantages action (return on resources) of both the extra security and the
general protection business, and furthermore demonstrates the general resource execution of the
protection area over a 5-year time frame (2001-2005). The above graph demonstrates that the ROA
proportion for disaster protection is very low contrasted with non-extra security. What's more, the
extra security ROA proportion is an enduring pattern, while for non-life coverage it declined in
2003, yet generally speaking the pattern is expanding. The all-out pace of quantifiable profit is
evaluated at 1.6% in 2001, ascending to
It diminished to 2.1% in the next year, yet marginally expanded to 2.2% in 2004 and further
expanded to 3.1% in 2005. Thusly, the general execution of the protection business is increments
over a 5-year time span.
WORLDWIDE COMPARISON
This segment gives a worldwide perspective on protection in two situations and analyzes Pakistan's
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protection business to the world market. To begin with, it gives a protection examination among
low and high HDI nations. At that point he surveys the spread of the protection business in the
Asian district.
EXAMINATION WITH CUTTING EDGE NATIONS
In the wake of examining Pakistan's situation among Muslim nations, the portion of protection on
the planet market was thought about among low HDIs and high HDI nations to further dissect
Pakistan's situation with that of cutting-edge nations. Seven nations were chosen when looking at
exceptionally created and immature individuals, incorporating as appeared in Table 1 underneath. In
2006, the three biggest protection advertises (the US, Japan and the United Kingdom) secured just
about 55 percent of the all-out protection showcase, however just 8 percent of the total populace
(Muslim populace overall, 2007). Pakistan, albeit superior to anything Kenyas’ and Nigerias’,
consumes a fairly little G.D.P for each capitas’, a low education degree and little cooperation &
strengthening of ladies in the public eye, as communicated in the low GDI esteem (0.513). Low
GDP demonstrates low obtaining force. Because of this low buying force, 73.6% of the whole
populace lives underneath the destitution line (winning not exactly $ 2 every day). Every one of
these components have added to Pakistan's protection industry's low portion of the world market
contrasted with cutting edge nations, for example, the UK, US and Japan (in Table 1 it is superior to
Kenya and Nigeria as it were).
Patel (2004) reasons that protection isn't as across the board in creating nations for what it's worth in
the created world, and essentially does not exist in the least fortunate nations. Every single creating
nation, even those with huge populaces, have an exceptionally little portion of the worldwide
protection showcase. In created nations, protection has turned into a lawful need and is legitimately
authoritative. Then again, in creating nations (the majority of which have an enormous Muslim
populace), protection isn't mandatory where it is required most, where human prosperity is least and
defenselessness is most elevated.
LOCAL CONTRAST
Popular as a local correlation, by way of appeared in Bench 2 underneath, 05 Asians’ nations
remained chosen & Pakistan's location was thought about founded on protection vigorous by
capacity, G.D.P apiece capita (inside U.S dollars), protection best, protection thickness, protection
entrance and worldwide piece of the overall industry.
Pakistan is positioned 58th in the worldwide protection advertise by volume contrasted with ninth
in China and fifteenth in India. Gross domestic product per capita for Pakistan is lower than China,
India and Sri Lanka and just somewhat superior to Bangladesh, which has the 84th biggest
protection advertise by volume on the planet showcase. Pakistan's protection premium is
additionally inferior than Chinas’ and India’s’. Its’ very well may remain contended that Pakistans’
has an inferior best on the 02 sides on account of its enormous populace. However, Pakistan's
position is additionally low in protection thickness and infiltration, which gives another point to the
measure at the degree of protection in the nation. It is appeared in the accompanying charts.
Looking at the protection thickness inside the Asians’ area, these extents often protection thickness
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aimed at Pakistans’ is 6%, contrasted with 19% from Sri Lankan, 33% from Chinas’ and 44% from
Indian. It is just superior to Bangladesh, which has a 2% portion of protection thickness. Contrasted
with protection entrance, the extent of protection infiltration for Pakistans’ 9%, contrasted with 16%
from Sri Lankan, 27% from Chinas’ and 46% from Indian. It’s just superior to Bangladesh’s, which
consumes a 2% portion of protection thickness. In the two bags, Indian consumes the most
astounding offer, though Pakistan has a fairly little location in the Southern Asian districts’
(Sigma’s’, 2006-07).
INVESTIGATION
An examination by the Pakistani protection industry demonstrates that the by and large monetary
execution of the business has expanded in the course of the most recent couple of years. Also, a lot
of the worldwide protection market is 0.02% in 2004, ascending to 0.03% in 2006. This shows the
protection business in the nation is developing and there is potential for future development in
Takāful (See protection share in Bench 01 and Tables 02).
Looking at these protections’ inclusion of little and tall H.D.I nations, Pakistans’ has a GDP of $
2,224 for every capita, which is very low contrasted with Malaysia and some other propelled
nations. This is a proportion of the obtaining intensity of the individuals in the nation (Table 2).
It is assessed that 73.6% of individuals live underneath the neediness line, ie. they win not exactly $
02 per day (U.N.D.P, 2005-06). This implies just 26.5% win additional than $ 02 per diurnal. It
confirms the low acquiring intensity often individuals, reproduced in the little G.D.P apiece capita
(Bench 2).
The G.G.I (Gender Growth Index) esteem remained observed toward be 0.514 for Pakistanism,
which’s very little contrasted with other propelled nations. It demonstrates that ladies' strengthening
and support in the financial exercises of the nation is very low and they experience more prominent
hardship because of low by and large accomplishment in human improvement than men (Table 2).
Looking at protection in the Asian district, GDP per capita for Pakistan is observed to be lower than
India and China. It was even lower than Sri Lanka, which has a low HDI esteem and a lower
protection volume rank than Pakistan (Table 2).
The number of inhabitants in India and China is around 8 and multiple times higher than Pakistan,
yet the protection premium (in a huge number of US dollars) for Indian and Chinese is assessed
toward multiple eras and multiple eras advanced than Pakistanis. It demonstrates as nearly inferior
estimation of the protection best for Pakistans’ with admiration to its populace than Indian’s and
Chinese (Tabling 02).
LAST COMMENTS
These monies related examination of-as the Pakistani protection manufacturing in 2000-01-2005-06
demonstrates that’s’ the normal development of premiums for the life coverage business is 28% per
annum contrasted with 22% for non-life coverage. The normal net benefit development for the extra
security business is about 14% per anum contrasted with 52% for non-disaster protection. The
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normal development pace of advantages for the extra security business is 16% per anum contrasted
with 18% for non-life coverage. The normal ROA for the disaster protection business was 0.36%
per anum contrasted with 8.1% for non-life coverage. In this manner, the general execution of nonlife coverage is superior to the extra security segment.
The worldwide correlation features the situation of the Pakistani protection industry in the
worldwide situation. When looking at the protection inclusion of low and high HDI nations,
Pakistan is evaluated with a low portion of protection on the planet market contrasted with the
propelled nations, for example, the UK, USA and Japan. In provincial examination, Pakistan is
positioned 58th in the worldwide protection advertise by volume contrasted with ninth position in
China and fifteenth in India. Protection thickness, protection entrance and GDP per capita for
Pakistan have been observed to be lower than China, India and Sri Lanka and just marginally
superior to Bangladesh, which positions 84th regarding worldwide protection inclusion advertise. It
is discovered that most of individuals in the nation (73.6%) live underneath the neediness line, ie.
they gain not exactly $ 2 every day, which mirrors individuals' low obtaining force.
This examination recognizes some key measurements that require policymakers' thoughtfulness
regarding raise the instructive standard so as to build proficiency rates, make arrangements to
expand GDP per capita, and create methodologies for ladies' support in monetary advancement
exercises. of the GDI esteem. These pointers assume a significant job in the development of the
Pakistani protection industry, while expanding a lot of the worldwide protection showcase.
Centered endeavors the correct way won't just accomplish equity and equity in the nation, yet will
likewise add to the long haul thriving and practical financial advancement of the nation.
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Schools, skills, services, and technical & non-technical learning: The impact of COVID-19 on
education
Muhammad Shoaib Khan Pathan
Prof. Dr. Muhammad Saleem Rahpoto
Shah Abdul Latif University

Abstract
The COVID-19 pandemic is first and foremost a health crisis. Many countries have (rightly)
decided to close schools, colleges and universities. The crisis crystallises the dilemma policymakers
are facing between closing schools (reducing contact and saving lives) and keeping them open
(allowing workers to work and maintaining the economy). The severe short-term disruption is felt
by many families around the world: home schooling is not only a massive shock to parents’
productivity, but also to children’s social life and learning. Teaching is moving online, on an
untested and unprecedented scale. Student assessments are also moving online, with a lot of trial
and error and uncertainty for everyone. Many assessments have simply been cancelled. Importantly,
these interruptions will not just be a short-term issue, but can also have long-term consequences for
the affected cohorts and are likely to increase inequality.
Impacts on education: Schools
Going to school is the best public policy tool available to raise skills. While school time can be fun
and can raise social skills and social awareness, from an economic point of view the primary point
of being in school is that it increases a child’s ability. Even a relatively short time in school does
this; even a relatively short period of missed school will have consequences for skill growth. But
can we estimate how much the COVID-19 interruption will affect learning? Not very precisely, as
we are in a new world; but we can use other studies to get an order of magnitude.
Two pieces of evidence are useful. Carlsson et al. (2015) consider a situation in which young men
in Sweden have differing number of days to prepare for important tests. These differences are
conditionally random allowing the authors to estimate a causal effect of schooling on skills. The
authors show that even just ten days of extra schooling significantly raises scores on tests of the use
of knowledge (‘crystallized intelligence’) by 1% of a standard deviation. As an extremely rough
measure of the impact of the current school closures, if we were to simply extrapolate those
numbers, twelve weeks less schooling (i.e. 60 school days) implies a loss of 6% of a standard
deviation, which is non-trivial. They do not find a significant impact on problem-solving skills (an
example of ‘fluid intelligence’).
A different way into this question comes from Lavy (2015), who estimates the impact on learning
of differences in instructional time across countries. Perhaps surprisingly, there are very substantial
differences between countries in hours of teaching. For example, Lavy shows that total weekly
hours of instruction in mathematics, language and science is 55% higher in Denmark than in
Austria. These differences matter, causing significant differences in test score outcomes: one more
hour per week over the school year in the main subjects increases test scores by around 6% of a
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standard deviation. In our case, the loss of perhaps 3-4 hours per week teaching in maths for 12
weeks may be similar in magnitude to the loss of an hour per week for 30 weeks. So, rather
bizarrely and surely coincidentally, we end up with an estimated loss of around 6% of a standard
deviation again. Leaving the close similarity aside, these studies possibly suggest a likely effect no
greater than 10% of a standard deviation but definitely above zero.
Impacts on education: Families
Perhaps to the disappointment of some, children have not generally been sent home to play. The
idea is that they continue their education at home, in the hope of not missing out too much.
Families are central to education and are widely agreed to provide major inputs into a child’s
learning, as described by Bjorklund and Salvanes (2011). The current global-scale expansion in
home schooling might at first thought be seen quite positively, as likely to be effective. But
typically, this role is seen as a complement to the input from school. Parents supplement a child’s
maths learning by practising counting or highlighting simple maths problems in everyday life; or
they illuminate history lessons with trips to important monuments or museums. Being the prime
driver of learning, even in conjunction with online materials, is a different question; and while
many parents round the world do successfully school their children at home, this seems unlikely to
generalise over the whole population.
So while global home schooling will surely produce some inspirational moments, some angry
moments, some fun moments and some frustrated moments, it seems very unlikely that it will on
average replace the learning lost from school. But the bigger point is this: there will likely be
substantial disparities between families in the extent to which they can help their children learn.
Key differences include (Oreopoulos et al. 2006) the amount of time available to devote to teaching,
the non-cognitive skills of the parents, resources (for example, not everyone will have the kit to
access the best online material), and also the amount of knowledge – it’s hard to help your child
learn something that you may not understand yourself. Consequently, this episode will lead to an
increase in the inequality of human capital growth for the affected cohorts.
Assessments
The closure of schools, colleges and universities not only interrupts the teaching for students around
the world; the closure also coincides with a key assessment period and many exams have been
postponed or cancelled.
Internal assessments are perhaps thought to be less important and many have been simply cancelled.
But their point is to give information about the child’s progress for families and teachers. The loss
of this information delays the recognition of both high potential and learning difficulties and can
have harmful long-term consequences for the child. Andersen and Nielsen (2019) look at the
consequence of a major IT crash in the testing system in Denmark. As a result of this, some children
could not take the test. The authors find that participating in the test increased the score in a reading
test two years later by 9% of a standard deviation, with similar effects in mathematics. These effects
are largest for children from disadvantaged backgrounds.
Importantly, the lockdown of institutions not only affects internal assessments. In the UK, for
example, all exams for the main public qualifications – GCSEs and A levels – have been cancelled
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for the entire cohort. Depending on the duration of the lockdown, we will likely observe similar
actions around the world. One potential alternative for the cancelled assessments is to use ‘predicted
grades’, but Murphy and Wyness (2020) show that these are often inaccurate, and that among high
achieving students, the predicted grades for those from disadvantaged backgrounds are lower than
those from more advantaged backgrounds. Another solution is to replace blind exams with teacher
assessments. Evidence from various settings show systematic deviations between unblind and blind
examinations, where the direction of the bias typically depends on whether the child belongs to a
group that usually performs well (Burgess and Greaves 2013, Rangvid 2015). For example, if girls
usually perform better in a subject, an unblind evaluation of a boy’s performance is likely to be
downward biased. Because such assessments are used as a key qualification to enter higher
education, the move to unblind subjective assessments can have potential long-term consequences
for the equality of opportunity.
It is also possible that some students’ careers might benefit from the interruptions. For example, in
Norway it has been decided that all 10th grade students will be awarded a high-school degree. And
Maurin and McNally (2008) show that the 1968 abandoning of the normal examination procedures
in France (following the student riots) led to positive long-term labour market consequences for the
affected cohort.
In higher education many universities and colleges are replacing traditional exams with online
assessment tools. This is a new area for both teachers and students, and assessments will likely have
larger measurement error than usual. Research shows that employers use educational credentials
such as degree classifications and grade point averages to sort applicants (Piopiunik et al. 2020).
The increase in the noise of the applicants’ signals will therefore potentially reduce the matching
efficiency for new graduates on the labour market, who might experience slower earnings growth
and higher job separation rates. This is costly both to the individual and also to society as a whole
(Fredriksson et al. 2018).
Graduates
The careers of this year’s university graduates may be severely affected by the COVID-19
pandemic. They have experienced major teaching interruptions in the final part of their studies, they
are experiencing major interruptions in their assessments, and finally they are likely to graduate at
the beginning of a major global recession. Evidence suggests that poor market conditions at labour
market entry cause workers to accept lower paid jobs, and that this has permanent effects for the
careers of some. Oreopoulos et al. (2012) show that graduates from programmes with high
predicted earnings can compensate for their poor starting point through both within- and across-firm
earnings gains, but graduates from other programmes have been found to experience permanent
earnings losses from graduating in a recession.
Solutions?
The global lockdown of education institutions is going to cause major (and likely unequal)
interruption in students’ learning; disruptions in internal assessments; and the cancellation of public
assessments for qualifications or their replacement by an inferior alternative.
What can be done to mitigate these negative impacts? Schools need resources to rebuild the loss in
learning, once they open again. How these resources are used, and how to target the children who
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were especially hard hit, is an open question. Given the evidence of the importance of assessments
for learning, schools should also consider postponing rather than skipping internal assessments. For
new graduates, policies should support their entry to the labour market to avoid longer
unemployment periods.
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Digital Education Response to Covid-19 in Pakistan: A Case Study of Pak-Turk Maarif
International Schools & Colleges Lumhs Branch Jamshoro

Muhammad Shoaib Khan Pathan
Prof. Dr. Saleem Rahpoto
Shah Abdul Latif University, Khairpur Mirs

PakTurk Maarif Foundation has recently launched a digital education platform for free of cost
schools academic called Ilm Exchange. In response to the coronavirus crisis, which has forced
schools to close and may cause students to remain home for an extended period of time, we have
worked with multiple education technology partners, national / international software platforms and
content creators to curate a library/live/recorded sessions of digital educational resources and build
simple technology that easily overcome the demands of the schools and students from low-income
households can use to continue learning during this period.
Vision
Become a pioneering educational institution training people who will use their knowledge and
wisdom at the service of the Peace and the tranquility of mankind.
Mission
Conduct comprehensive educational activities based on the common heritage of Humanity and the
wisdom traditions of Anatolia.
Values
Trust
Cooperation and solidarity
Transparency
Competence and Merit
Emphasis on goodness
Global Education
Universality

PHILOSOPHY OF EDUCATION
Turkish Maarif Foundation is committed to a philosophy of education based on the construction of
the "right person". Admitting the human being as a precious, special and kind-hearted presence, it
wishes to perfect the human through a qualified education.
The right person, that the Foundation wishes to build, represents a person with skills and knowledge
that meet the requirements of the time and that assimilates moral and cultural values.
In this sense, it is about a person:
-who can think critically and analytically
-who belongs to a scientific vision
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-who respects the environment, the living and the human being
-who is balanced in his body, soul and spirit
-who has the conscience of the society, the conscience of the culture and the conscience of the
history
-who loves his family, his country and his society
-who respects the diverse populations
-who adopts the elements like justice, compassion and respect
-who is productive and very generous about sharing,
-who is socially engaged
-who aims to leave a happy, liveable and serene world for the next generations.
OVERCOMING CHALLENGES TO DIGITAL EDUCATION IN PAKISTAN
We recognize that is it extremely challenging to make digital education work in low resourced
settings and there are huge barriers to overcome. Most households in Pakistan now have access to at
least one smart phone, but for most students in low-income households – especially is rural areas –
the biggest constraint is data availability. We are therefore reaching out to leading Telecom
companies in Pakistan to ask whether they want to partner on a nationwide digital education
emergency response initiative to subsidize data for educational content through our website.
Government action to make data plans available to low income households for educational purposes
could also be extremely valuable.
Secondly, we understand that literacy in general and digital literacy in particular may be a constraint
for many. While high cost schools are able to transition to online teaching and learning, low cost
schools do not have the digital infrastructure to be able to do that. We are therefore designing
extremely easy to use technology and working with students very hard to understand their usage
and develop mechanisms for them to easily share content with students, parents and monitor
progress.
SCALE AND POTENTIAL IMPACT (Conclusion)
We currently have relationships with over 27 campuses in remote areas and cities across Pakistan,
catering to over 11000 children and employing over 457 teachers. If we can make this digital
initiative successful, we could have a threefold impact: enable children to keep learning at home,
enable our campuses to engage their students and remain afloat, and enable teachers to retain
employment through this crisis. The learning’s from this project can be valuable to help develop a
coherent nation-wide digital education strategy that lasts beyond the current crisis.
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Awareness Session by Mr. Bugra Ozler (Education Coordinator PakTurk Maarif Pakistan) on FM101
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#PakTurk Maarif knows your concerns, and cares for your safety. Therefore, massive disinfectant
operations are carried out regularly in all Pak-Turk Maarif Campuses across the country.
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Parents Gathering / Peace Sessions / Turkish Burucrates Visits / Security Chief Visits etc.
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IN THE POLITICAL ECONOMY OF CHINA MAHATHIR OF ARRANGEMENT:
MONETARY COLLABORATION, POLITICAL AND VITAL INCLINE RIME
Prof. Dr. Fayaz Raza Chandio
Sarmad Rahat

Abstract
Malaysia China arrangement is changed by common us Spicing of d in g miles ES prostitutes t
Elijah Tai d called Tulku flyer December RS hip Abdul Rahman him (1957-1970) to do as such
enter , conciliatory standardization and quiet conjunction in the organizations to Abdul Razak
(1970-1976) and the organizations of Hussein Onn (1976-1981) lastly to monetary collaboration,
political and vital uncertainty during the Mahathir period (1982 to 2004).These altering stages in
Malaysias’ international strategy towards Chinas’ mirror the active vicissitudes together inside and
remotely that have prompted distinctive conciliatory collaborations between the two nations. While
the early times of Chinese governmental issues have just been concentrated by different journalists,
this paper dissects the Chinese approach of Malaysia underneath Mahathir's authority, concentrating
on the party-political and financial component often its legislative issues. The primary concern of
these papers is to contend that Mr. Mahathir's monetary approach towards China depends
happening realism besides participation, however his speculation on vital security issues is vague.
So, Mahathir is an illuminated Machiavellian logical thinker who modifies his strategies in China as
a chameleon, changing hues as indicated by evolving circumstances. The cargo is partitioned into
two sections. The primary segment manages the financial measurement, while the second spotlights
on China's key security strategy regions in Malaysia.
Keywords: Malaysia, Chinese governmental issues, Mahathir, Financial measurement, security
Monetary Participation: Exchange and Speculation:
The monetary relations among Malaysia and China could be isolated interested in 03 periods, that
as is, the main time of pres-discretionary acknowledgment: 1958-1974; additional, the time of
acknowledgment: 1975-1985, lastly, the retro after 1986, afterward Mr. Mahathir's primary
significant authority visits to Beijing’s’ on Nov 20, 1985. These accompanying segments examine
Malaysias’ exchange and interest in Malaysia's monetary kindred with China.
These principal time of 1958-1974 could be portrayed by way of exchanging through casual
channels as it is helped out through the private divisions, fundamentally Chinese go-betweens in
Singapore and Hong Kong. The fundamental explanation behind not utilizing direct exchange is
Tulku 's non-acknowledgment strategy (1957-1970) of China. Moreover, this is because of the US
monetary ban against China, which obstructs the ordinary improvement of exchange among
Malaysia and China. In 1957 the absolute estimation of two-sided tar December is just US $
59,940,000. 2 I n 1970, Sino-Malaysia absolute tar December 's and US $ 95.6 million. information
demonstrate that these low marketing projections were to a great extent a component of the
approach of non-acknowledgment of Tulku, and common doubt of Malaysia and China, given the
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battle to the Emotionless Conflict between the Soviet Merger and the US be that as it may, when
Razak flourished Tulku in Sept 1971, hence denoted these parts of the arrangement time roundabout
exchange & introduced another period of increasingly dynamic and direct exchange between the
two nations. Razak's businesslike China arrangement has prompted a leap forward; the primary
informal visit to Beijing in May 1971 by Tulku Raza Lee, at that point leader of the Prelude
National (PERNAS, National Trade Corporation). A quarter of a year later, China sent a universal
exchange designation to visits the KualaLumpur. The excursion brought about China acquiring
41,000 loads of common elastic in Malaysian, twofold the quantity of earlier centuries. The
significances of nontimed buy denote the start of straight exchange between the two gatherings.
Afterward standardization in 1975, complete exchange bounced to U.S $ 158,171,000 out of 1974,
contrasted with US $ 27,8 million out of 1971. At that point, except for 1976, (US $ 136,410,000),
exchange between the two nations steadily expanded to $ 424 million. in 1980. Accordingly, one
can expect that the ascent of the tar de was emphatically identified with the foundation of
conciliatory acknowledgment. Although the volume of exchange between the two nations expanded
from 1974 to 1984, the exchanging example stayed stable at around 2% to 2.5% of the all-out
exchange the two nations. In 1980, for instance, China sent out to Malaysia about 2.3% of I all out
volume of exchange TS, while fares to China against Malaysia far off floated around 2% of its allout fares. Thus, China was not a significant exchanging accomplice for Malaysia, nor was Malaysia
so essential to China. One reason that exchange interfaces among Malaysia and China don't
strengthen is because of the monetary downturn in Malaysian after 1981-1986.
These 3rd time frame trendy exchange among Malaysian and Chinas’ started afterward 1989. These
drives originated afterward Mahathir's first authorized visits to the city Beijing’s’ China in Nov
1986. Exchange information demonstrates that volume has bounced from about $ 289 million since
1981 to $ 557 million out of 1987 and again to $ 877 million out of 1988 lastly to $ 1183 million
out of 1990. The reciprocal exchange of Malaysia and China has kept on developing quickly since
the post-Taciturn War time. In 1992, complete exchange remained $ 1. $ 33 billion, and in 1998 it
hopped to $ 4.26 billion. In this manner, reciprocal exchange extended more in excess of multiple
times from 1.475 billion dollars in 1992 to 7.6 billion US dollars in 2001. In 2002 Malaysia just
because surpassed Singapore as the biggest exchange accomplice of China the Connotation of
Southern-east Asian Nations (A.S.E.A.N). Often its all-out fares, $ 326. 64000000000, C h am to
trade ed 1.05% that I was $ 6 zillion in Republic of Malaysia. Chinas’ all out imports, $ 295.30
billion, imports from Malaysia $ 9.30 billion (3.2%); this prompted a $ 4.3 billion exchange
deficiency against Malaysia. Accordingly, somewhere in the range of 1996 and 2002, exchange
among Malaysia and China expanded around four tons of immens, ie. from US $ 3.6 billion to US $
14.3 billion of every 2002 and 2003, I didn't build it to $ 21.13 zillion.
Which remained the purposes behind these hops in exchange among Malaysian and China(s)
afterward 1991? Firestone, I Mr. J Anouar in 1988, the mollifies to bidirectional net decided to
bubble the managerial guideline to get uncommon authorization to import Chinese products.
Promoting minis 5% late expense WASA lost one down h ed in th es am e year. On the subsequent
day, the Malaysian government likewise lifted limitations on agents and dealers, who had confined
their presence towards the Region Trade Fair? Third, towards encourage Malaysians’ specialists
(essentially cultural Chinesain) from working together in Chinas’, Malaysians’ movement experts
adjusted numerous leave licenses to take into account yet remote judges longer and Tai in Chinan.
The Malaysians’ administration has additionally released its switch, noten demanding that
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commercial designations in China need Interior Ministry authorities to go with themselves. In Apr
1989, the two administrations marked a Sino-Malaysians’ exchange understanding, in which the
two gatherings consented to concede particular treatment of traditions taxes on imported
merchandise. In J one 1988 the two gatherings consented to a midair flight arrangement. In
November 1988, these 02-page Arties sign, ed on I center points heated ie. Stifler me and
understanding of the foundation of the Sino-Malaysia Economy and Trade Joint Committee. The
Ministry of Schooling additionally urge Chineses understudies consider Malaysia School of
universe is associations. Before the part of the bargain, Chinese understudies were reading for the
lawful reason for the test. 10 what's more, so as to draw in increasingly Chinese visitors to
Malaysia, bunch visit visas for China have been allowed at all significant section focuses to
Malaysia since Mar 2000. Altogether these understandings and events consume reinforced &
fortified financial & exchange participation amid the twofold nations.,
These respective are exchange assembly demonstrates thet Malaysias’ fares to Chinas’ moved after
essential assets during these 1960s and 1970s towards the assembling division during the 1980s. In
2000, electrically and electrical items (48.1%), synthetic substances & compound items (10.5%),
apparatus, machines and shares stayed the fundamental fares (4.6%); while essential items, for
example, tribute oil (11%) and raw firewood (3.9%)
are often optional significance. 13 In 2000, the import of Malaysian from Chinese likewise
primarily centers around the creation division as electrical and electronic cutting of poles (52. 7%),
student, skin break out and plunge workmanship s (7. 2%), chi EM rime I of g concoction item
(5.5%), material and apparel (4.6%). 13 These exchanging models demonstrate that the economies
of Malaysia and China have turned out to be increasingly industrialized during the 90s than during
the 80s. The structure of public exhibitions that Sino-Malaysian exchange relations are more
stomach related than com assumed.
The information in Table 1 demonstrate that China reliably experienced an exchange deficiency by
Malaysian afterward 1991, which are remained contrarily identified with these exchanges extra
after 1970 to 1983. Does Chinas’ exchange shortfall unfavorably influence political relations
between the two nations? Not at all like the Sino-US exchange shortfall, which has a flood impact
on conciliatory relations among Beijing and Washington, ceaseless exchange deficiency of China
with Malaysia had no antagonistic strategic ramifications for partisan relations among Chinese and
Malaysian, as here remained on the two sides determination fortify their monetary and exchange
ties. China in certainty has been u sing tar December deficiency as a motivating force for those, AS
EAN and gathered, who appreciate a surplus to advance better conciliatory relations with Beijing.
Exchange likewise serves a noteworthy monetary and vital interests of China in Southeast Asia. For
instance, in August 1996, during a four-year working visit to Beijing, Mahathir saw the consenting
to of fifteen arrangements between Malaysian businesspeople and their Chinese partners
undertaking joint ventures going from the structure of toll expressways, vehicle generation and
extra parts, until the development of factories and control plants. Mahathir accepted that Chinas’
and Malaysian may make progressively monetary arrangement proportion in the zones of
correspondences and air transport, other than expanding the volume of ventures between the two
nations.
Those handle in tar de p eats release and has lost R choose ed in th e change contribute position p
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eats release and wager. The WTO is the assembling area of the budget. These are clear since the
adjustment in Chinesen interest in Malasia. Assumed the ironic assets often Malaysia elastic, box
and praise oil, normally, the most punctual venture of China in Malaysia was gathered
fundamentally in assets. As Malaysia turned out to be progressively industrial, Chineses’ interest
inside Malaysia concentrated further on these assemble areas. Since 1995 to 1999, combined
Chinese interest in Malaysia essentially amassed in metal and related segments (39%), gadgets
(33%), light industry (14%), Machine Nt (8%), PE Trillium of d e greetings mica (5%), non-me
high minerals (3%).
During the A.S.E.A.N Distant Priests' Conference in Ugly 1996, Mahathirs’ scrutinized the
Western. He supposed the Western expects to debilitate A.S.E.A.N financial prudence by decline
the monetary forms of A.S.E.A.N nations. Mahathirs’ was reproachful of these procedures of
globalisation once he stated: "We remain informed that we should exposed up, that exchange and
trade necessity be completely free. Permitted for whom? For theorists’ con artists? Aimed at
revolutionaries who need to pulverize the shortcomings in their walk to open socii t a t a r to the r us
ostium I destroy it ie. one l controllers? " Although Mahathir is disparaging of the Wests’, he lauded
Chinese certainty not to diminish the Chinesen money. Popular an obvious backhanded exertion to
applaud China, Mahathirs’ prompted the Western that A.S.E.A.N would noten turn into an armed
collusion & ought not name anybody a possible foe (recommending Chinas ‘system)
Taking place May 31, 1999, as Malaysian and Chinesen marked a 12 - opinion understanding in
Beijing’s, permitted "Structure for upcoming reciprocal Cape proportions", which-as intends to
encourage "around relations great friendliness, fellowship & collaboration dependent proceeding
shared faith and backing. " 20 Malaysian and Chinan secured com grasp monetary arrangement
apportion in numerous zones, including exchange, speculation, banking, money, instruction,
medication, protection, security, science/innovation data, he LTH, Tran sport, condition,
horticulture, ranger service, mining, culture, the travel industry and amicable childhood sporting
among others are. Furthermore, China & Malaysia keep on indicating optimistic rising pattern in
speculation amid the 02 nations afterward the marking a two-sided exchange understanding 1988 by
J one from 1993 to August 1994 group every year, ie. not ie understandings worth $ 1 billion.
Malaysia turned into the tenth biggest financial specialist in China. In 1996, Chinas’ interests inside
Malaysias’ addition up to $ 500 million. In 1997, all out Malaysians interest in Chinas’ was
evaluated on $ 1.4 billion, running from land, producing administrations to retail and foundation
administrations. In J one of every 1998, together Malaysian and Chinas’ consented towards submit
U.S $ 2,6 milliard super combined improvement venture for the advancement of the Trans - Asian
Railway framework, beginning from sear pore to Kunming. From 18 diviner forecasts st 1999,
Mahathir drove 200 and five (193 ethnic Malaysian Chinese) solid transport in littler assignment in
Beijing. During the visit to M Mahathir it was tar de, business and joint endeavors. Furthermore, the
August 1999 visit improved the social relations among China and Malaysia. Mahathir trusted that
his visit to Beijing would it be able to win fame of the Chinese people group to make up for their
loss of help from Malay voters’ fair treatment and jail of previous Deputy Prime Priest Ibrahim
Anwar.
Throughout chats with Mahathirs’ Chineses’ Premier Z.hu Mr Ronni onward exchange & interest
inside the street, Polyreme Department a visit transport of common is , Lion handset so ventures
and Corporation Inspires close a concurrence per their Chinesen partners, Chinas’ Fuxin’s’ Pulps’
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and Newspaper Businesses Co. aimed at a combined endeavor rejects, for example rest pe run visit
ie n S stomach muscle ah, for example n valve ng US $ 1 billion. 28 and T m however mining
organizations holding 60% value, while the Chinese organization Pain has a portion of 40% of the
joint venture.
Two-sided venture figures demonstrate that Malaysia is putting more in China than the other way
around. Before the part of the bargain, had put resources into 2,216 ventures in China. The
concurred sum is 5.42 billion US dollars, while the real measure of the venture added up to 2, 45
billion dollars. The JU's subsequent end is 2002, eyes to speculations of US $ 71.14 million, while
genuine ventures were just US $ 34. 96 million. 30 T h is d ata how it is there is a great deal of
space for growing Sinon-Malaysians’ venture draws.
Mahathirs’ additionally future the formation of an Asians Financial Fund (AFF) to spare disturbed
local economies. Mahathir contends that such a local reserve will help shield pained Asian financial
prudence as of the destructive impacts of stringent (I.M.F) change prerequisites. On 19 August
1999, he additionally proposed the dire requirement for China and Malaysia to build up Asian
Media so as to keep Western media from announcing " inclined and broke" certainties from crafted
by ld. eve Nt and be your Asia air conditioning kicks the bucket the necks. HEAL so bl h ed energy
for the achievement of Asian economies for causing the Asian monetary Westerners " of money
related emergency. minimization of DP official money spec Street at ie n S, M ahata ie RPR
contrast so engineering. Mahathir again attempted to restore the possibility of the making of East
Asian monetary gathering (EAEG), a consultative component for nations of Eastern and Southeast
Asia to meet up to arrangement with issues of provincial intrigue 34 China answered polo firmly
concurred with the possibility of Mahathir and concurred with the possibility of EAEG and
production of A.M.F.
Having the capacity of Chinese Premier Zhu four of Ronni-day authority visits in Kuala Lumpur
21-24 Nov 1998, Mahathir-himself again approached Chinas’ and other Eastern Asian states to
genuinely reflect the production of A.M.F. During a supper to pay tribute to Prime Minister Ju Roni
's visit, Mahathir stated: "It is significant that these shortcomings are tended to through the
presentation of another money related instrument. With the investment of created and creating
nations, Malaysia trusts that China will assume a positive job in this issue. " accordingly, Ju Roney
reported on November 23, 1998 that’s’ Chinas’ wouldn’t give full help to these making of the
A.M.F.
Mahathir-Majesty needed near make an impression on the East that West Asia might be a united
monetary power fit for adapting to its own money related emergency. The formation of the AMF,
be that as it may, is restricted by the West, particularly by the US and IM F. Furth e talk e, where
will J ap a go to assume control over the de rodents, given the conceivable weight from the US and
the accessibility of J a container assets is another inquiry. Also, political hardship between Asian
Member States may hamper monetary and budgetary participation. How might the Member States
choose the criteria for payment of assets and who might have the need of being the main
beneficiary? Along these lines, it's simple for Mahathir to put his AMF thought forward, yet it's
difficult to actualize.
With respect to two-sided financial participation, Mahathir and Ju saw this consenting to of three
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arrangements: 1) social adapt proportion; 2) foundation of banking organizations; 3) creature trade
amid the National Forestrys’ Management of Chinas’ & the Ministry of Sci, Tech and Setting of
Malaysian were first chorime. These Memos are Escape rm on that ten-noise marked between
Malaysia on r China resembles a general announcement of political goals without points of interest.
Mahathir, notwithstanding, was guaranteed after Joon's visit that relations among Malaysia and
China would "go from solidarity to quality later on. Malaysia and China were exceptionally close as
far as them for each page cockroach of PR bolus MS globally. "Zhu correspondence positive and
supposed," Nearby are no-way squeezing subjects among Malaysia and Chinas. Indeed, smooth the
issues that be currently remain not overwhelmed by meeting. "The two heads' comments were talk
without great substance.
Party-Political and Vital Irresoluteness
Solitary of the difficulties confronting Malaysian over China's developing military and monetary
power in the 21st century. Is China a genuine danger to Malaysia? How does Mahathir see China's
upgrade of intensity?
Malaysia's impression of the purported "risk to China" has transformed after the Emotionless
Conflict to the post-Cold War period. Throughout the Emotionless War, that is, after the 1960s to
the 1980s, Malaysian saw Chinas’ as philosophical and a safety risk, to a great extent on account of
the Maoists' help of the socialist progressive development in South Asia. In 1982, Mahathir
straightforwardly simply reprimanding proceeding with connections with China Malaysian socialist
extremists and clue that Beijing may speak to a potential risk to the security of Malaysia.
Nonetheless, with the breakdown of the socialist insurrection in Malaysians in the late 1990s, these
breakdowns are Eastern Europes’ socialism in 1988, the breakdown often the Soviete’
Amalgamation in 1990, & Den Xiaoping's financial modernization strategy, Malaysia's impression
of China additionally be changes, particularly under the initiative of Mahathir. M Mahathir of PE
creep t particle of "C the China it is in" a UE profound n made by the so - icing of the g factor.
Mahathirs’, for example, didn’t take an intelligible & intelligent strategy on Chinas’ key mediations
in the Southern-China Marine.
From unique perspective, Mahathir-majesty doesn’t accept that Chinese could represent a quick
danger to Malaysia's security. In a gathering on Malaysia-China relations held in Kuala Lumpur on
January 23, 1995, Mahathir referenced that China was not a political or military risk. In his view,
China is a nation we offer is sufficient monetary open door for speculation. He repeated that nations
Southee st Asia and confinement are not terrified of rich of DS rush to China. Positively, Southeast
Asia should invite rich China. It will share riches through exchange and monetary collaboration. As
per Mahathir, prosperous China will turn into a motor of development, first for Eastern-Asia &
afterward for the biosphere. In these assembly, Mahathir-majesty gave off an impression of being
"benevolent" to Beijing when he stated: "Beijing had no recorded aspirations for colonization."
accordingly, China respected Mahathir's position. Mahathir reprimands Western supporters of
'China a hypothesis of risk that depended on past premises and was awful and hazardous. But then
again d, Mahathir's symbol sister jealousy can be seen on another event, when he said that the
expanding inflow of remote direct interest in China to the detriment of ASEAN could be a monetary
danger to exchange Southeast Asia with world. Malaysia has been missing out on drawing in
outside direct venture since the money related emergency in Asia, as outside direct speculation
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declined from 6.3% of its G.D.P from 1991 to 1997 to 1.3% in 2001. remains chiefly because of
Chinese engaging quality as a lower-tech goal however creation, little working expense, in addition
to its being the biggest market on the planet. O neck of Arif GUE that th eg thing itself of the
Chinese economy eggs December eco nom rime openings, particularly work of Malaysian
specialists, fares to China bounced 43 percent in 2001-2002, contrasted and an expansion of just
0.6% in all out fares of Malaysia. 47 The decrease in F.D.I in Malaysian and in A.S.E.A.N nations
in over-all may’nt really remain a lose-lose situation, by way of global organizations (M.N.Cs)
container all the while increment their F.D.I cutting-edge Malaysian and Chinas’, as they fixed in
PR or until the Asian budgetary emergency. In the 1980s, M.N.Cs put critical measures of F.D.I in
Malayasia, specifically in Penang’s’ for the electrically a d hardware in DUS attempt, W securely
charge ed for over 60% of Malaysia Total fares other nations in A.S.E.A.N, for example, In wear
said Vietnam, can in any case contend with China as a result of their low work. One technique for
Malaysian to address Chinese financial difficulty remains to acknowledge joint Malaysina-Chinese
associations, in which together can win founded on a benefit making typical.
Along these lines, Chinese can turn into a significant "financial key accomplice" for Malaysia in
exchange and venture through joint improvement.
To the E.C and E.R hand, give the nth certainty C with ie. isn't joint Nt for example new ed rime m
tribute cycle is the ie. nan decline. of worth sick d-up, Benji ng of M ahata for example r's point of
view could be a potential long-haul key security risk to Malaysia. Its long-haul judiciousness of
China can be seen from Mahathir's comment in 1985. Politically and deliberately Mahathir is
judged disputably by China best observed by Utes' sway droops with China through Spa wagers. In
1978, Malaysian authoritatively guaranteed 12 reefs, rocks and islets. Sprawls remain deliberately
critical to both China and Malaysia in light of their key area and rich marine assets just as lubricant
and fume. These oceans’ encompassing fishery reef is brimming with various sorts of tropical fish,
particularly fish, which can produce great benefits for anglers. With the developing populace of
together Malaysian and Chinese, these disagreement regarding getting additional angle to bolster
their-as kin, and the argument about marine assets control, can be a genuine wellspring of potential
clash between the two nations. For China, they are significant on the grounds that they are situated
at the southern part of the bargain an area guaranteed through China. Chinas’ cases depend
happening the authentic premise sea neighbor. Obviously, Malaysia questions China's chronicled
cases, in light of the fact that from the Malaysian viewpoint, these ridges and shakes are not share of
the Spiral Islands cable as they are situated in the mainland rack of Malaysia and the EEZ. Thus,
from Malaysians viewpoint, there is no-way question about power ended these ridges.
These inquiries are in what manner canister a lawful guideline remain carried into line by a case
dependent on "chronicled rights"? Does China truly need to determine Arguments with Malaysian
dependent happening the guideline of universal rule that Chinese has straightforwardly guaranteed?
Does China need to guarantee all water in the Southern China Marine or 82% of the aquatic in the
Southern China Marine? Does Chinese just compensation lip administration to hold fast to the rule
of worldwide law, at a similar t ie solidification ie. TS control, hanging tight for such tone, I. ie Will
the TS armada be sufficiently able to "discharge" any isles/ridges in the region?
Chinas’ conduct demonstrates that Beijing consumes changed its location from touching from
"authentic privileges" to legitimate standards and the other way around. Simultaneously, China is
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attempting to extend its maritime capacities, for example, getting advanced destroyers from Russia.
In spite of the fact that Mahathir authority said that China represents no danger to the security of
Malaysia, the vast majority of the Malaysian security experts see the developing forcefulness of
China Spratly strategy and the modernization of its maritime past nerve Tai we th develops PG
Cone works with the uneasiness. This is confirming by the remarks of some Malaysian security
experts who state: "Regardless of what sort of turnaround the relations among Malaysia and China
may bring, it tends to be contended that Malaysia has and will think about China within a
reasonable time-frame. the best danger in some structure. " If Chinas’ chose to thrust south of the
ridge Misha, conceivable objective will be J Ames Shoal, which Beijing claims as the southernmost
purpose of its marine domain. During the 70s and 80s Vietnams’ was the board. In the
Philippines’s’ were an injured individual during the 1990s, and Malaysia can't be discounted as an
objective of further combining China in the 21st century.
Since 1979, Malaysia's sea approach can be characterized as steady and proactive, ie. in cases
against for example opponents. Malaysias’ technique is ownership, nearness compelling switch.
Towards fulfill the firm its solicitation for sway over the Spratly Islands, Malaysia chose to send a
little land and water proficient power (roughly one hundred and fifty individuals) and along these
lines created fever to swallow a little traveler goal. What's more, Malaysia has chosen to update its
security cap biliary Tai, from Page repeated ie ng more Nag dew Arif e one for example med in for
example TS autonomy. This precaution move was to guarantee insignificant supporting against the
intercession of the Grassroots Deliverance Military (PLAN) on contested isles and ridges. In this
intelligence, Malaysias’ emphasis on authority ended the reef can be deciphered as "key protection"
.
Malaysia's assurance to safeguard its sway was plainly communicated by then-Equipped Militaries
Chief Hashims’ Mohammed Ali in Apr 1991, once he stated: "These Malaysian Fortified Forces
determination battle as far as possible to secure the power of the country if there is any utilization of
power from nations asserting responsibility for spa-clad archipelagos. "Also, the cautioned
A.S.E.A.N to-be" careful about Chinas’ armed development, which trendy its thought could be
undermining for TH eg local security. H did not take minutes did AS EAN that thing. a. TS hold
intently pursued create mint in China, for example, t is st sick of communist TS Tate overseen by
the Chinese’ Collectivist Party.
These inquiries are: in what way powerful is Malaysias’ key discouragement in contradiction of
terrain Chinas’ alone? Malaysian, as a littler control by its frail Regal Malaysians’ Navy’s’ System
(R.M.N.S), sees Chinas’ developing maritime capacity with anxiety and concern. By the
Malaysians’ Statement on E.E.Z in 1982, Malaysian must shelter additional than 700,000 four-sided
kilometers of aquatic. R.M.N.'s sea job has feast too meagerly among Easterns’ and Peninsular
Malaysian to sufficiently contract by the Chinese armada. By way of one Westerns’ nautical
examiner place it, "In contradiction of the arrangement, dubious that R.M.N could smooth stretch
the Chinesen Armada a bleeding muzzle." Malaysian support grind p Healing position is helpless
against PE nitration of for example TS Maritime Territory External Great Powers in light of the fact
that there is an enormous hole among West and East Malaysia. On the off chance that sea war
breaks out between the Chinese naval force and R.M.N, strategically it would be hard for Malaysia
to secure it, as happened Pied ridges in the Southern Chinan Marine. To be progressively explicit,
the Malays’ Marine is probably going to be feeling the squeeze from the Chinese Sea, given the
proceeded with unfaltering increment in China's monetary and military power.
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Mahathirs-majesty knows that an armed procedure might not be as viable as a party-political and
monetary methodology for participating in relations with China, since military weapons are not
sufficiently able to take on the Chinese naval force. However, Malaysia trusts that through political
collaboration and financial arrangement proportion with China, Beijing might be connected to twosided or multilateral systems, (for example, the A.S.E.A.N Regional Forum) so potential outfitted
clash and in spreads might be decreased to at any rate if not permitted. It was along these lines not a
decent match that Mahathir was welcome to go to China after the A.S.E.A.N Ministerial Meeting in
1991, when Malaysia facilitated an ASEAN assembling in Kuala Lumpur. In spite of mollifies M
for example of d We STE run Anna Ly-you and "n as in ie observe Boo Ut C h ie not a city owes
PG trust in the South China Sea, Mahathir was certain about the conduct of China. In perspective on
Mahathir, the South China Sea contest is an issue, however it is anything but a fix, as it once had
one number, "There has not been another war. I t has been anticipated that will battle one another,
yet we have not yet. There were a few fights among Vietnamese and Chinese to a great extent,
however China concurred that we ought to examine this with ASEAN. At the point once the
Chineses’ place their sails in pardon the Vietnameses’ case to be their liquids, we supposed that’s’
wasn't right. What's more, China reacted in all respects emphatically.
For what reason is the affirmation of Mahathir from China not the same as additional Malaysians
‘securities experts? Mahathir's irresolute impression of Chinas’ can be seen after his own interaction
with Chineses’ highest administration meanwhile 1984. As the primary authority visit by Mahathir
in Beijing in 1985, he makes an end that the principle need of China has been and will be
modernization and, in this way, as per his appraisal China needs stable genuine outside condition
with the goal that Beijing can focus on for example interior monetary improvement.
It could be contended that Mahathir's considering China a quick military danger is identified with
its "Vision 2020", which requires, similar to China, stable outer condition for the change of
Malaysia into a rich nation until 2020 g. To make the vision Mahathir is feasible, Mahathir needs a
system for the district, "purposely de-me q ha size Chinese risk, while at the same time sly.
Mahathir's convenience methodology with China expect that it is effective China's financial
advancement will be commonly helpful to Malaysia-China relations. We trust that closer financial
participation will in the long run overflow into political and military arrangement proportion.
Mahathir sees is financially R is all things considered the open door for da and more Chinesain of
later on electronic economy rime create Me NT. On th e one hand d, Mahathir manage China's
gigantic and shoddy work advertise, which has emptied FDI out of Malaysia; then again, Mahathir
acknowledges Economic group technique, attempting to exploit the positive of pages furnished by
the develop ng with him ESE economy. M Mahathir's declaration Minikilt push is a changed
regulatory measure extending from visa progression, urging Malaysians to learn Chinese to change
the strategy of "Look East" to incorporate, other than J Teng, gaining from China, etc. what's more,
to allure Chinese understudies to ponder in Malaysia to elevate the monetary advantages to
Malaysia.
Mahathir's indecision is likewise apparent in his ace Chinese business approach urging ethnic
Chinese Malaysians to put resources into China, just as Chinese interests in Malaysian. Pardon
determination be the party-political ramifications of these earlier financial connections amid ethnic
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Chinesen Malaysian’s towards Malayes, politicallys’, monetarily & socially with regards to country
working in Malaysia? Given the developing pattern of nearer monetary participation among China
and Malaysia, what will be China's long-haul effect and impact on Malaysia inside as far as social,
ethnic and religious arrangements? Will Malaysia, a Malaysian-commanded multiracial society, be
gradually misshaped by China's developing financial passage?
One of the objectives of Mahathir's improvement approach is to determine the "neediness issue in
Malaysia" by actualizing the Malayes Singular Privileges Rule and authoritative events to raise
Malaysia's communal and monetary rank to an equal similar towards the more prosperous cultural
Chinesen. Be that as it may, the reality remains that here are less Malaysians than cultural Chinesen
who profit by Chinas’ monetary development. Malayes ca braids st are better than their Chinese
speculation counters in China. Monetary ties between "red Chinese business people and Chinese
Malaysian entrepreneurs will in the long run influence convergence of riches for ethnic Chinese yet
sines bunch PS to spend himself above digamous and Malay industrialists and in a roundabout way
could prompt political issues for Malaysia.
The Taiwan factor: Approach on Exchange and Speculation:
This area breaks down in what way Taiwan consumes been an issue in Chinese – Malaysians’
party-political and monetary relatives. These primary’s’ concern is to demonstrate that Malaysia Taiwanese tar de a g contributes ten million tons and (p - explicit from T Aiwa of EJ R spectate)
can't be isolated from governmental issues. Exchange Analysis and exchanging volume, and pitchDecember q Eat begin a PR ESE Nt ed, trailed by contributing last of stomach muscle bounteous
discourse of approach on exchange and venture.
Exchange:
From Mahathir's point of view, Taiwan is a generally significant exchanging accomplice for
Malaysia. In 2001, all out exchange between the two nations added up to $ 7.280 zillion. Malaysias’
fares to Taiwan’s’ comprised of US $ 4.214 zillion, which is my port and Taiwan's US $ 3.061
billion, appreciating as an urn in addition to US $ 1152.5 billion. In 2002, reciprocal exchange
somewhat expanded to US $ 7.284 billion. of which imports into Malaysia add up to $ 3.132
billion, with fares of $ 4.151 billion, arriving at an exchange overflow of $ 1.019.63 Taiwan is in
certainty the fifth biggest exchanging accomplice Malaysia, speaking to 4.7% of Malaysias’
absolute exchange.
The overhead exchange information demonstrates Taiwan’s’ was as generally significant
exchanging accomplice for Malaysia.
Concerning the structure of exchange among Malaysia and Taiwan, electric and electronic (E + E)
condensed gaseous petrol, concoction and synthetic items (1C + 1C) are the 03 principle places of
Malaysias’ fares to Taiwan, representing around 75.3 % often complete fares in 2002. 1E + 1E
remained these biggest things, representing 58.2 % of all out fares, trailed by melted gaseous petrol
by 11.8% and 1C + 1C by 7.3% in 2000.
Inside 2000, Malaysias’ primary introductions after Taiwans’ were 1E + 1E (57.8%), apparatus and
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shares (11.4%), 1C + 1C items (7.5%), firm and strengthen items (4.3 metal’s) (3.8%)
These top exchange constructions demonstrate that’s’ exchange example of Malaysian and
Taiwans’are more e com demure e public accountant of competition. Taiwans’ effective Yes. The
Asian monetary tiger is more imperative to Malaysia than the other way around. Taiwan can keep
on furnishing Malaysian by high innovation, mainly in these fields offered data innovation &
gadgets, for Mahathirs’ dream of 2021 by way of a progressed industrial budget. These enterprising
Taiwanesed workforce, the Confucians’ ethos of tribute to party-political power, communitarianing
belief system the innovative soul ponytails all appropriate into Mahathirs’ "Take a gander at You".
st 'thinking other than his reverence for J's Japanese monetary achievement.
b) Venture:
Financial Taiwan's accomplishment as an "Asian tiger " can't be overlooked by M ahata ie. R is a R
E of an organization I. I n th e 1980 to December Arif Ly 1990-T of t 's been a noteworthy
wellspring of outside direct interest in Malaysia. Mahathir was especially inspired by PE RS-o ng
Tone for example for dosages, electronic NTS EP Rene Urn and yes Tran Safe RH for instance ton
each ton of innovation for the Malaysia Multi Media Super Corridor (MSC) venture, Malaysia
adaptation of Silicon Valley. Getting itself on shoddy work, political and dependability by tempting
a potential neighborhood showcase, Mahathir's master Taiwan business approach was effective in
pulling in Taiwanese business visionaries to put intensely in Malaysia in the late 1981s and mid1990s. Taiwanain has a bit of leeway over Beijing in Malaysian, ie prior beginning of interest in
Malaysian from Chinas’. In 1991, Taiwan's venture was $ 2.383 billion, including 270
undertakings; it dropped to $ 602 million of every 1992 and dropped to 237 tasks. In 1994, 100
activities added up to $ 1.149 billion, and in 1996, 79 undertakings totaled $ 310 million. 67
Towards the part of the bargain, aggregate venture was assessed at around $ 9.2 Taiwan is the third
biggest outside financial specialist, outpaced uniquely by the US and J a skillet. Contrasted with
Chinese, Taiwans’ has put more cash in Malaysian than Beijing’s’. In 2000, Taiwans’ contributed
around $ 184 squillion, while China contributed just $ 5.2 squillion. After Taiwan's viewpoint,
Malaysian is a decent spot for Taiwanese M.N. Cs to contribute, mainly in data innovation and
media, ie. to the political and Malaysian steadiness q imagined by Mahathir solid political initiative
organization, a dependable and focused workforce, mostly the ethnic Chineses’ labor force and
great framework.
Toward part of these bargains 1990, UN in December RPR least urn is to keels Taiwanese
multinationals putting resources into the nation. Because of the relative China's shabby work in
light of the fact that st and bigger market, there is a propensity for Taiwanese and organizations to
move tasks to China, predominantly in assembling, which needs more labor.
c) Exchange and Investment Policy:
The taiwan factor "previous PM lawfully where political pm Offer valence wiped out arrangement
Mahathir China and Taiwan. The test Mahathir is the means by which to keep up the fragile
harmony between strategic fight among Beijing and Taiwan. Formally, similar to all other ASEAN
nations, Malaysia has received a "China" arrangement post "one ie. a " rime lily economy
arrangement conceivably, M ahata ie R perceives China's developing significance as a territorial
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factor in global legislative issues and economy in Southeast Asia and was in this manner cautious
not to welcome the annoyance of Beijing by secondary Taipei's endeavors to look for progressively
radical and strategic space in the A.S.E.A.N locale. With respect to Mahathir, the political contest
among China and Taiwan was an inward issue for China and in this way, Malaysia did not have any
desire to partake. In February 1995, Mahathir clarified the position. her. "PR, we anticipate
considering China to be a companion and accomplice in the quest for harmony and flourishing for
ourselves just as for the locale." Taiwan "South strategy" is propelled both politically and
financially.
From Taiwan's perspective, Mahathir is a significant pioneer in the ASEAN bunch in perspective on
his position as local representative for ASEAN, particularly since the reduction of Suharto’s’ in
1997. Mahathirs’ is recognized as a solid chief wholes’ point of opinion toward residential
legislative issues. monetary improvement and territorial issues can't be disregarded. His perspective
on China and Taiwan was especially significant for the Taipei specialists to look for more
conciliatory space than China in Southeast Asia.
Can M Mahathir Have Both Taiwanese Bread with Mr. Dr With him E.S.E pet N.L.P
simultaneously? The "Taiwan factor" can influence Malaysia-China relations as well as ChinaA.S.E.A.N relatives. In 1994, once instance, Chinas’ presented its steadiness by utilizing its armed
strengths, terminating a few rockets at the Taiwan Strait. This was a genuine case of why
A.S.E.A.N was worried about China's developing force. Then again, China was disturbed when
some of A.S.E.A.N and gathered (in the Philippines, Malaysia on d sear pore) attempt to keep
casual discretionary contacts with Taiwan, albeit authoritatively, Malaysian Ropes "one Chinese."
Therefore, in J Ugly 1994, Chineses’ Distant Priest Tan Jajuan communicated worry about Taiwan's
endeavors to secure increasingly strategic influence with Malaysia in the wake of visiting Taiwan's
Leaflet de R to Kuala lumper Dec 1994, Chinas’ over scrutinizes Malaysian for conceding that TS
Rector of Conveyance, Ling Long Ski make a trip to Taiwan. Inside Aug 2002, China’s powerfully
censured then & there -Vrije Prime’s Rector of Singapore now Primes Minister’s Lee, Hsiens’ Long
when he stayed Taipei for noten supporting the Once Chinese arrangement.
Conclusion:
The overhead investigation demonstrates the proportion of financial adapting has been a focal
subject in Chinese arrangement of Malaysia under Mahathir's authority, while the key parts of
security stay optional. A monetary preferred position will keep on being a focal thought in
Malaysia's Chinese legislative issues, in the post-Mahathirs’ period and below the original initiative
of Abdullahs’ Majesty Ahmad Badawis’ since Oct 2002. In any case, these piths offered the issue is
the means by which to manage the developing China of both financially more militarily. As a little
nation with a generally frail economy opposite the Chinese ascent, China Mahathir its approach
against stressed by th e affirmation of th economies of scale when com pe t ING we th C China. In
monetary challenge, Malaysia with a populace of 25 zillion is missing available of Chinas’ by its
huge market and its gigantic populace of 1.2 billion. These can be understood after the expanding
inflow outside direct interest in Chinas’ and relating reduction in Malaysian after the 1998s. These
are the particularly valid meanwhile Chinas’ entrance hooked on WTO in 2001, when the Chinese
economy moved toward becoming e more e com pe t ie tie the stern NLP monetary change and
versus Malaysian and the remainder of A.S.E.A.N financial prudence.
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By shoddy Chine’se yuan and moderately inferior work in light of the fact that st Malaysian
economy is experiencing strain from COM purifying advantages offered by the Chinese state No
territorial l economy Rime com pe t particle, th e cha lie Mr. gas from glob of Liz in the stream
spoil particle EU ECTS particle ie cm one d economy rime c for instance mon y of the us ds. M
agate, ie r cam is to reason that the resurrection of EAEG as ASEAN 10 in addition to 3 ought to be
unique of Malaysias’ extended haul techniques limit financial helplessness guarantee its long haul
monetary development by securing with the economies of the most grounded three North Asian
Member States (China, J Tans and South Korea). China will be a mile-stamping factor ie HM Al
Asia r Reeve to Tran Storm ie from itself from a developing propelled economy to 2021 Therefore,
smooth in the post Mahathirs’ period below the initiative of Abdullahs’ receptacle Ahmed Badawi,
Malaysian will keep on review Chinese as a greater amount of a financial open door than a risk, in
spite of the uncertain regional questions between the two nations over Sprawls .
These bites the dust is the manner by which n that it is ce antra l through and M ahata for example
Financial aspects you state NN ie ng p ra gr tangle ie. cm has been Ove RS ha down NGS tart epic cum arrangement ie these measurements in Sino-Malaysian relations. Albeit monetary co-activity
will be a noteworthy concentration in upcoming Sinoo-Malaysians’ relatives, Malaysian, as little
control confronting developing Chine’se control, Kuala-Lumpurs’ stays dubious normally stresses
over Chinas’ extended haul key goal to concentrate on DS Southeast Asia as a rule, and Malaysia
specifically. Consequently, Malaysia is probably going to keep on remaining politically and
deliberately irresolute about China, in spite of OFS's tiring commonly close financial organization.

Table 1: Trade with Malaysia its Chinese: 1970-2002 (inside millions of U.S dollars)
Annual
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Total Capacity
27.1
44.72
126.23
159.14
159.65
136.46
199.77
274,38
360,59
424.40
289,21
307,32
346.73
338,24
341.55
314,06
557,07
877,08
560.19
1183.01
1331.82
1475.63
1788.04

Importations
26.71
40.62
124.93
155.24
108.55
87.386
94.438
163.16
171,37
184,49
194,34
183,55
198.96
196,45
170.39
180.38
255,05
308,04
306,45
340,78
527,88
645,45
704,36

Carry Across
1.05
3.05
1.81
3.12
51.06
49.03
105.32
111.12
189.15
239,92
94.856
123.84
147.78
141.89
171,13
133.61
302,05
569,05
253,67
842,25
804,03
830,16
1083.44

Stability
-25.61
-36.92
-123.66
-151.55
-57.33
-38.36
10.84
-52.48
17.89
55.43
-99.96
-59.15
-51.22
-54.71
0.82
-46.37
47.06
261,04
-250.05
501,46
276.14
184.75
379,26
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

2740.357
3346.08
3614.19
4415.39
4264.38
4294.05
8045.02
9425.46
14270.14
20127.32

1117.61
1280.92
1370.52
1919.33
1596.56
1989.04
2565.35
6205.19
4974.16
6140.97

1622.76
2065.98
2243.87
2495.88
2667.86
2305.02
5479.96
3220.64
9296.03
13986.16

505.08
784,17
872,89
545,46
1071.32
416,01
2914.65
2984.53
4322.95
7845.26

Sourced: 1988 to 1997 information from the Almanacs’ of Chinas’ Far-off Financial Relatives
and Occupation (Beijing’s: Chinese Nationwide Financial Structure).

References
Aichele W (1954) Sprachforschung und Geschichte im indonesischen Raum. Oriens
Extremus 1:107–122 Andaya LY (1975) The kingdom of Johor: 1641–1728. Oxford
University Press, Kuala Lumpur
Andaya LY (1984) Historical links between the aquatic populations and the coastal peoples
of
the Malay World and Celebes. In: Abu Bakar M, Kaur A, Ghazali AZ (eds)
Historia:
essays in commemoration of the 25th anniversary of the department of
history
university of Malaya. The Malaysian Historical Society, Kuala Lumpur, p 34–51
Andaya LY (2008) Leaves of the same tree: trade and ethnicity in the Straits of Melaka.
University of Hawaii Press, Honolulu
Astuti R (1995) People of the sea: identity and descent among the Vezo of Madagascar.
Cambridge University Press, Cambridge
Azwar AS (2011) Kesabaran perompak Somalia menipis, ABK kapal Sinar Kudus depresi.
Media Indonesia. com, 12 April 2011.
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/04/217358/284/1/-Kesabaran-PerompakSomaliaMenipis-ABK-Kapal-Sinar-Kudus-Depresi. Accessed 17 Feb 2012
Barker G and Rabett R (2009) Late Pleistocene and early Holocene forager mobility in
Southeast Asia. In: Presented at the 19th congress of the Indo-Pacific prehistory
association (IPPA), Hanoi, 29 Nov–5 Dec 2009
Bijdrage (1858) Bijdrage tot de kennis van den Maleischen zeeroover. Tijdschrift voor
Nederlandsch Indie¨ 20(1):77–90
Blust R (2006) The linguistic macrohistory of the Philippines: some speculations. Paper
presented at the 10th international conference on Austronesian Linguistics (10
-ICAL),
Puerto Princesa City, Palawan, 17–20 Jan 2006
Boomgaard P (2007) In a state of flux: water as deadly and a life-giving force in Southeast
Asia. In: Boomgaard P (ed) A world of water: rain, rivers and seas in Southeast Asian histories.
KITLV Press, Leiden, p 1–23.
Boutin ME and Soderberg CD (2009) An overview of linguistic research on the Sama
–
Bajau languages in Malaysia. Preliminary draft
Bulbeck D (2004) Indigenous traditions and exogenous influences in the early history of
Peninsular Malaysia. In: Glover I, Bellwood P (eds) Southeast Asia: from prehistory
to
history. Routledge Curzon, London, New York, p 314–336
489
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES
Campo JNFMa` (2003) Gauging the historical dimension of globalization: the case of
maritime piracy in insular Southeast Asia. Int J Marit His 15(1):159–175
Chou C (2003) Indonesian sea nomads: money, magic, and fear of the Orang Suku Laut
Routledge Curzon, London
Chou C (2010) The Orang Suku Laut of Riau, Indonesia. Routledge, London, New York
Dahl OC (1991) Migration from Kalimantan to Madagascar. Norwegian University Press,
Oslo
Damais LC (1968) E´tudes soumatranaises. III. Lalangue B des inscriptions de S´ r¯ı Wijaya.
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IMPACT OF COVID-19 ON DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN PAKISTAN:
A Case study of Sindh
Dr. Faiz Muhammad Shaikh
Dr. Anwar Ali Shah Syed
IBA-University of Sindh Jamshoro
Ali Raza Memon
Dr. Abdullah Sethar
Livestock-Hyderabad

Abstract
The current research investigated the COVID-19 on domestic Violence against women in Pakistan.
Data were collected from 2000 women in various districts of Sindh, i.e., Khairpur, Ghotki, Sukkur,
A stuructural questionnaire was developed for the reliability and validity of Data Shikarpur and
Nausheroferoze. It was revealed that 1200 cases of domestic violence were reported in the
Sindh.most of the cases increased because of the lockdown period March to 2nd July, 2020. It was
further revealed that 200 women were brunt and 31 women were dead during this COVID-19
pandemic. Most of the women during this lockdown have negative impact on their metal health and
20 were reported metal disorder during this COVID-19 lockdown. Government should think about
women who is already living a miserable life in Rural Sindh.
Key Words: IMPACT, COVID-19, DOMESTIC, VIOLENCE, WOMEN, PAKISTAN
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VOLATILITY OF ‘S&P BSE OIL & GAS’ INDEX: A COMPARATIVE ANALYSIS
USING GARCH MODEL
Dr. H. R. Laskar
Assam University

Abstract
Estimation of stock market volatility has gained significant importance among the researchers
because of its practical application and contribution to academic knowledge. Volatility is generally
defined as the amount of uncertainty or risk associated with stock returns.
The recent outbreak of the coronavirus epidemic has so far affected 213 countries and territories
and forced the stock markets towards the red zone. The sharp decline of US crude oil prices during
April 2020, accompanied by loss of revenues by different corporate sectors, has further tumbled the
global stock prices causing further volatility.
Previous studies reported that there is a significant influence of the global stock market on BSE
Sensex. This study is specific to the Oil & Gas Sector during the outbreak of Covid 19. The purpose
of this study is to know the influence of the NASDAQ Composite index on the volatility of the BSE
OIL & GAS Index.
The daily stock market data were collected from BSE and NASDAQ for a period of one year from
July 2019 to July 2020. The data collected for the July-December period was classified as the precovid period, and the January-July period was considered during Covid 19 period.
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) Model was used applied in
this study to test the volatility in the Oil & Gas sector; in comparison to the NASDAQ Composite
Index. GARCH model was applied separately for both these periods to get a comparative view.
The study shows that there was a significant impact of NASDAQ on the volatility of the S&P BSE
OIL & GAS sector. The results of the Covid period revealed substantial difference indicating that
there was high volatility in the Oil & Gas sector during the pandemic period.
Consistent with previous studies, it can be concluded that the global stock market volatility can
influence sectoral indices in India.
Keywords: Market Volatility, GARCH Model, Oil & Gas Sector, NASDAQ Composite, Bombay
Stock Exchange(BSE)
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EMERGING TRENDS OF DIGITAL ECONOMY IN INDIA
M.K.GANESHAN
Dr. C.VETHIRAJAN
Alagappa University
Abstract
The drive towards a digitally-connected India began within the early 1990s and 2000s with the
outline of a variety of e-governance programs. Though, it is impact was restricted. With a
transparent vision, the current government is pushing ahead the Digital India initiative to rework the
country into a digitally sceptered society and a data economy. With the launch of this initiative, the
government aims to achieve deceased set voters within the remotest of locations and build them a
vicinity of India’s growth story. Since technology may be a key driver in inflicting tumultuous
amendment, digital tools can empower voters and convince be game-changer. Digital India delivers
the much-needed drive to the 9 pillars of growth areas, predominantly Broadband Highways,
Universal Access to Mobile property, and Public net Access Programs. The Digital India
visualization affords the intense motivation for additional drive and progress for e-Governance and
would promote comprehensive growth that covers electronic services, products, devices, producing,
and job opportunities. Google $10 billion investment for India virtual live-stream event. The event
centered on contributing to accelerate India’s digital economy with this investment over succeeding
five to seven years. It is boosted for India digitization Fund. Through this effort, Rs.75, 000 crores,
into India over succeeding 5 to 7 years. The massive investment also will facilitate native
businesses to maneuver towards digital transformation. Also, it will work towards using Artificial
Intelligence (AI) in areas like health, education, etc. India is the highest two countries worldwide,
just overdue China on several extents of digital operation by 2022; India’s digital economy is
maybe going to cross $1 trillion. This article shows that descriptive studies concerning the most
recent rising trends of the digital economy in India.
Keywords: transformation, innovation, portal, connectivity, campaign

I INTRODUCTION
To prepare modern India for a knowledge economy future. For being transformative that is to
realize IT (Indian Talent) + IT (Information Technology) = IT (India Tomorrow). Making
technology central to enabling change. An Umbrella Program-covering several government
departments. The program weaves jointly a large number of ideas and thoughts into a single,
inclusive vision so that each of them is seen as part of a superior goal. The Digital India Programme
will pull in cooperation many existing schemes which would be reorganized and re-focused and
implemented in a coordinated manner. It aims to provide all services electronically and promote
digital education in India with the help of digital technologies which includes the idea of cloud
computing and mobile applications have emerged trends as the catalysts for conveying economic
growth and citizen empowerment.
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Digital India was imitative by the Prime Minister of India Shri. Narendra Modi on 1 July 2015, with
the purpose of linking rural areas with high-speed Internet networks and improving digital literacy.
The vision of the Digital India program is inclusive growth in areas of electronic services, products,
manufacturing, and job opportunities. Digital India is a flagship program of the Government of
India with visualization to make over India into a digitally empowered society and knowledge
economy. The motto is Power to Empower. E-governance start in India took a broader aspect in the
mid1990s for wider sectoral applications with importance on citizen-centric services. The main
information and communication technology (ICT) start of the Government included, inter alia,
some main projects, such as railway computerization, land record computerization, etc., which
paying attention mostly on the development of information systems. Soon after on, many states
started determined individual e-governance projects aimed at provided that electronic services to
society. While these e-governance projects were citizen-centric, they could make less than the
preferred force due to their incomplete features. The remote and less interactive systems exposed
major gaps that were uncomfortable the successful implementation of e-governance along the entire
spectrum of governance. They noticeably pointed towards the need for more inclusive planning and
execution for the infrastructure required to be put in place, interoperability issues to be addressed,
etc., to set up a more associated with government.
II REVIEW OF LITERATURE
Rani Suman (2016) concluded that the digital India project provides a huge opportunity to use the
latest technology to redefine India the paradigms of the service industry. It also critical that many
projects may need some refinements to achieve the preferred service level objectives,
transformational process, and reengineering.
Midha Rahul (2016) said that digital India is a great plan to develop India for information prospect
but its unacceptable accomplishment due to inaccessibility and firmness to requisite can lead to its
letdown. While the digital India program is facing a number of challenges yet if correctly
implemented it can make the best opportunity of every citizen. Indian citizen should work jointly to
shape the knowledge economy.
Gupta and Arora (2015) studied the impact of a digital India project on India’s rural sector. The
study found that many schemes have been launched in digital India to boost the agriculture sector
and entrepreneurship development in rural areas. Digital India program has also set the stage for the
empowerment of rural Indian women.
Mistry (2005) developed a theoretical frame to represent how the digital divine is formed and how
it can be bridged a good framework in under-developed nations. The government's role whether it is
direct or indirect is famous in order to explain a variety of ways in which public institutions can
make possible bridging the digital divide. With respect to economic development, the Government
can also play a more direct role with the help of the digital divine.
III OBJECTIVE OF THE STUDY
To study the various aspect of the digital economy in India.
To know how the e-governance process takes the help of technologies and connectivity to improve
the quality of life.
To find out how government services can work effectively with practical solution projects and
innovative ideas to translate the vision of a digital India.
To find out how the benefits of exercise of digital India and its impact on the economy.
To draw out some necessary suggestions to make Digital India fruitful.
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IV. RESEARCH METHODOLOGY
Collected data from secondary resources will be mainly articles, researches carried out in the past,
electronic journals, websites, etc. This article will try level best in order to make sure that maximum
relevant resources are used in order to make sure that all the related areas about the topic are
covered and there are no loopholes or weak links that may affect the standards of the research
carried out.
UNIVERSAL ACCESS NINE PILLARS OF DIGITAL INDIA
Figure 1. Digital India 9 pillars

(source:www.digitalindia.gov.in)
The above mentioned figure 1 universal access 9 pillars of Digital India will be elaborate for the
following given below as per figure 1.
PILLAR 1-BROADBAND HIGHWAYS:
Broadband for all Rural- • Coverage: 250,000 GP • Timeline: December 2016 • CAPEX: Rs 32,000
Cr • Nodal Dept: DoT- 1yr: 50,000 GP 2yr: 100,000 GP 3yr: 100,000 GP
Broadband for all Urban- •Virtual Network Operators for service delivery. •Mandate
communication infrastructure in new urban development and buildings- Changes in Rules to
facilitate.
National Information Infrastructure- Coverage: Nationwide • Timeline: March 2017 • Cost: Rs
15,686 Cr • Nodal Dept: DeitY- Integration of SWAN, NKN, NOFN. To be implemented in 2 years
PILLAR 2- TO MOBILE CONNECTIVITY COVERAGE: Universal Access to mobile
connectivity Remaining uncovered villages 42,300 villages , Timeline: FY 2014-18 - Cost: Rs
16,000 Cr - Nodal Dept: DoT- Ongoing Programme Increased network penetration & coverage of
gap
PILLAR 3- Public Internet Access Programme- National Rural Internet MissionCSCs-made viable, multifunctional end-points for service delivery- Coverage: 2,50,000 villages
(now 130,000) •Timeline: 3 Years - March 2017 •Cost: Rs 4750 Cr •Nodal Agency: DeitYOngoing Programme Reach of Govt. services to all GPs
Post Offices to become Multi-Service Centres- Coverage: 1,50,000 Post Offices •Timeline: 2 Years
•Nodal Agency: D/o Posts- This should be long term vision for POs
PILLAR
4E-GOVERNANCE:
REFORMING
GOVERNMENT
THROUGH
TECHNOLOGY
Government Business Process Re-engineering using IT to improve transactions
Form Simplification, reduction
Online applications and tracking, Interface between departments
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Use of online repositories e.g. school certificates, voter ID cards, etc.
Integration of services and platforms – UIDAI, Payment Gateway, Mobile Platform, EDI
 Electronic Databases – all databases and information to be electronic, not manual
 Workflow automation inside government
 Public Grievance Redressal - using IT to automate, respond, analyse data to identify and resolve
persistent problems – largely process improvements
 To be implemented across government - critical for transformation.
PILLAR 5- E-KRANTI - ELECTRONIC DELIVERY OF SERVICES
Technology for Education – e-Education
All Schools connected with broadband
Free wifi in all schools (250,000)
Digital Literacy program
MOOCs – develop pilot Massive Online Open Courses
Technology for Health – e-Healthcare
Online medical consultation
Online medical records
Online medicine supply
Pan-India exchange for patient information
Pilots – 2015; Full coverage in 3 years
Technology for Planning
GIS based decision making
National GIS Mission Mode Project
Technology for Farmers
Real time price information
Online ordering of inputs
Online cash, loan, relief payment with mobile banking
Technology for Security
Mobile Emergency Services
Technology for Financial Inclusion
Mobile Banking
Micro-ATM program
CSCs/ Post Offices
Technology for Justice
e-Courts, e-Police, e-Jails, e-Prosecution
Technology for Security
National Cyber Security Co-ordination Center -Ongoing Programme (NeGP) – will be revamped to
cover these elements
PILLAR 6- INFORMATION FOR ALL
Online Hosting of Information & documents
Citizens have open, easy access to information
Open data platform
Government pro-actively engages through social media and web based platforms to inform citizens
MyGov.in
2-way communication between citizens and government
Online messaging to citizens on special occasions/programs
Largely utilise existing infrastructure – limited additional resources
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PILLAR 7- ELECTRONICS MANUFACTURING
Target NET ZERO Imports is a striking demonstration of intent
Ambitious goal which requires coordinated action on many fronts
Taxation, Incentives
Economies of Scale, Eliminate cost disadvantages
Focused areas – Big Ticket Items
FABS, Fab-less design, Set top boxes, VSATs, Mobiles, Consumer & Medical Electronics, Smart
Energy meters, Smart cards, micro-ATMs
Incubators, clusters
Skill development
Government procurement
There are many ongoing programs which will be fine-tuned.
Existing Structures inadequate to handle this goal. Need strengthening.
PILLER 8- IT FOR JOBS
Train people in smaller towns & villages for IT sector jobs-Coverage: 1 Crore students • Timeline:
5 years • Cost: Rs 200 Cr for weaker sections •Nodal Agency: DeitY-New Scheme IT ready
workforce
IT/ITES in NE-Scope: Setting up of BPO per NE State •Coverage: NE States •Nodal Agency:
DeitY-ICT enabled growth in NE
Train Service Delivery Agents to run viable businesses delivering IT services-•Coverage: 3,00,000
•Timeline: 2 Years •Nodal Agency: DeitY-Ongoing Skilled VLEs and Viable CSCs
Telecom service providers to train rural workforce to cater to their own needs-Coverage: 5,00,000
•Timeline: 5 Years •Nodal Agency: DoT-Telecom ready workforce
PILLER 9- EARLY HARVEST PROGRAMMES
Public wifi hotspots-Coverage: Cities with pop > 1 Mill., tourist centres • Nodal Agency: DoT/
MoUD-Digital Cities Completed by Dec 2015
School Books to be eBooks-Nodal Agency: MHRD/ DeitY-Completed by Mar 2015
SMS based weather information, disaster alerts-DeitY’s Mobile Seva Platform ready • Nodal
Agency: MoES (IMD) / MHA (NDMA)- In place by Dec 2014
National Portal for Lost & Found children-Nodal Agency: DeitY/ DoWCD-In place by Oct 2014
INITIATIVES LAUNCHED BY THE GOVERNMENT OF INDIA
Table 1 TOP 10 SERVICES LAUNCHED BY THE GOVERNMENT IN DIGITAL INDIA
Government of India initiative programs
1. Digit Locker

6. Swacch Bharat Mission(SBM) App

2. Bharat net

7. e-Education

3. My Gov App

8. e-Health

4. e-Sign

9. Wi-Fi Hotspots.

5. National Scholarship Portal

10. E-Kranti

(Source: www.digitalindia.gov.in)
According to explain table 1 the Government of India initiatives programs there are three
components like Infrastructure, services, Empowerment. There are more than 50 programs
successful contributed to society and citizens. Under this program the Indian government launched
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so many services like AADHAAR, CSC, DBT, BBNL, Digit locker, DIGISEVAK, MyGov, esign e-Education, e-Health, e-Trade, e-District, ENAM, e-Office, e- Pathshala, etc.
Digilockers: It is a "digital locker" service launched by the Government of the India that enables
Indian general public to store assured official documents on cloud computing. The service is
deliberate towards reducing the need to carry physical documents.
BHIM app: It is an app to facilitate digital payments. BHIM app was used to facilitate 913 million
connections in the year 2017-18.
Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan to make citizens digitally literate. The project is
expected to be one of the largest initiatives of the country with an overall target of training 6 crore
students until the financial year, 2019. The administration has acknowledged 250,000 Gram
Panchayats to confirm at least 200-300 candidates each.
PROGRESS AND IMPACT OF DIGITAL INDIA PROGRAMME
Impact of Digital India by 2019
Broadband in 2.5 lakh villages, universal phone connectivity
Net Zero Imports by 2020
400,000 Public Internet Access Points
Wi-fi in 2.5 lakh schools, all universities; Public wi-fi hotspots for citizens
Digital Inclusion: 1.7 Cr trained for IT, Telecom and Electronics Jobs
Job creation: Direct 1.7 Cr. and Indirect at least 8.5 Cr.
e-Governance & eServices: Across government
India to be leader in IT use in services – health, education, banking
Digitally empowered citizens – public cloud, internet access
The digital India mission would make all the government services available to people of the country
through common service delivery outlets. This is serving in comprehensive growth by enabling
access to education, healthcare, and administration services to all the citizens or people of the
country. Citizens are receiving a better recommendation on agriculture and health care services.
Transparency in admiration of LPG, Panchayat, NRC (Assam), banking, filling of data are being
made online and simple access to citizens of the nation. Governance will also help to reduce zero
percentage of illegal activities and receiving things done rapidly. Digital locker facilities become a
great help for citizens to store digitally their important documents like PAN card, passport, mark
sheets, etc. It will facilitate in receiving things done without problems. It saves time and no need to
stand in long queues for getting our documents would be reduced and helping in decreasing
documentation and reducing paperwork. Digital India's mission is away for cashless transactions
and the country is already in the move towards a less-cash economy. According to the analyst,
digital India could boost GDP by up to $1 trillion by 2025. As per data World Bank report a 10%
rise in mobile and broadband infiltration increases per capita GDP by 0.81% and 1.31%
correspondingly in developing countries. 12000 rural post office branches have been connected
automatically. Increased electronic transactions related to e-governance as it is estimated that there
are more than 100 crore mobile phones in India. 2, 74,246 km of optical fiber network has
connected over 1.15lakh Gram Panchayats under the Bharat Net program.
COMMON SERVICE CENTER (CSC)
A CSC is an information and communication technology admittance point formed under the
National e-Governance Project of the Indian government. A CSC is fundamentally a kiosk with a
personal computer, a wireless association, and other tools. During computer and Internet access, the
CSCs present multimedia comfortable related to e-governance, telemedicine, education, health
entertainment, and other administration and private services. There is a quick extension in the
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network of CSCs. Digital Village conceptualized as the linked village where the resident can avail
of various e-services platforms. These digital village or DigiGaons are expected to be change
agents, building rural capacities, promoting rural entrepreneurship, and livelihoods in the course of
society or community participation. Digital villages have been prepared with solar lighting facility,
LED assembly unit, Wi-Fi choupal, and sanitary napkin production unit. The intend of the plan is to
turn each community into a self-sustaining unit. It has been predictable that the internet service
region is likely to reach $74 billion in 2022. Internet data has develop into the major instrument or
device for the delivery of the services. In India till December 2017 had completed marvelous
improvement in urban internet penetration with 64%. Still, four-fifth of rural India is yet to get
access to the internet. Currently, there are 300 million every day active users who have rise from 10
to 15 million daily users in 2011. And, it is expected that by 2020 the amount would double.
INDIA’S DIGITAL ECONOMY
There are some India is going to the digital economy for the following given below.
The Digital economy will contact $1 trillion by the year 2022. India would be $10 trillion in India’s
wealth by 2030 and half of it would be the digital economy.
Fintech sector-the Fintech sector in a current couple of years have seen an enormous jump in
expansion. Digital currency or money, and online payment platforms have played a most important
position in financial inclusion.
Public Services Sector-steady and well-organized digital transformation diagonally areas like egovernance and this have also significantly brought down leakages and fraud. In the latest years,
India performed well in the transparency index.
The Health care sector-it is communicable up to get together the demands of its tech-savvy
population. Demand is shifting now to quality and inexpensive healthcare, much of it being satisfied
by a public-private partnership.
Digital healthcare startups are in performance a major responsibility in addressing areas like
precautionary healthcare, analytics, and emergency services and connect with super-aggregation
online platforms like twitter, Face book, and Google, etc.
Enterprise and Deep Technology sector-startups in this sector have prepared their existence felt
worldwide with their achievement. The information technology services in the country are set to or
implemented to reach USD 13.2 billion by the end of this year.
E-commerce and Consumer internet sector India's e-commerce market is set to develop three times
to exceed USD 100 billion by 2022.
Travel and Hospitality sector—this sector has enjoyed express online growth from the time when
the opening of this century. The enlargement is also credited to the increase in non-refundable
income, particularly, between the millennial, which are varying decades of conventional travel
trends.
CHALLENGES OF DIGITAL ECONOMY
The slow roll-out of Wi-Fi hotspots and the slow speed, in comparison to other developed nations.
Generally small and medium scale industry is under pressure to adjust to modern technology.
Starting level smartphones or mobiles have limited capabilities or storage facilities for smooth
internet access, and the outreach of the ‘smartphones’ is imperfect. There is an absence of enough
skilled manpower in digital technology. Lack of user information or education, awareness, and there
are partial services to train people. India needs over one million cyber-security innovator or
knowledge experts to check and monitor the growing menace of digital crime.
V ANALYSIS AND FINDINGS
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Digital literacy is the first step in empowering citizens.
Citizens should recognize how to secure their online privacy data or information.
To make this program grant successful, enormous awareness program has to be conducted. There is
a pressing need to educate and inform the citizens, especially in rural and remote areas, about the
benefits of internet services to increase the growth of internet usage.
The digital divide needs to be addressed and the private sector.
Manufacturing content is not the government’s strength. This mission needs content and service
partnerships with telecom companies and other firms.
Paycheck Protection Program (PPP) models must be explored for the sustainable development of
digital infrastructure.
The success of a digital India project depends upon maximum connectivity with minimum cybersecurity risks.
To improve skills in cyber-security, we need to introduce cyber-security courses at the graduate
level and encourage international certification bodies to introduce various skill-based cyber-security
courses.
VI CONCLUSION
The World’s leading research firm McKinsey has commented that the adoption of new technologies
and innovative ideas across sectors by the Digital India program will help India boost its GDP by
$550 billion to $1 trillion by 2025. Thus, the estimated impact of Digital India by 2019 would be
cross-cutting, ranging from broadband connectivity in all Panchayats, Wi-fi in schools and
universities, and public Wi-Fi hotspots. The program will generate a huge number of Information
Technology, Telecom, and Electronics jobs, both directly and indirectly. The success of this
program will make India Digitally empowered and the leader in the usage of IT in the delivery of
services related to various domains such as health, education, agriculture, banking, etc. The Digital
India initiative program is just the foundation of a digital revolution, once implemented correctly it
will open various new dimension and opportunities for the very people of the nation. India is one of
the amongst the top 2 countries internationally, just behind China on many proportions of digital
implementation technology. In 2022, India’s digital economy is expected to cantankerous $1
trillion. This is main hub at the India Digital Summit 2019, held in New Delhi. The summit
deliberated on what India needs to become a trillion-dollar digital economy, the challenges on the
way forward as well as the threats to cyber-security. With the assist of all the above schemes, India
is supposed to get maximum exposure and will direct in the world with IT revolution, eGovernance, and e-Service. With the facilitate of these ‘e’ services like e-education, e-health, and ebanking the prospect from the Indian organizations is to leave the best effect in the world. From this
viewpoint, organizations all over the world desire to spend in digital India mission. Outstandingly,
global investors like Shri. Sundar Pichai, Shri. Satya Nadella, Shri. Elon Musk has full contribution
to honorable Prime Minister Shri.Narendra Modi’s Digital India initiative. It is a modest step to
promote services, infrastructure, empowerment, e-governance, etc.
VII PRACTICAL IMPLICATION
Aarogya Setu- now world’s most download application
COVID-19 contact tracing app Aarogya Setu has setup. These application crosses 9 crore
downloads.
Google for India digitations fund
Digital payments grew 46% in FY20
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Digital India -Aatma Nirbhar Bharat app innovation.
Digital strike: India band 109 Chinese mobile application National digital library extents help to
students
National Education policy 2020
Environmental Impact Act 2020
Reduced corruption-Good governance, including the absence of systemic corruption, is vital for
macroeconomic stability as well as sustainable and inclusive economic growth.
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Abstract
This paper examined the asymmetric effects of exchange rate, and inflation on financial
development growth using a model enhanced with oil prices asymmetry to apprise model
specification. The research question that has been used implies, do the changes in their asymmetry
significantly influence financial development? We employed nonlinear auto-regressive distributive
lag (NARDL). In addition, we used the monthly data from 1980M01 to 2018M12. We found a
long-term negative shock in exchange rate, both short run positive shock and negative shocks,
respectively, declining the financial development. Additionally, the long run negative oil price
shock and its long-term positive shocks stimulate and decline financial development, respectively.
Regarding inflation, its positive and negative shocks in long run, respectively, reduce financial
development. While in the short run the negative and positive shock in inflation increase and
decline the financial development respectively. Accordingly, the results demonstrate a stable and
sustainable inflation and exchange rate environment that would negatively cause financial
development to stabilize the oil price and enhance the robust financial system. Therefore, successful
policies that promote low inflation and exchange rates, overhaul of reliably improved financial
institutions, capital accumulation, and efficient resources mobilization should be put in place for
positive financial development to occur.
Keywords: Asymmetries, Exchange rate, Financial Development, Inflation, NARDL, Oil Prices

502
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES
MAARİFÇİ-REALİST UŞAQ DRAMATURGİYAMIZIN İLK NÜMUNƏLƏRİ
RƏSULOVA Sevinc Həmid qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1070-6069
Xülasə
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının təşəkkül və ilkin inkişaf mərhələsi XIX əsrin ikinci yarısı və XX
əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Həmin dövr həm də uşaq ədəbiyyyatımızın maarifçi-realist
mərhələsidir. Bu dövrdə mütərəqqi fikirli milli ziyalılarımız, yazıçı, şair və pedaqoqlarımız uşaq
ədəbiyyatının yaradılması və yüksəlişi uğrunda fədakar mübarizə aparmışlar. Uşaqlar üçün
müxtəlif mövzularda və janrlarda bir sıra dəyərli bədii nümunələr yaratmışlar. Bu dövrdə
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı hər üç ədəbi növlə – lirik, epik və dramatik növlərlə təmsil olunurdu.
Həmin ədəbi növlər içərisində ilkin olaraq pərvəriş tapanı poeziya, yəni lirik növ olmuşdur. Çox
keçmədən nəsrin ilk örnəkləri meydana çıxmış, nəhayət, XX əsrin onuncu illərinin lap
başlanğıcından uşaq dramaturgiyası cücərib boy atmışdır. Poeziya və nəsr kimi uşaq pyesləri də
maarifçi-realist məfkurə və düşüncə tərzinin təsiri altında yüksəliş tapmışdır.
Bu məqalədə uşaq dramaturgiyamızın ilk nümunələrindən danışılır. Bu dövrdə Azərbaycan uşaq
ədəbiyyatının baniləri uşaq dramaturgiyamızın bir neçə nümunəsini yaradırlar.
Bu nümunələr çoxistiqamətli mövzu, ideya və obrazlar aləminə malikdir. Həmin nümunələrin
müəllifləri Abdulla Şaiq, Abbas Səhhət, Mehdi bəy Hacıbababəyov, Rəcəb Əfəndizadə, Ağabəy
İsrafilbəyov və Ağahəsən Mirzəzadədir.
Təəssüf ki, bu sənətkarların uşaq pyesləri tədqiqatçıların diqqətindən kənarda qalmışdır.
Tədqiqatçılar uşaq pyeslərinə ya toxunmamış, ya da bir-iki abzas həcmində mülahizələrlə
kifayətlənmişlər.
Bir məsələyə də diqqət yetirmək yerinə düşər. Gənc nəsil üçün yaradılan söz xəzinəsi arenasında
dramaturgiya poeziya və nəsr qədər uğur qazana bilməsə də onun həmin zaman kəsimində ərsəyə
gələn nümunələri uşaq dramaturgiyamızın sonrakı inkişafı üçün bir təməl və stimul rolunu
oynamışdır.
A.Şaiq və A.Səhhətin “balacalar üçün” yazdıqları pyeslər azsaylı örnəklər içərisində bədii dəyər və
keyfiyyət baxımından daha səviyyəli olanlardır. “Azərbaycan uşaq dramaturgiyasının inkişafında
Abdulla Şaiqin rolu” adlı məqalədə (6) bu barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Bu məqalədə, əsasən uşaq dramaturgiyası nümunələri üzərində dayanmışıq. Daha dəqiq, müsbət
mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri təbliğ edən az tədqiq olunan uşaq pyesləri üzərində dayanmışıq, həmin
əsərləri təhlilə cəlb etməyə çalışmışıq. Təhlil zamanı mümkün qədər ümumiləşdirmələr aparmağa,
ideya-məzmun və sənətkarlıq cəhətdən daha əhəmiyyətli görünən əsərləri diqqət mərkəzində
saxlamağa səy göstərmişik.
Açar sözlər: uşaq ədəbiyyatı, uşaq dramaturgiyası, maarifçi-realizm, uşaq pyesləri, alleqorik
səciyyə
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THE FIRST EXAMPLES OF OUR ENLIGHTENING-REALIST CHILDREN'S
DRAMATURGY

Abstract
The formation and early development of Azerbaijani children's literature dates back to the second
half of the 19th century and the beginning of the 20th century. This period is also a stage in the
enlightenment realism of Azerbaijani children's literature. During this period, our progressive
national intellectuals, writers, poets and pedagogue fought selflessly for the creation and
development of children's literature. They created a number of valuable literary works for children
on various topics and genres. During this period, Azerbaijani children's literature was represented
by all three types of literature - lyric, epic and dramatic. Poetry, that is, lyrics, was the first of these
literary genres. Soon the first examples of prose appeared, and finally, from the beginning of the
twentieth century, the first examples of children's drama began to appear. Like poetry and prose,
children's dramas also flourished under the influence of enlightening realistic ideology and thinking.
The article describes the first examples of Azerbaijani children's drama. During this period, the
founders of Azerbaijani children's literature created several examples of our children's drama. These
examples are multifaceted in terms of themes, ideas and the world of images. The authors of these
examples are A. Shaig, A. Sahkhat, M. Hajibababekov, R. Afendizade, A. Israfilbekov and A.
Mirzazade.
Unfortunately, children's dramas by these artists have escaped the attention of researchers.
Researchers have either didnt touched on children's dramas or considered them in one or two
paragraphs. It is necessary to pay attention to one issue too.
Although dramaturgy could not be as successful as poetry and prose in the literary arena of created
for the younger generation, its examples created during that period served as a basis and stimulus
for the further development of our children's drama.
The plays written by A.Shaig and A.Sahhat "for children" are among the few examples that have a
higher level of artistic value and quality. The article "The role of Abdulla Shaig in the development
of children's drama in Azerbaijan" (6) provides detailed information about this.
In the article, we mainly focus on examples of children's drama. More precisely, we focused on
little researched children's dramas promoting positive moral qualities and tried to analyze these
works. In the course of the analysis, we sought to make as many generalizations as possible and
keep in the spotlight those works that are important in terms of ideas, content and craftsmanship.
More precisely, we focused on little researched children's dramas promoting positive moral
qualities and tried to analyze these works.
Key words: children's literature, children's dramaturgy, enlightenment-realism, children's piece,
allegorical character

GİRİŞ
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının təşəkkül dövrü, ilkin və nəhayət, yetkin inkişaf mərhələsi kimi
xarakterizə olunan XIX əsrin II yarısı və XX əsrin əvvəlləri onun geniş mənada axtarışlar dövrüdür.
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Bu axtarışlar ədəbi forma, şəkil və janrlardan, dil-üslub xüsusiyyətlərindən tutmuş mövzu, ideya,
obrazlar aləmi, sənətkarlıq məziyyətləri və s.-ə qədər rəngarəng məsələləri əhatə edir. Uşaq yazıçı
və şairləri geniş mənada düşünməli olurlar: nədən, necə, hansı janr və bədii formada, hansı
mövzuda yazmaq, hansı ideyaları təbliğ etmək, hansı obrazları sənətə gətirmək, kiçik oxucuların
zövq və maraqlarını necə təmin etmək?
Əlbəttə, axtarışlar kifayət qədər səmərəli olur, qarşıya qoyulan məqsəd tədricən reallaşmağa
başlayır. Sənətkarlar “kiçiklər üçün” əsərlər yazarkən hər üç ədəbi növə – lirik, epik və dramatik
növə müraciət edirlər.
İlkin olaraq pərvəriş tapan, öz başlanğıcını XIX yüzilliyin 70-80-ci illərindən götürən poeziya, yəni
lirik növ zamanca digər iki ədəbi növü qabaqlayır. Çox keçmədən “kiçiklər üçün” nəsrin ilk
örnəkləri meydana çıxır, tədricən kəmiyyət və keyfiyyət baxımından daha da zənginləşir, özünü
təsdiq edir. Nəhayət, XX əsrin ilk onilliyində uşaq dramaturgiyamızın ilk nümunələri yaranır.
Maarifçi-realist məfkurə və düşüncə tərzinin təsiri altında yüksəliş tapır.
XX əsrin onuncu illərində mütərəqqi fikirli Azərbaycan ziyalıları Abdulla Şaiq, Abbas Səhhət,
Mehdi bəy Hacıbababəyov, Rəcəb Əfəndizadə, Ağabəy İsrafilbəyov və Ağahəsən Mirzəzadə uşaq
dramaturgiyamızın bir neçə nümunəsini yaradırlar.
Bir məsələyə də diqqət yetirmək yerinə düşər. Gənc nəsil üçün yaradılan söz xəzinəsi arenasında
dramaturgiya poeziya və nəsr qədər uğur qazana bilməsə də onun həmin zaman kəsimində ərsəyə
gələn nümunələri uşaq dramaturgiyamızın sonrakı inkişafı üçün bir təməl və stimul rolunu
oynamışdır.
A.Şaiq və A.Səhhətin “balacalar üçün” pyesləri azsaylı örnəklər içərisində bədii dəyər və keyfiyyət
baxımından daha səviyyəli olanlardır.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində uşaq dramaturgiyasının bünövrə daşını qoyan pedaqoq-sənətkar
A.Şaiq XX yüzilliyin onuncu illərində “kiçiklərdən ötrü” beş dram əsəri qələmə almışdır: “Gözəl
bahar” (1910); “İntiqamçı xoruz” (1912); “Ürək tikmək, yaxud qurban bayramı” (1911-1912);
“Çoban” (1913); “Danışan kukla” (1916).
Azərbaycan Dövlət Universitetinin yaradılması münasibətilə 1919-cu ildə yeniyetmələr və gənclər
üçün “Tələbə həyatı” adlı bir səhnə əsəri yazmaq istəyən A.Şaiq bu əsəri, təəssüf ki,
tamamlamamışdır. Müəllif onu sonralar genişləndirmək və tamamlamaq istəmiş, pyesin adını
dəyişdirib “Siqətlər” (“Şikəstlər”) qoymaq niyyətində olmuş, ancaq nə üçünsə həmin niyyətini başa
çatdırmamışdır.
A.Şaiq Sovet dövründə - 1948-ci ildə S.S.Axundovun “Qaraca qız” hekayəsinin süjeti əsasında eyni
adlı bir uşaq dramı yazmışdır.
Təəssüf ki, “A.Şaiq və uşaq ədəbiyyatı” mövzusuna toxunan tədqiqatçılar bir qayda olaraq onun
“kiçiklər üçün” poeziya və nəsrindən söhbət açmış, sənətkarın uşaq pyesləri tədqiqatçıların
diqqətindən kənarda qalmışdır.
Uşaq ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrindən olan A.Səhhətin də “Cəhalət səmərəsi, yaxud
bir yetimin xoşbəxtliyi” adlı bir uşaq dramı vardır. Nəsrlə yazılmış bir pərdəli həmin pyes ilk dəfə
1912-ci ildə (№13-15) “Məktəb” jurnalında işıq üzü görmüş, 1914-cü ildə isə ayrıca kitabça
şəklində çap edilmişdir. K.Talıbzadənin qeyd etdiyi kimi: “Pyesin mövzusu məktəb həyatından
alınmışdır. Bütün hadisələri məktəb daxilində təsvir edən müəllif, Sabirin “Oxutmuram, əl çəkin”,
“Qoy söysün, uşaqdır uşağım” satiralarında olduğu kimi, cahil ata-anaları, tənbəl və dəcəl şagirdləri
tənqid edir, xalqın maariflənməsi yolunda səy göstərən müəllimlərin, yoxsul tələbələrin köhnə
cəmiyyətdə əziyyət çəkdiklərini, onların qarşısındakı maneələri göstərir” (8, s.182).
A.Səhhətin haqqında danışdığımız əsərinin ilk baxışda adında paradoksal məzmun vardır: “Cəhalət
səmərəsi”. Adın bu şəkildə müəyyənləşməsi ilk növbədə oxucunu düşündürür: Görəsən,
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doğrudanmı, cəhalətdə bir səmərə vardır? Həqiqətən də, cəhalətdə səmərə ola bilərmi? Lakin
hadisələrlə tanışlıqdan sonra adın müəllif tərəfindən düzgün və dəqiq seçildiyi bəlli olur. Əvvələn,
Dadaş kişinin cəhaləti ucabtından oğlu Əsədi Qoriyə buraxmaması yetim şagird Saday Həsənzadə
üçün səmərəli olur. Əsədin əvəzində Qoriyə oxumağa o, getməli olur. İkincisi isə B.Həsənlinin
dediyi kimi: “Pyesin adı müəllifin qarşıya qoyduğu məqsədə çox uyğundur. “Cəhalət səmərəsi”
ifadəsi müəllif tərəfindən burada ürək ağrısı ilə, tənqidi mənada işlənmişdir” (2, s.201).
Bir pərdədən ibarət pyesin mövzusu məktəb həyatından götürülmüşdür. Əsərdə cəmi beş surət
iştirak edir. Ancaq bu beş surət cəmiyyətdəki dörd ictimai qrupun təmsilçisi kimi çıxış edirlər.
Bunlardan Faiq əfəndi maarifpərvər, demokratik düşüncəli, vətənini və xalqını sevən, öz peşəsinə
ləyaqətlə yanaşan ziyalı obrazı kimi diqqəti cəlb edir. Əsəd Əhmədzadə və Saday Həsənzadə
çalışqan, ağıllı, bilikli, təmizkar, ədəbli şagirdlərin ümumiləşdirilmiş surətləridirlər. İsmayıl nadinc,
tənbəl, yalançı, pinti, yəni mənfi səciyyəli məktəbli obrazını təmsil edir. Əsədin atası Dadaş isə küt,
cahil, mühafizəkar, elm və maarifdən məhrum, dünyanın mütərəqqi gedişatından xəbərsiz
valideynlərin tipik nümayəndəsidir. Bu obrazın bənzərlərinə XIX-XX yüzilliklər mühitində həm
real ictimai həyatda, həm də mütərəqqi məfkurəli bədii ədəbiyyatda tez-tez rast gəlirik.
“Cəhalət səmərəsi”ndəki Faiq əfəndi yeni tipli məktəbdə müəllimdir. O, öz peşəsini sevən, onun
öhdəsindən ləyaqətlə gələn, həm peşəsinin, həm də dərs dediyi şagirdlərin vurğunu olan bir
ziyalıdır. Faiq əfəndi dərs dediyi şagirdlərin vətənin və xalqın gələcəyi olduqlarını, millətin gələcək
taleyinin onların elminə, maarifinə, ədəb və əxlaqına, bacarığına bağlı olduğunu yaxşı dərk edir. Elə
buna görə də öz peşəsinə məsuliyyətlə, şagirdlərinə isə məhəbbət, qayğı və ciddiyyətlə yanaşır.
Onun arzusu odur ki, istər Əsəd, istərsə də onun kimi ləyaqətli şagirdlər oxuyub “alim və kamil
insan” olsunlar, “millət və insaniyyətə xidmət etsinlər” (7, s.228). O, Dadaş kimi ətrafı bürümüş
mürtəce, nadan, dilbilməz kütlənin əhatəsindədir. Bunun əzablarını da çəkir, öz şikayət və
narazılığını da bildirir: “Doğrusu, bizim müsəlmanlar üçün müəllim olmaqdan çətin əzab olmaz.
Çalış, vuruş, zəhmət çək, əziyyətdə qal, buna yalvar, ona yaxar, bunun üçün iş düzəlt, axırda razılıq
əvəzinə, buyur, söyüş eşit. Ah, bilmirəm, biz nə vaxt öz xeyir və şərimizi qanıb, dost-düşmənimizi
tanıyacağıq” (7, s.228).
Faiq əfəndi millət və şagird sevgisinə görə Qori seminariyasına xahişnamə yazıb öz şagirdlərindən
birini oxutmaqdan ötrü oraya göndərməyə icazə alır. Həmin şagirdə böyük ümidlərlə baxır. Ən
ləyaqətli şagird kimi Əsədi oraya göndərmək istəyir. Ancaq Əsədin atası buna icazə vermədikdə
yetim şagird Sadayı oraya göndərməyə qərar verir və Sadaya deyir: “Get, əzizim! Ümidvaram ki, az
bir vaxtda kamil bir insan olub öz vətəninə qayıdarsan. Vətən və millətinə xidmət edərsən. Get,
elmin nuru ilə işıqlan və bu qara camaata qandır ki, elm və mədəniyyət insanın xoşbəxtliyidir. Get,
Allah sənə kömək olsun!” (7, s.233)
Pyesdəki Dadaş obrazının bənzərlərinə biz XIX-XX yüzilliklərin hüdudlarında istər maarifçi-realist,
istərsə də tənqidi-realist ədəbiyyatımızda sıx-sıx rast gəlirik. O, maarif və elm nurundan məhrum,
köhnə təfəkkürlü, mühafizəkar baxışa malik, öz övladının xoşbəxtlik yolunu görə bilməyən eqoist,
höcət təbiətə malik bir valideyndir. Onun oğlu Əsəd Əhmədzadə yaxşı, nümunəvi şagirddir. Elə
buna görə də müəllim Faiq əfəndi onu təhsilini davam etdirməkdən ötrü Qori seminariyasına
göndərmək istəyir. Lakin Dadaş buna imkan vermir. Öz övladını nadanlığın və cəhalətin qaranlıq
girdabında batırıb maarif, mənsəb, “millətə və insaniyyətə xidmət” səadətindən məhrum edir. Faiq
əfəndiyə xeyirxahlıq missiyasına görə minnətdarlıq etmək əvəzində kobud, tənəli sözlər deyir.
Pyesdə A.Səhhətin əsas məqsədi “böyüklər üçün” ədəbiyyatda ciddi və tənqidi planda qoyulan bu
tipli mətləbləri sadə, balacaların idrakına və anlam tərzinə uyğun bir şəkildə, münasib detallarla
kiçiklərə başa salmaqdır.
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XIX-XX əsrlərin hüdudlarında meydana gələn uşaq pyesləri sırasında maarifçi-realist uşaq
dramaturgiyamızın az öyrənilmiş nümunələrinə də rast gəlirik.
Məktəb” məcmuəsinin çap olunduğu dövrdə onun səhifələrində müxtəlif illərdə ayrı-ayrı
müəlliflərin qələminə məxsus bir neçə uşaq dramının da dərc olunduğunu görürük. Bunlardan
Rəcəb Əfəndizadənin “Axır çərşənbə” (1912, №10, 11, 120), Ağabəy İsrafilbəyovun “Uşaqlar
teatrı” (1914, №5, 6, 7, 8, 9), Ağahəsən Mirzəzadənin “Tənbəl” (1916, №10, 11), Mehdi bəy
Hacıbababəyovun “Çağırılmamış qonaq” (1920, №1, 2) adlı səhnə əsərlərini göstərmək olar.
M.Hacıbababəyovun 1914-cü ildə ayrıca kitabça halında nəşr edilmiş “Rəhimli Mələk” adlı bir uşaq
pyesi də vardır.
Əlbəttə, adını çəkdiyimiz bu əsərlər istər ideya-məzmun, istərsə də sənətkarlıq baxımından o qədər
də yüksək səviyyəli nümunələr deyil. Lakin buna baxmayaraq onlar uşaq dramaturgiyamızın
təşəkkül dövrünün ilk söz sənəti örnəkləri kimi diqqətəlayiqdir. Təəssüf ki, indiyə qədər bu
pyeslərin heç biri barədə ədəbiyyatşünaslığımızda bir kəlmə də olsun danışılmamış, onlar bir bədii
nümunə kimi tamamilə diqqətdən kənarda qalmışdır. Halbuki uşaq dramaturgiyamızın ilk abidələri
kimi onları tədqiqata cəlb etmək ədəbiyyatşünaslığımız üçün gərəkli bir məsələdir.
Rəcəb Əfəndizadənin “Axır çərşənbə” (4, 1912, №10-12) adlı iki pərdəli pyesi nəsrlə yazılmışdır.
Süjet belə bir əhvalat üzərində qurulmuşdur: Dəcəl uşaqlar Cəfər, Allahverdi, Qədir və Nəsir
ciblərində olan qəpik-quruş pulları verib barıt alırlar. Məqsəd özləri düzəltdikləri oyuncaq tapança
ilə axır çərşənbə axşamında atəşfəşanlıq etməkdir. Onlar tay-tuşları Sadiqi də bu əyləncədə iştirak
etməyə dəvət edirlər. Bu şərtlə ki, o da barıt almağa gücü çatan qədər pul versin. Ancaq Sadiq pul
verməkdən imtina edir və əyləncədə iştirak etmir. Axşam düşür. Adı çəkilən uşaqlar tapança ilə
atəşfəşanlıq edərkən qonşunun çəpərinə od düşür, çəpər yanır. Cəfər valideynlərinin qorxusundan
evə qaçır, özünü öldürmək fikrinə düşür. Ona görə də anasının taxçaya qoyduğu mərgümüşü
(zəhəri) suya qatıb içir. Amma sonra bəlli olur ki, bu mərgümüş yox, qənd imiş. Ona görə də Cəfər
sağ qalır. O, daha ağıllanır. Sadiqə söz verir ki, o da hər bayramda Sadiq kimi yetimlərə,
köməksizlərə əl tutacaq, mümkün qədər onlara yardım göstərəcək.
Pyesdəki bütün surətlər uşaqlardır. Cəfər, Allahverdi, Qədir və Nəsir dəcəldirlər. Ancaq əylənmək,
şənlənmək barədə düşünürlər. Hətta Qədir evlərindən bu iş üçün pul da oğurlayır. Onlar xeyirxahlıq
barədə düşünmür, sözə baxmırlar. Sadiq isə xaraktercə bu uşaqlardan fərqlidir. O, cibində olan pulu
xeyirxahlıq məqsədilə bir yetimə vermişdir. Onun amal və düşüncəsi mərhəmət, insanpərvərlik,
xeyirxahlıq üzərində köklənmişdir. Yoldaşları barıt almaqdan ötrü pul istədikdə Sadiq deyir: “Mən
deyirəm ki, pulu barıta, tapançaya verib boş yerə tərk etməkdənsə, evdən oğurluq etməkdənsə, öylə
fəqir və yetimlərin qarınlarını doydurmaq, onların ağlar üzünü güldürmək bin dəfə yaxşıdır!” (4,
1912, №11). Tay-tuşu Cəfər isə bunun tamamilə əksini düşünür və öz məramını belə ifadə edir: “...
Bizim fəqir-füqəra, yetim-metim nəyimizə lazımdır. Canları çıxsın, onlar da kef çəksinlər. Gəl, biz
öz dərdimizə qalaq”.
Müəllif hadisələri ibrətamiz məcrada qurur. Cəfər və dəcəl yoldaşları nəticədə xəta törədir,
qonşunun çəpərini atəş açdıqları tapançadan düşən odla yandırırlar. Buna görə də peşmançılıq və
qorxu hissi keçirdirlər. Cəfər sonda Sadiqin haqlı olduğunu görüb onun mövqeyinə keçir. O da
bayram vaxtlarında boş, təhlükəli əyləncələrlə məşğul olmaqdansa, yetimlərə, çarəsizlərə, ehtiyacı
olanlara əl tutmağı daha faydalı yol kimi qəbul edir.
Əsərdə müəllifin əsas qayəsi uşaqları xeyirxahlıq yoluna yönəltmək, bu ruhda tərbiyə etməkdir.
A.İsrafilbəyovun “Uşaqlar teatrı” adlı səhnə əsəri də iki pərdədən ibarətdir. Pyesin mövzusu
məişətlə bağlıdır. Mətn nəsrlədir. Lakin birinci pərdənin əvvəlində və ortasında bir neçə şeir
nümunəsi də verilmişdir. Şeirlər nəğmə tipində, müəyyən musiqi havalarına uyğun ritm və ahəngə
malikdir. Əsərdə meşə keşikçisi İbrahim kişi və kəndli Qulam yaşlı adamlardırlar. Qalan surətlər isə
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uşaqlardır. Həmin uşaqlardan Neməti, Kərimi, Dadaşı, Əlini, Sadiqi, Həsəni, Tağını, Cəfəri,
İsmayılı və b. göstərmək olar. Hadisələr Novruz bayramı ərəfəsində cərəyan edir.
Sənətkar hadisələri Novruz bayramının ahənginə uyğun şən bir ovqatla başlayır. Uşaqlar toplaşıb
“Araqçının miyanə” havası üstündə baharla bağlı fərəhli nəğmələr oxuyurlar. Nəğmələrdə könül
oxşayan bir məzmun vardır:
Yer nur içində qaldı,
İşıq dünyanı aldı.
Hər şeydə bir təravət,
Gülümsəyir təbiət.
Ay bülbül, can bülbül,
Oxu, bizi sevindir!
Əlvan çiçəkli bahar,
Atlaz kömləkli bahar.
Olub zövqünə şərik,
Elərik səni təbrik!
Ay bülbül, can bülbül
Oxu, bizi sevindir!
Ümumiyyətlə, müəllif əsərə musiqi ahəngi aşılamaq məqsədilə mətndə bir neçə yerdə nəğmədən
istifadə edir. Həmin nəğmələr “Ayağında məsti var”, “Məni candan usandırdı” və s. havalar üstündə
oxunur. Müəllif A.Səhhətin “O gün ki, fəsli yaz olar” misrası ilə başlayan şeirinin mətnini
bütövlüklə əsərə daxil edir. Uşaqlar bu şeiri “Məni candan usandırdı” havası üstündə oxuyurlar.
“Ayağında məsti var” havası üstündə oxunan aşağıdakı mahnı da son dərəcə ritmik olub yaz fəsli
ilə əlaqədardır:
Gəldi martın doqquzu,
Bayram etdik növzuru,
(a yoldaş)!
Qar əridi yox oldu,
Çaylarda su çox oldu.
(a yoldaş)!
Gözüm yoldaş, can yoldaş.
Bayram münasibəti ilə toplaşan uşaqlar bir-birlərinə tapmaca deyirlər, müxtəlif mövzularda
söhbətlər edirlər. Meşəyə gedib gecəni meşədə tonqal başında keçirirlər. Uşaqların hamısının ataanaları var. Nemət adlı uşağın isə atası yoxdur. Bu yetim uşaq ehtiyac ucbatından insafsız, rəhmsiz,
xaraktercə sərt və zalım bir dəyirmançıya nökərçilik edir. Nemət öz tay-tuşlarının hamısından zirək,
diribaş və biliklidir. Atası sağ olarkən o, bir müddət məktəbə getmiş, xeyli bilik qazanmışdır. Ona
görə də təbiət hadisələri, ərdo, div və s. kimi mövhumi qüvvələrlə bağlı söhbətlərdə Nemət öz
yoldaşlarından daha məlumatlı və diribaş çıxış edir. Həm də onun məlumatları elmə əsaslanır.
Lakin atası vəfat etdikdən sonra Nemət ehtiyaca düçar olmuş, dəyirmançıya nökərçilik etmək
məcburiyyətində qalmışdır. Oxumaq, təhsilini davam etdirmək arzusunda olan bu zavallı yetim
özünün düşdüyü müztərib, miskin halı yaxşı dərk edir və deyir: “Bir mən bədbəxtdən başqa hamı
üçün bayramdır. Hamı gəzir, oxuyur, çalır, oynayır... Amma mən qalmışam tək və tənha!.. İmdi
uşaqlar yığılıb oynayırlar, lakin məni çağırmayırlar. Çağırsalar da, bu köhnə və cırıq libas ilə
(libasını göstərir) bən onların içinə nə təhər çıxım? Bu libas ilə bayıra çıxmağa özüm də utanıram.
Görən gülür. Uşaqlar hamısı bəzənib-düzənib al-əlvan libaslar geymişlər. Amma mən? Bəli, mən
yolçuya oxşayıram” (4, 1914, №6).
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Beləliklə, uşaq poeziyasında və nəsrində olduğu kimi uşaq dramaturgiyasında da maarifçi qələm
sahiblərini düşündürən problemlərdən biri yetim uşaqların taleyi məsələsi idi. Həmvətənlərini
xeyirxahlığa, humanizmə, kimsəsizlərə əl tutmağa təşviq edən uşaq dramaturqları da başqa
maarifçi-realist məsləkdaşları kimi cəmiyyətdə yetim cocuqları himayə edən xeyirxah hami
obrazları yaradır, bu obrazların əməlini bir nümunə kimi təbliğ edirdilər. “Uşaqlar teatrı” pyesində
A.İsrafilbəyov da həmin yolla hərəkət etmişdir. Pyesdəki meşə gözətçisi İbrahim kişi surəti məhz
belə hami obrazlarının ümumiləşdirilmiş tipi kimi diqqəti cəlb edir. Nemətin yetim olduğunu,
çəkdiyi məşəqqətləri, nəhayət, oxumaq arzusunu bilən İbrahim kişi onu himayə edib oxudacağına
söz verir. Nemətə bildirir ki, sabahdan dəyirmançıya nökər durmağı tərk etsin. Onun həm gündəlik
məişət və güzəranını maddi cəhətdən İbrahim kişi özü təmin edəcək, həm də onun təhsil pulunu
ödəyəcək. Oxumaqdan ötrü Nemətə lazımi maddi köməklik göstərəcək. Pyes İbrahim kişinin bu
barədə vədi ilə sona çatır. Yəni nikbin və ümidverici bir finalla yekunlaşır.
Ağahəsən Mirzəzadənin “Məktəb” jurnalında (1916, №10, 11) işıq üzü görən “Tənbəl” adlı səhnə
əsəri də uşaqlara ünvanlanmışdır. Bu, iki məclisdən ibarət mənzum operadır. “Tənbəl” bizim musiqi
mədəniyyətimiz, həmçinin balalarımız üçün yaradılan söz sənəti tarixində uşaqlardan ötrü yazılmış
ilk opera əsəri kimi qiymətli və diqqətəlayiqdir. Opera “Məktəb” jurnalının iki nömrəsində dərc
edilmiş, lakin 1916-cı ildə 11-ci nömrədən sonra məcmuə uzun müddət ərzində bağlandığından bu
musiqili əsərin arxası çap olunmamışdır. Onun əlyazması da əldə deyil. Ona görə də opera
natamamdır. Müəllif əsərin əvvəlində verdiyi qeyddə onun iqtibas olduğunu yazır. Ancaq operanın
kimdən iqtibas olunduğunu göstərmir.
“Tənbəl”in mövzusu məktəb və maariflə bağlıdır. Müəllifin maarifçilik görüşlərini əks etdirir.
Sənətkar məktəbin, maarifin, elmin hər kəs üçün, həm də bütövlükdə vətən və millətdən ötrü
faydalı, gərəkli bir nemət olduğunu söyləyir, onu vacib bir missiya kimi təlqin edir. Əsərin
əvvəlində müəllif təbliğ və təlqin etmək istədiyi əsas ideyanın, mətləbin məntiqinə uyğun olaraq
Səməd Mənsurun aşağıdakı şeirini verir. Şeiri operanın iştirakçıları musiqinin müşayiəti ilə xorla
oxuyurlar:
Başqa miləl elm oxuyub oldu dünyada sərvər,
Bizlər isə cəhlə uyub məhv etdik şanı yeksər.
Haydı, gedək, dərs oxuyaq, xoşbəxt olsun millətimiz!
Ay atalar! Bir ayılın, bu günlərdə yatmamalı,
Bizlər üçün gün qayırın, elmi cəhlə satmamalı.
Bax gününə, yaxşı düşün, gör, varmıdır qeyrətimiz?!” (4, 1916, №10)
Əsərin əsas iştirakçıları məktəb şagirdləri Əli və Qədir, Əlinin anası Fatma, məktəb xadimi, habelə
məktəbin şəriət, türk dili, rus dili, tarix, coğrafiya, hesab fənlərinin müəllimləridir. Bu müəllimlər
və onların bədii mətndəki sözləri yeni tipli təhsil ocağında hansı fənlərin tədris olunduğu və həmin
fənlərin necə öyrədildiyi barədə bizdə müəyyən təsəvvür yaradır.
Operada təsvir olunan şagirdlərdən Əli küt, tənbəl, yaddaşsız, dərslərinə qarşı laqeyddir. Yəni pis
şagirdlərin təmsilçisidir. Qədir isə əksinə zirək, diribaş, çalışqan, elmə, təhsilə həvəs göstərən,
müəllimlərinin etimadını doğruldan bir şagirddir. Daha doğrusu, yaxşı şagirdlərin ümumiləşmiş
obrazıdır.
Anası Fatma Əlini danlayır, dərslərini kifayət qədər oxuyub mənimsəmədiyi, tənbəllik etdiyi üçün
onu məzəmmət edir. Lakin bunların faydası yoxdur. Əli özü də məktəbə, dərsə həvəsi olmadığını,
oxuduqlarının yadında qalmadığını etiraf edir. Hətta məktəb xadimi də Əlini tənbəllikdə,
bacarıqsızlıqda ittiham edib deyir:
Niyə burda sən bu qədər yatırsan,
Dərslərini hər bir yana atırsan.
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Zəng çalındı, hamı işə məşğuldur,
Dərsin bilən şagird yaxşı oğuldur. (4, 1914, №11)
Opera iki məclisdən ibarətdir. Birinci məclisdə hadisələr Əligilin evində, ikinci məclisdə isə
məktəbdə baş verir. Müəllimlər ikinci məclisdə iştirak edirlər. Biz onları öz şagirdlərini sevən,
maarifə, təhsilə rəğbət bəsləyən, öz peşələrinin vurğunu olan insanlar kimi görürük.
Təəssüf ki, “Tənbəl” bir opera kimi meydana çıxsa da, ona musiqi bəstələnməmiş, ancaq bədii mətn
şəklində qalmışdır. Bu əsərə musiqi bəstələmək və onu bitkin bir opera halına gətirmək həm musiqi
mədəniyyətimiz, həm də balacalar üçün yaradılan söz xəzinəmiz üçün əhəmiyyətli bir təşəbbüs
olardı.
Müəllim Mehdi bəy Hacıbababəyovun da iki uşaq pyesi vardır: “Çağrılmamış qonaq” (4, 1920, №1,
2); “Rəhimli Mələk” (1).
“Məktəb” jurnalında dərc edilmiş “Çağrılmamış qonaq” əsəri istər ideya-məzmun, istərsə də
sənətkarlıq baxımından zəifdir. Pyesdə beş surət vardır: Bahadır, Sona, Həsən, Məhəmməd və
Əsgər. Bunlar hamısı 8-12 yaşında uşaqlardır. Bir pərdəli bu əsərdə hadisələr Bahadır və onun
bacısı Sonanın yaylaq yerindəki evlərində baş verir. Yaylaq yerində darıxan Bahadır, Sona və
Həsən müxtəlif mövzularda söhbətlər edirlər. Bahadır darıxdığı üçün anasından icazə alıb şəhərdəki
evlərinə getmək istəyir. Kənd uşaqları Məhəmməd və Əsgər də gəlib buraya çıxırlar. Onlar
cürbəcür şeylərdən danışır, maraqlı oyunlar oynayırlar. Əsərdə mövzu bəsit olduğu kimi ideya da
sönükdür. Bütün süjet uşaqlar arasındakı adi məişət söhbətlərindən ibarətdir.
M.Hacıbababəyovun digər bir səhnə əsəri 1914-cü ildə ayrıca kitabça halında çap olunmuş
“Rəhimli Mələk”dir. “Uşaqlar üçün bir pərdəli drama” qeydi ilə işıq üzü görmüş bu əsər nəsrlə
qələmə alınmışdır. Mövzu məişətdən götürülmüşdür. Məzmun və əsas ideya axarı humanizm və
mərhəmət fəlsəfəsi ilə bağlıdır.
Pyesdə həyata, insanlara münasibət tərzi, xarakteri, mənəvi aləmi bir-birinin əksi olan iki kiçik
qəhrəmanla rastlaşırıq: Mələk və Gülcamal. Onlar xalauşağıdırlar. Mələyin 13, Gülcamalın isə 14
yaşı vardır. Hər ikisi məktəb şagirdidir. Hər iki qızın mənsub olduğu ailə maddi cəhətdən
ortababdır, yəni sıxıntı yaşamırlar. Gülcamal ədabaz, xoşbəxtliyi yaxşı geyinməkdə görən, palpaltara, bəzək-düzəyə aludə, elmə, məktəbə bir o qədər də həvəs göstərməyən və bunun səadət yolu
olduğunu anlamayan bir qızdır. İnsanpərvərlik, xeyirxahlıq, mərhəmət, insanlara qarşı rəhmli,
səxavətli olmaq, əl tutmaq kimi humanizm detalları da onu düşündürmür. Dayəsi Pərinin “həvəsi
paltara verən adam həmişə elmdən geri qalır” tezisi ətrafındakı təlqin və izahatları da ona təsir
etmir. Elm öyrənməyin çətinliyi onu qorxudur və dayəsi Pəriyə deyir: “Elm! Elm! Elm deyirsən,
Pəri, amma bilməyirsən elm oxumaq nə çətindir” (1, s.4). O, atasının ona verdiyi 25 manata özünə
təzə bir örpək alır. Atasının kitab, dəftər üçün verdiyi pulları yığıb özünə yeni paltarlar almaq
həvəsinə düşür. Bu məsələ ilə bağlı atasını belə aldatmaqdan, ona yalan danışmaqdan çəkinmir.
Müəllif bilərəkdən Mələk obrazı ilə Gülcamalı müqayisəli şəkildə verir. İnsapərvərlik barədə öz
təbliğat və qayəsini qabartmaqdan ötrü Mələklə Gülcamalın əməllərini, rəftarını, insanlara
münasibətini qarşılaşdırır. Mələk əksinə humanist və rəhmlidir. Bəzək-düzəyə aludə deyil.
Xoşbəxtliyi yaxşı geyinməkdə, zəngin yaşamaqda yox, elmdə, ağıl və kamalda görür. Onun
insanlara münasibətdə baxış və amal düsturu belədir: “Hər insan və hər insan balasının borcudur öz
fəqir qardaş və bacılarına kömək eləsin.” (1, s.13). Nənəsi Böyükxanım ona müvəffəqiyyətlə
imtahan verib ikinci sinifdən üçüncü sinfə keçdiyi üçün 25 manat verir ki, gedib özünə təzə palpaltarlar alsın. Mələk isə qonşuları kasıb Tükəzban arvadın xəstə, ehtiyaclı olduğunu bilib həmin 25
manatı bütövlükdə ona verir. Tükəzban isə həmin pula həm dava-dərman, həm də özlərinə lazım
olan başqa şeylər alır. Ailə müvəqqəti də olsa, sıxıntıdan qurtarır. Bunun üçün Mələyə və onun
nənəsi Böyükxanıma minnətdarlıq edir.
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Böyükxanım da təbiətən xeyirxah olduğundan Mələyin əməlini bəyənir və alqışlayır. Elə buna görə
də nəvəsi Mələyə insani bir razılıqla deyir: “İnsanın gözəlliyi, qızım, ehsandır, ehsan və genə
ehsan...” (1, s.14). Böyükxanım Gülcamala da Mələk kimi olmağı, onunla oturub durmağı məsləhət
görür, ona nəsihət verir: “Onu bil ki, Mələk sənin kimi degil. Düzdür, siz onlardan dövlətlisiniz,
amma iş dövlətdə degil. Adamı paltar ilə tanımazlar, əql və kamal ilə tanıyarlar. Mələk əqilli qızdır,
yaxşı olardı ki, Mələk sənin yanına tez-tez gələ idi” (1, s.9).
“Rəhimli Mələk” mövzu və ideya baxımından gərəkli olsa da, bədii siqlət, sənətkarlıq etibarı ilə o
qədər də səviyyəli təsir bağışlamır.
Nəticə
Beləliklə, deyilənləri yekunlaşdıraraq belə bir ümumi qənaətə gəlmək mümkündür. Azərbaycan
uşaq ədəbiyyatının mühüm bir qolu (ədəbi növü) olan uşaq dramaturgiyası XX yüzilliyin onuncu
illərində yaranmışdır. Maarifçi-realist məfkurə və düşüncə tərzinin təsiri altında yüksəliş tapmışdır.
Lakin o, poeziya və nəsr qədər uğur qazana bilməmişdir.
Mütərəqqi fikirli Azərbaycan ziyalıları Abdulla Şaiq, Abbas Səhhət, Mehdi bəy Hacıbababəyov,
Rəcəb Əfəndizadə, Ağabəy İsrafilbəyov və Ağahəsən Mirzəzadə uşaq dramaturgiyamızın bir neçə
nümunəsini yaratmışlar.
Həmin zaman kəsimində ərsəyə gələn bu nümunələr uşaq dramaturgiyamızın sonrakı inkişafı üçün
bir təməl və stimul rolunu oynamışdır.
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KURAN TERCÜMELERINDEKI FARKLAR
ABOUT SOME DIFFERENCES IN TRANSLATIONS OF THE KORAN
Arş. gör. Tahira ALİYEVA*
Azerbaycan MİA Elyazmalar Enstitüsü
Kur`an-ı Kerim ilahi kitapların en mükemmelidir.
“Peygamberimizin da`va-yı nübüvvetinin en büyük delili olan Kur`an-ı Azimü`ş-şan, bütün
mevcudatın İlahi ünvanıyla Allah`ın kelamı olmakla, ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Hem o
semavi kitab, belağat, i`caz və icazıyla, herbir ayeti arasında kuvvetli irtibatlar bulunan ve ayetleri
birbirini tefsir eden, böylece bölünmesi mümkün olmayan bir “kelime-i vahide” hükmünde
mukaddes bir kütübhanedir” (Hayret Neşriyat 10 muharrem 1422. İlmi Araştırma Merkezi Meal
Heyeti). Kur`an-ı Azimüş-şan Allah Teala tarafından Arabca nazil oldu.
“Şübhesiz ki, biz onu, anlayasınız diye Arabca bir Kur`an olarak indirdik (Kur`an-ı Kerim, 12/2).
“Hiçbir eğriliği bulunmayan Arabca bir Kur`an olarak (indirdik); umulur ki, sakınırlar” (Kur`an-ı
Kerim, 39/28). Ama dünyada arab dilinde okuması yazması olan insanların sayısı ne kadardır? Peki
bu i`cazkar dili bilmeyenler ne yapacak? Tabii kendi dillerine edilmiş tercümeleri okuyacak ve amel
edilmesi gereken şeylere de onunla amel edecekler. Kur`an bir çok dillere tercüme edildi, binlerce
ciltlik tefsirler (meal) yazıldı. Bu tercümeleri yapan alimlerden ölenlere Yüce Allah`tan rahmet,
hayatta olanlara sağlık ve hidayet diliyorum. Ama “Kur`anda şunlar yazılmıştır, bunlar yazılmıştır”
diyerek kendi elinde bulunan tercümeye dayanarak fikir söyleyenleri önlemek amacıyla azeri, türk
ve rus dillerinde olan bir kaç tercümeleri karşılaştırmaya gayret ettim (hata yaptıysam önceden özür
dilerim). Yüce Allah`tan kusurlarımızı aff etmesini ve günahlarımızın bağışlanmasını diliyorum.
Azerbaycan, rus və türk dillərinde olan tercümeleri karşılaştımaya ve farklara dikkat çekmeye
gayret ettim.
Bəqərə surəsi, 61ci ayə:
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ُ اح ٍد فَا ْد
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ٍ ض
ِ َّ َب ِمن
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َ ض ِربَت
َ ص ًرا فإِن لك ْم َما
ٰ
َّ ت
َص ْوا َوكَانُوا يَ ْعتَدُون
ِ ٰذَلِكَ ِبأَنَّ ُه ْم كَانُوا يَ ْكفُ ُرونَ ِبآيَا
َ ق ۗ ذَلِكَ ِب َما
َ ع
ِ ّ َّللاِ َويَ ْقتُلُونَ النَّ ِب ِيّينَ ِبغَي ِْر ْال َح
Azerbaycan dilinde:
1. “Xatırlayın ki, siz (müəyyən müddət səhrada qalmalı olduğunuz zaman): “Ya Musa! Biz (hər gün
yediyimiz) eyni təama (qüdrət halvasından və bildirçin ətindən ibarət olan yeməyə) heç vaxt
dözməyəcəyik! Rəbbinə dua et ki, bizim üçün torpağın bitirdiyi şeylərdən tərəvəzindən,
sarımsağından, mərciməyindən və soğanından yetirsin! – dediniz. (Musa da cavabında : ) “Siz
xeyirli olan şeyləri bu cür alçaq şeylərlə dəyişdirmək istəyirsiniz? (O halda) şəhərlərdən birinə
gedin, istədiyinizi orada taparsınız!” – demişdi. Onlara zəlillik, miskinlik damğası vuruldu və
Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu (cəza) onların Allahın ayələrini inkar etdiklərinə və (Zəkəriyya,
Yəhya və Şüeyb kimi) peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə görə idi. Bu onların (Allaha) asi
olduqlarına və həddi aşdıqlarına (Allahın əmrlərini pozduqlarına) görə idi” (Qurani-Kərim. Ərəb
dilindən tərcümə edənlər: Z.M.Bünyadov, V.M.Məmmədəliyev. “Çıraq” nəşriyyatı, 2004).
“.....bizim üçün torpağın bitirdiyi şeylərdən tərəvəz, xiyar, sarımsaq, mərcimək və soğan çıxarsın!”

512
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES
“(Musa) demişdi: “Xeyirli olan şeyləri, alçaq şeylərlə dəyişdirməkmi istəyirsiniz? Bir şəhərə gedin,
istədiyiniz sizin olacaq. Onlara zəlillik (və) miskinlik damğası vuruldu, və Allahın qəzəbinə düçar
oldular. Bu ona görə idi ki, onlar Allahın ayələrini inkar edirdilər və Peyğəmbərləri haqsız yerə
öldürürdülər.....” (Qurani-Kərim və sözbəsöz tərcüməsi. Hazırlayan Ələddin Sultanov. Təshihçilər:
Dr. Əhməd Niyazov, Hafiz Laçın Quliyev. Baş məsləhətçi Şeyxülislam A.H.Paşazadə. Məsləhətçi:
Akademik V.M.Məmmədəliyev. Bakı, 2012, İpək Yolu Nəşriyyatı).
“.......bizim üçün yerin bitirdiyi şeylərdən – göyərti, xiyar, sarımsaq, mərcimək və soğan çıxarsın”.
Musa dedi: “Siz daha yaxşının yerinə alçaq şey istəyirsiniz? (İndi ki, belədir) bir şəhərə
(şəhərlərdən birinə) gedin ki, istədiyiniz şeylər sizin üçün hazırdır”. Və onlara (alınlarına həqirlik,)
xarlıq və möhtaclıq damğası vuruldu və Allahın qəzəbinə layiq oldular. Bu (xarlıq) ona görə idi ki,
onlar həmişə Allahın nişanələrinə kafir olur və Allahın peyğəmbərlərini haqsız yerə
öldürürdülər....... (Qurani-Kərim. Ərəbcədən tərcümənin və şərhlərin müəllifi: Ayətullah Mirzə Əli
Meşkini Ərdəbili. Azərbaycan dilinə tərcümə edənlər: Ağabala Mehdiyev, Dürdanə Cəfərli. Bakı,
2005).
“…..bizə yerin bitirdiklərindən – tərəvəzindən, xiyarından, sarımsağından, mərciməyindən və
soğanından yetirməsi üçün dua et!” O dedi: “Siz xeyirli olan şeylərin daha dəyərsiz şeylərlə əvəz
olunmasınımı istəyirsiniz? Şəhərə girin! Şübhəsiz ki, (orada) istədiyinizi taparsınız!” Onlara zəlillik
və düşgünlük üz verdi və onlar Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu (cəza) ona görə idi ki, onlar
Allahın ayələrini inkar edirdilər və (bəzi) peyğəmbərləri haqsız yerə öldürürdülər.……”. (QuraniKərim və Azərbaycan dilində mənaca tərcüməsi. Ərəb dilindən tərcümə edən Əlixan Musayev. 4-cü
nəşr, 2010).
“.......bizə yerdə yeyilənlərdən – göyərti, xiyar, sarımsaq, mərci və soğan bitirtsin” – dediyinizi
xatırlayın. Musa dedi: “Əla bir şeyi başqa bir şeylə dəyişdirmək istəyirsinizmi? Misrə dönün, çünki
orada istədiyiniz şeylər vardır. Onlara alçaqlıq və yazıqlıq (damğası) vuruldu və Allahın qəzəbinə
uğradılar.
Bu
Allahın
ayələrinə
kafir
olub,
peyğəmbərləri
haqsızcasına
öldürməklərindən...”(Qurani-Kərim. Tərcüməçi: Beynəlxalq“Əlhuda”Nəşriyyatının tərcüməçilər
qrupu. Bakı, 2000).
“......bizdən ötrü dua elə Rəbbinə, yerin bitirdiyi səbzə, qabaq, sarımsaq, mərcimək və soğan
yetişdirsin bizə” demişdiniz. «Düşük şeyləmi dəyişdirmək istəyirsiz sizə xeyirli olanı? Düşün
şəhərə, şübhəsiz, tapacaqsız istədiyinizi» dedi. Yoxsulluq, düşgünlük damğası vuruldu onlara,
Allahın qəzəbinə düşdülər. Allahın ayələrini danırdılar, peyğəmbərləri haqsız yerə
öldürürdülər....”(Qurani-Kərim. Azərbaycan türkcəsində açıqlama. Nəriman Qasımoğlunun qələmi
ilə. bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 1993).
Сура «Корова», аят 61:
1. «И вот вы сказали: "О Муса! Мы не можем стерпеть одинаковой пищи. Воззови ради нас к
твоему Господу, пусть Он изведет нам то, что произращает земля из своих овощей, кабачков,
чесноку, чечевицы и луку". Сказал он: "Неужели вы просите заменить тем, что ниже, то, что
лучше? Спуститесь в Египет, и вот - для вас то, что вы просите". И воздвигнуто было над
ними унижение и бедность. И оказались они под гневом Аллаха. Это - за то, что они не
уверовали в знамения Аллаха и избивали пророков без справедливости! Это - за то, что они
ослушались и были преступниками!» (перевод Крачковского И.Ю.).
2. «......что произрастает на земле, овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук". Он сказал:
"Неужели вы просите заменить лучшее тем, что хуже? Спуститесь в любой город, и там вы
получите все, о чем попросили". Их постигли унижение и бедность. Они навлекли на себя
гнев Аллаха тем, что отвергали знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков.....»
(перевод Э.Кулиева).
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3. «.....Чтоб Он низвел нам (овощи),
Что на земле произрастают,
И огурцы, и лук, и чечевицу, и чеснок".
Он им сказал: "Ужель вы лучшее
Хотите худшим заменить?
Сойдите в город вы тогда,
И там найдете все, что захотите".
И их постигли нищета и униженье,
И навлекли они гнев Божий на себя, И это все за то,
Что ложью нарекли знамения Господни,
Его пророков убивая без справедливого (суда);......» (Перевод Пороховой В.).
4....что произращает земля: овощей, огурцов, чесноку, чечевицы и луку». Муса сказал:
«Неужели вы хотите заменить лучшее на худшее? Сойдите в поселок, там для вас то, что вы
просите…..» (перевод Ф.Караоглы).
“Bakara” suresi 61-ci ayet:
“Yine bir vakit şöyle demiştiniz: “Ey Musa! (Biz) bir tek yemeğe (kudret helvası ile bıldırcına) asla
sabredemeyeceğiz; bizim için Rabbine dua et de, bize yerin bitirdiği şeylerden, sebzesinden,
hıyarından, buğdayından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın!” (Musa da onlara:) “O hayırlı
olanı, bu daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? (Öyle ise) bir şehre inin, (orada) istediğiniz
şeyler elbette vardır” dedi. Böylece üzerlerine zillet ve meskenet (yoksulluk damgası) vuruldu və
Allah`dan (gelen) bir gazaba uğradılar. Bu, şübhesiz onların, Allah`ın ayetlerini inkar ediyor ve
haksız yere (haksızlıklarını bile bile) peygamberleri öldürüyor olmaları sebebiyledir. (Bütün)
bu(nlar), isyan etmeleri ve haddi aşmakta olduklarından dolayıdır”.( Kuran-ı Kerim ve Muhtasar
meali. Hazırlayan Hayrat Neşriyat İlmi Araştırma Merkezi meal heyeti, İstanbul, 2001).
“.....arzın yetiştirdiği şeylerden: sebzesinden, kabağından, sarmısağından, mercimeğinden,
soğanından çıkarıversin” dediniz. Musa da: “ – O hayırlı olanı şu daha aşağı olanla değişmek mi
istiyorsunuz? Bir şehire inin, orada size istediğiniz (sebzeler) var.” dedi. Onların üzerine horluk ve
yoksulluk yüklendi ve Allah`dan bir gazaba da uğradılar. Bu, Allah`ın ayetlerini inkar ettiklerinden
ve haksız yere (Zekeriyya, Yahya ve Şuayp gibi) peygamberleri öldürdüklerindendi.....” (Kuran-ı
Kerim ve izahlı meali Alisi. Hazırlayan A.Fikri Yavuz Müftü. 7.Baskı).
“.....bu toprağın ürünlerinden bize sebze, hıyar, sarmısak, soğan versin. – Dedi ki, Hayırlı şeyi
aşağılık şeyle değişmek mi istiyorsunuz. (Bir cümlenin tercümesi yapılmamış bırakılmıştır )
Üzerlerinize zillet ve miskinlik çöktü; üzerlerine Allahın gazabını da çekdiler; çünkü Onun
ayetlerine hiç inanmıyorlar, yok yere peygamberlerini öldürüyorlardı....” (Kuran. Bu eser, seçkin bir
heyet tarafından, çeşitli dillerde çıkan, Kuran tercümeleri de gözden gecirilerek meydana
getirilmiştir. 7. Basım, Okat yayınevi, İstanbul).
“....bize yerin bitirdiği sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından
çıkarsın”. (Musa): “İyi olanı, daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre inin, orada
size istediğiniz var” demişti. Üzerlerine alçaklık ve yoksulluk binası kuruldu; Allah`ın gazabına
uğradılar. Öyle oldu, çünkü onlar, Allah`ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberleri
öldürüyorlardı....” (Kuran-ı Kerim meali. Doç. Dr. Süleyman Ateş, İstanbul, 1974).
(Bu ayede arabca“İhbitu Mısran”bazi tercümelerde“Mısra inin”,bazılarında”Şehre inin”olarak
tercüme edilmiştir.”Yaktulune en-nebiyyine””Peygamberleri öldürüyorlardı” veya “dövüyorlardı”
gibi tercüme edilmiştir.)
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Diğer
ayelerin
tercümeleri
də
aynen
Örneğin,1)V.Məmmədəliyev,2)Ə.Sultanov və s.
“Bəqərə surəsi, 208-ci ayə:

yukarıdaki

sıralanma

ile

olacak.

ُ س ِْل ِم كَافَّةً َو َال تَت َّ ِبعُوا ُخ
َ ش ْي
َّ ت ال
ٌ عد ٌُّو ُم ِب
ين
ِ ط َوا
ّ يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ا ْد ُخلُوا فِي ال
َ ان ۚ ِإنَّهُ لَ ُك ْم
ِ ط
1. “Ey iman gətirənlər! Hamınız bir yerdə sülhə (islama) gəlin! Şeytanın yolu ilə getməyin, çünki o
sizin açıq düşməninizdir!”.
2. “Ey iman gətirənlər! Bütövlüklə sülhə daxil olun!......”.
3. “Ey iman gətirənlər, hamılıqla (Allaha) təslim və itaətə daxil olun........”.
4. “Ey iman gətirənlər! İslamı bütövlüklə qəbul edin.......”.
5. “Ey iman gətirənlər, hamınız itaət edin.....”.
6. “Ey mö'minlər, hamılıqla barışığa girin...”.
Сура «Корова», аят 208:
1. «О вы, которые уверовали! Входите все в покорность и не следуйте по стопам сатаны!
Ведь он для вас - явный враг!».
2. «....Принимайте ислам целиком....».
3....В ислам смиренно всей душой войдите....”
4. «....Придите к миру....».
“Bakara” suresi 208-ci ayet:
“Ey iman edenler” İslam`a tamamen girin, şeytanın adımlarına uymayın! Çünki o, size apaçık bir
düşmandır”.
“Ey müminler, hepiniz iç ve dışınızla sebat üzre islama girin....”
“Ey inananlar, gerçek dine girin....”
“Ey inananlar, hepiniz birlikte islama (veya barışa) girin...”
Bəqərə surəsi 224-ci ayə:
َّ اس ۗ َو
َّ َو َال تَجْ عَلُوا
ع ِلي ٌم
ُ ََّللا
ْ ُ ضةً ِأل َ ْي َمانِ ُك ْم أ َ ْن تَبَ ُّروا َوتَتَّقُوا َوت
ِ َّص ِل ُحوا بَيْنَ الن
َ س ِمي ٌع
َ ع ْر
َ َُّللا
“Yaxşılıq etmək, pis əməllərdən çəkinmək və insanlar arasında sülh yaratmaq barəsindəki
andlarınıza Allahı (Allahın adını) hədəf (dəstavüz) etməyin! Allah eşidəndir, biləndir!”.
“Andlarınıza da Allahı hədəf etməyin, Yaxşılıq etmək, (pislikdən) çəkinmək və insanların arasını
düzəltmək üçün....!”.
“Allahı yaxşılıq etməməyiniz, təqvalı olmamağınız və insanların arasını düzəltməməyiniz kimi
andlarınıza hədəf etməyin (müxtəlif bəhanələrə görə Ona and içməyin. Və ya: Allahı yaxşılıq
edəcəyiniz, təqvalı olacağınız və insanların arasını düzəldəcəyiniz barəsindəki öz (təkrar)
andlarınıza hədəf etməyin). (Allahın adını bu cür, hər şeyə görə Ona and içməklə hörmətdən
salmayın).....
“Andlarınıza görə Allahın adını, yaxşılıq etmənizə, Allah-dan qorxmanıza və insanlar arasında sülh
yaratmanıza dair bir maneəyə çevirməyin........”.
“Allahı öz andlarınızın vəsiləsi etməyin ki, yaxşılıq etməkdən, təqvadan və insanların arasında islah
etməkdən qalarsınız....”.
“Xeyirxah olmaq, günaha batmamaq və insanların arasını düzəltmək üçün verdiyiniz andların
hədəfinə çevirməyin Allahı....”.
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Сура «Корова», аят 224:
1. «И не делайте Аллаха предметом ваших клятв, что вы благочестивы и богобоязненны и
упорядочиваете среди людей. Поистине, Аллах - слышащий, знающий!».
2. «Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам творить добро, быть богобоязненным и
примирять людей....
3. «Аллаха имя не берите
Для ваших клятв о благочестии своем,
О страхе пред Господним гневом,
О водворении согласия и мира меж людьми,
(Коль не сумели проявить вы это), -.....».
4. «Не делайте препятствием ваши клятвы именем Аллаха для творения добрых дел, для
богобоязненности и создания мира среди людей....».
“Bakara” suresi 224-cü ayet:
1. “Allah`ı, yeminleriniz dolayısıyla iyilik yapmanıza, (günahlardan) sakınmanıza ve insanların
arasını düzeltmenize engel (bahane) kılmayın! Allah, Semi`dir, Alimdir.
2. “Bir de sözünüzde durmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını düzeltmeniz için Allah`ı
yeminlerinize hedef yapmayın.....”
(Bir işi yapmak veya yapmamak hususunda Allah`ın adı ile yemin edip te Allah Teala`yı engel
tutarak, yeminimizi bozmayız diye, hayır yapmaktan geri kalmayınız. Yeminin bozulmasında hayır
bulunan işi yapın ve keffaretini ödeyin)”.
3. “Allah adına andiçtiniz diye iyilik yapmaya, sakınmaya, insanlar arasında arabuluculuk yapmaya
Onun adını engel koymayın....”
4.
Bəqərə surəsi, 238-ci ayə:

ُ َِحاف
َ ص َالةِ ْال ُو ْس
َط ٰى َوقُو ُموا ِ َّّلِلِ قَانِتِين
ِ صلَ َوا
َّ ت َوال
َّ علَى ال
َ ظوا
“(Fərz, vacib) namazlara, (xüsusilə) orta namaza (günortadan sonrakı əsr namazına, ikindi
namazına) riayət (əməl) edin və Allaha itaət üçün ayağa qalxın (namaza durun)”.
“Namazlara və orta namaza davam edin. Allaha itaət üçün (namaza) durun!”.
“Bütün namazları və (xüsusilə) orta namazı (zöhr namazını) qoruyun və (namazda, həmçinin hər bir
işdə) Allaha xatir itaətkar halda ayağa qalxın”.
“Namazları və (günortadan sonrakı) orta namazı qoruyun və Allah qarşısında mütiliklə durun”.
“Namazları və orta namazı qoruyun. Müticəsinə Allah üçün qiyam edin”.
“Namazları və orta namazı [yə'ni üçüncü namazı] qılmaqda olun. Allahın hüzuruna qalxın sevgi ilə,
sayğı ilə”.
Сура «Корова», аят 238:
«Охраняйте молитвы и молитву среднюю и стойте пред Аллахом благоговейно».
«Оберегайте намазы, и особенно, средний (послеполуденный) намаз. И стойте перед
Аллахом смиренно».
«Свои
молитвы
строго
соблюдайте,
Особо
(чтите)
среднюю
молитву,
Благоговейно
стойте
пред
Аллахом
(В своем молитвенном призыве)».
«Охраняйте молитвы и среднюю молитву и покорно стойте пред Аллахом».
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“Bakara” suresi 238-ci ayet:
“Namazlara devam ediniz ve bilhassa orta namaza! Gönülden bağlı kimseler olarak Allah`ın
huzuruna durun!”
“Farz namazlarının vakıt ve erkanlarını gözeterek edasına devam edin, bilhassa orta (ikindi)
namazına dikkat edin; ve Allah`a itaat ederek namaza durun”.
“Namazları kaçırmayın, hele orta namaza dikkat edin. Allaha hakkıyle itaat ederek namaza durun”.
“Namazları ve orta namazı (yani ikindi namazını) koruyun, gönülden bağlılık ve saygı ile Allah`ın
huzuruna durun”(Tercümelerde orta namazın hangi namaz ikindi mi, zuhr mu olduğu bilinmir).
Bəqərə surəsi, 253-cü ayə:
َّ ض ۘ ِم ْن ُه ْم َم ْن كَلَّ َم
ٍ ض ُه ْم دَ َر َجا
ۗ وح ْالقُد ُِس
ِ سى ابْنَ َم ْريَ َم ْالبَ ِيّنَا
ٍ علَ ٰى بَ ْع
ُ الر
ُّ َتِ ْلك
َ َّللاُ ۖ َو َرفَ َع بَ ْع
َ ض ُه ْم
َ س ُل فَض َّْلنَا بَ ْع
َ ت ۚ َوآت َ ْينَا ِعي
ِ ت َوأَيَّ ْدنَاهُ بِ ُر
ٰ
ْ َّللاُ َما ا ْقتَت َ َل الَّذِينَ ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َما َجا َءتْ ُه ُم ْالبَ ِيّنَاتُ َولَ ِك ِن
َّ اختَلَفُوا فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن آ َمنَ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َكف ََر ۚ َولَ ْو شَا َء
َّ َولَ ْو شَا َء
َّللاُ َما ا ْقتَتَلُوا
َّ َو ٰلَ ِك َّن
َُّللاَ يَ ْفعَ ُل َما ي ُِريد
“(Ya Rəsulum!) Bu peyğəmbərlərin bəzisini digərindən üstün etdik. Allah bunlardan bəzisi ilə
danışmış, bəzisinin isə dərəcələrini yüksəltmişdir. Məryəm oğlu İsaya açıq möcüzələr verdik və onu
müqəddəs ruhla (Cəbraillə) qüvvətləndirdik. Əgər Allah istəsəydi, bu peyğəmbərlərin ardınca gələn
insanlar onlara göndərilən aşkar dəlillərdən sonra bir-biriləri ilə vuruşmazdılar. Fəqət (bununla belə
yenə də) ixtilafa düşdülər. Onlardan bəziləri (Allaha) iman gətirdilər, bəziləri isə kafir oldular. Əgər
Allah istəsə idi, onlar bir-biriləri ilə vuruşmazdılar. Lakin Allah Öz istədiyini edər!”.
“....... Əgər Allah diləsəydi, onlardan sonrakılar, özlərinə dəlillər gəldikdən sonra (bir-birlərilə)
vuruşmazdılar. Lakin ixtilafa düşdülər. Onlardan kimisi (Allaha) iman gətirdi. Onlardan kimisi də
kafir oldu. Əgər Allah diləsəydi vuruşmazdılar....”
“......bir-birləri ilə vuruşmazdılar. Lakin ixtilafa düşdülər. Beləliklə, onların bəzisi iman gətirdi və
bəzisi kafir oldu (və yer üzündə müharibələr törətdilər). Şübhəsiz, əgər Allah istəsəydi onlar birbirləri ilə vuruşmazdılar.....”.
“....bir-biriləri ilə vuruşmazdılar. Lakin onlar ixtilaf etdilər. Onlardan kimisi iman gətirdi, kimisi də
inkar etdi. Əgər Allah istəsəydi, onlar bir-biriləri ilə vuruşmazdılar....”
“...bir-birlərilə müharibə etməzdilər. Ancaq onlar bir-birlərilə anlaşa bilmədilər, bir qismi mömin
idi, bir qismi də kafir oldu. Və əgər Allah istəsəydi, bir-birləri ilə müharibə etməzdilər.....”.
“....bir-birini öldürməzdi onlardan sonra gələn nəsillər. Ancaq ixtilaflar başladı aralarında, kimisi
imana gəldi, kimisi küfr elədi. Allah istəsəydi, bir-birini öldürməzdilər....”
Сура «Корова», аят 253:
«Вот - посланники! Одним мы дали преимущество перед другими. Их них были такие, с
которыми говорил Аллах и вознес некоторых из них степенями. И Мы даровали Исе, сыну
Марйам, ясные знамения и подкрепили его духом святым. И если бы Аллах захотел, то не
сражались бы те, кто был после них, после того, как пришли к ним ясные знамения. Но они
разошлись, и среди них были такие, что уверовали, и такие, что не верили. А если бы Аллах
пожелал, то они не сражались бы, но Аллах делает то, что пожелает».
«..... Если бы Аллах пожелал, то следующие за ними поколения не сражались бы друг с
другом после того, как к ним явились ясные знамения. Однако они разошлись во мнениях,
одни из них уверовали, а другие не уверовали....»
3....И будь на то желание Аллаха,
Пришедшие за ними вслед
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Не воевали б меж собой, Они же разошлись между собой,
И были среди них
Те, кто уверовал, и те, которые не обратились.
И будь на то желание Господне,
Они б не воевали меж собой.
Но Свою Волю (на земле) вершит Всевышний!».
4.«….не убивали бы друг-друга, после того как пришли к ним ясные знамения. Но они стали
разногласить. Некоторые из них уверовали, а некоторые отказались. И если бы захотел
Аллах, то они не убивали бы друг друга....»
“Bakara” suresi 253-cü ayet:
“İşte bu peygamberlerin bazısını bazısına üstün kıldık. Allah, içlerinden bazılarıyla (bizzat)
konuşmuş, bazılarını da derecelerle yükseltmiştir. Meryemoğlu İsa`ya ise apaçık deliller verdik ve
onu Ruhül-Kudüs ile takviye ettik. Halbuki Allah dileseydi, onlardan sonrakiler kendilerine apaçık
deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi; fakat ihtilafa düştüler. Bunun üzerine onlardan
bir kısmı iman etti, bir kısmı da inkar etti. Eğer Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi; fakat
Allah, dilediğini yapar”.
“....... birbirini öldürmezlerdi. Fakat ihtilafa düştüler. Sonunda kimi iman etti, kimi de küfre saptı.
Yine Allah dileseydi birbirinin kanına girmezlerdi.......”.
“........Allah dilemiş olsaydı kendilerine bu kadar açık kanıtlar gönderildikten sonra birbirleriyle
boğazlaşmazlardı; ama gene aykırılığa düştüler, çünki aralarında inananlar ve kafir olanlar vardı.
Allah dileseydi birbirlerile vuruşmazlardı........”.
“.........
birbirlerini
öldürmezlerdi.............”.(Arabca”Me
aktatalu””vuruşmazlardı
veya
öldürmezlerdi” olarak tercüme edilmiştir. Vuruşmak ve öldürmek aynı anlama gelmiyor).
Ali-İmran surəsi, 18-ci ayə:
ُ ْط ۚ َال إِ ٰلَهَ إِ َّال ه َُو ْالعَ ِز
َّ َش ِهد
يز ْال َح ِكي ُم
َ
ِ َّللاُ أَنَّهُ َال إِ ٰلَهَ إِ َّال ه َُو َو ْال َم َال ِئ َكةُ َوأُولُو ْال ِع ْل ِم قَائِ ًما بِ ْال ِقس
“Allah Özündən başqa heç bir tanrı olmadığına şahiddir. Mələklər və elm sahibləri də haqqaədalətlə boyun qoyaraq (haqqa tapınaraq) o qüvvət, hikmət sahibindən başqa ibadətə layiq heç bir
varlıq olmadığına şəhadət verdilər”.
“Allah şahid oldu ki, Özündən başqa bir Tanrı yoxdur. Mələklər və elm sahibləri də ədalətlə boyun
qoyaraq. O qüdrətli hikmət sahibindən başqa heç bir tanrı yoxdur”.
“Allah (əzəldən Öz elmi ilə, dünyanı yaratdıqdan sonra Öz yaradılış qüdrəti ilə və daha sonra
peyğəmbərlərin, ağılın və səmavi kitabların dili ilə) ədalətə əsaslanaraq (və işlərini ədalət üzərində
möhkəmləndirərək) Ondan başqa bir məbudun olmamasına şəhadət verdi. Həmçinin mələklər və
elm sahibləri (də şəhadət verdilər). (Bəli) Ondan başqa bir məbud yoxdur. Yenilməz qüdrət və
(xilqət və şəriətdə) möhkəm yaradılış sahibidir”.
“Allah Özündən başqa tanrının ol-madığına şahidlik etdi, mələklər və elm sahibləri də (şahidlik
etdilər). (Allah əbədi olaraq) ədalətli olmaqdadır. Ondan başqa ilah yoxdur, Qüdrətlidir,
Müdrikdir”.
“Allah hökm verdi ki, habelə mələklər və alimlər, Ondan başqa ədalət bərpa edən tanrı yoxdur;
Ondan başqa tanrı yoxdur. (O) əziz və hikmət sahibidir”.
“Allah şahidlik etmiş, Ondan başqa tanrı yoxdur. Mələklər və insaflı elm sahibləri şahidlik etmişlər,
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Ondan başqa tanrı yoxdur. Güclüdür, müdrikdir O”.
Сура «Семейство Имрана», аят 18:
«Свидетельствует Аллах, что нет божества, кроме Него, и ангелы, и обладающие знанием,
которые стойки в справедливости: нет божества, кроме Него, великого, мудрого!».
«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие
знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного,
Мудрого».
«И
нет
другого
божества,
кроме
Аллаха,
Сие
свидетельствует
Сам
Аллах,
И
ангелы
Его,
и
те,
кто
одарен
познаньем
И
справедливость
с
твердостью
блюдет.
И
нет
другого
божества,
кроме
Него,
Он всемогущ и мудрости исполнен!».
«Аллах свидетельствует, что нет бога, кроме Него. И ангелы, и обладающие знанием,
которые тверды в справедливости, засвидетельствовали, что нет бога, кроме Аллаха,
великого, мудрого».
Sure Al-i İmran, 18-ci ayet:
“Allah, adaleti kaim kılarak kendisinden başka ilah olmadığına şahidlik etti; melekler ve ilim
sahibleri de (adaletle kaim olarak buna şahidlik ettiler). O`ndan başka ilah yoktur, (O), Azizdir,
Hakimdir”.
“Allah, kendinden başka ibadete müstahak bir varlık olmadığını dellilerle açıkladı. Meleklerle ilim
sahibleri de adalet ve hak üzere durarak buna iman ettiler. O`ndan başka hiç bir ilah yoktur. O,
tevhid getirmeyenlere galiptir; hüküm ve hikmet sahibidir”.
“Allah, kendinden başka bir ilah olmadığını bildirdi melekler de, bilim sahipleri de tam bir
doğrulukla bunu bildirdiler: Ondan başka ilah yoktur. Aziz Odur, hakim Odur”.
“Allah şahitlik etti ki: Kendisinden başka tanrı yoktur. Melekler ve ilim sahipleri adaletle şahitlik
ettiler ki, Ondan başka tanrı yoktur. (O), azizdir, hakimdir”.
Yasin surəsi, 34-35-ci ayələr:
ٍ َو َجعَ ْلنَا فِي َها َجنَّا
ُون
ٍ ت ِم ْن ن َِخي ٍل َوأَ ْعنَا
ِ ب َوفَج َّْرنَا فِي َها ِمنَ ْالعُي
َع ِملَتْهُ أَ ْيدِي ِه ْم ۖ أَفَ َال يَ ْش ُك ُرون
َ ِليَأ ْ ُكلُوا ِم ْن ثَ َم ِر ِه َو َما
(34) “Biz orada xurma və üzüm bağları əmələ gətirir, bulaqlar qaynadırıq ki,” (35) “Onların
meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən (yaxud becərmədiklərindən) yesinlər. Hələ də şükür
etməzlər?”.
“Onun meyvəsindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən yesinlər....”
“Onun meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən yesinlər (və ya bilsinlər ki, ağacların bitməsi
və bar verməsi onların işi deyildir)....”
“Onların meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən yesinlər....”
“Ki, onun məhsullarından və öz əllərinin zəhmətindən yesinlər....”
“Bu bağların meyvəsindən, özlərinin becərdiyi məhsullardan yesinlər....”
Сура Йа-син, аят 35:
(34) “Мы устроили на ней сады из пальм и виноградника и извели в ней источники,”
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(35)«Чтобы они ели плоды их и то, что сделали их руки. Разве же они не возблагодарят?».
«Чтобы они вкушали их плоды и то, что создали своими руками (или чтобы они вкушали
плоды, которые они не создали своими руками)....»
«Чтобы
плодами
их
вы
все
могли
питаться.
Но это все не вашими руками созданo....”
«Чтобы они ели их плоды и то, что производят своими руками....»
Sura Ya-Sin, 34-35-ci ayetler:
(34) “Hem orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler yaptık ve orada gözelerden
akıttık”. (35) “Ta ki onun mahsulünden yesinler! Halbuki onu (o mahsulü) elleri yapmamıştır. Hala
şükretmeyecekler mi?”.
“(Bu sayılanların her birinin) mahsulünden ve kendi ellerinin yetiştirdiklerinden yesinler diye... ”
“Yemişlerinden yesinler. Bunlar onların ellerinden çıkmadı;...”
“Ki (Allahın) ürününden ve ellerinin emeğinden yesinler...”(Arabca “Va me ‘amilethu
eydihim”farklı olarak”ellerinin yaptıkları” ve “elleri yapmadı”gibi tercüme edilmiştir).
Təkasur surəsi, 1 və 2-ci ayələr:
َّ ِبس ِْم
الر ِح ِيم أ َ ْل َها ُك ُم التَّكَاث ُ ُر َحت َّ ٰى ُز ْرت ُ ُم ْال َمقَا ِب َر
َّ الرحْ ٰ َم ِن
َّ َِّللا
“ 1)(Ey qafil insanlar!) Çoxluq (mal-dövlət, oğul-uşaq və qohum-əqrəba çoxluğu) ilə öyünmək sizi
o qədər şirnikləndirdi (başınızı o qədər qatdı) ki, 2) “Hətta (məzarlarda yatan ölülərinizi sayıb,
onların da çoxluğu ilə fəxr etməyiniz üçün) qəbirləri ziyarət etdiniz. [Və ya (axirətiniz üçün əsla
çalışmadan) ölüb getdiniz (ölənə qədər bu halınızda davam etdiniz)]”.
1) “Çoxluqda yarışmaq sizin başınızı o qədər qatdı ki, 2) hətta qəbirləri ziyarət etdiniz”.
“1) (Mal-dövlət, rütbə və övlad) çoxluğ(u) ilə öyünmək və (onları) çoxaltmaqda bir – birinizlə
yarışa girmək sizi (Allahın zikrindən) yayındırdı. 2) O vaxta qədər ki, qəbristanlıqları ziyarət etdiniz
(ölüb getdiniz. Ölüm anınıza kimi belə idiniz, yaxud fəxr etmək üçün qohumlarınızın qəbirlərini
saymağa getdiniz).
“1) Çoxluğa hərisliyiniz başınızı o qədər qatdı ki, 2) (gömülməklə) qəbirləri ziyarət etdiniz”.
1) “Mal çoxluğuna öyünmək sizi qəflətə düçar etdi. 2) Nəhayət gəlib qəbirlərə çatdınız”.
“1) Mallarınızı, canlarınızı çoxaltmaq işi sizləri o qədər məşğul elədi 2) axırda qəbirləri ziyarətə
getdiniz [yəni axır ölüb dəfn olundunuz]”.
СураТекасур, аяты 1, 2:
«1) Увлекла вас страсть к умножению, 2) пока не навестили вы могилы».
«1) Страсть к приумножению (похвальба богатством и детьми) увлекает вас 2) настолько,
что вы посещаете кладбища, чтобы бахвалиться своими покойниками (или пока вы сами не
попадете в могилы)».
1) «Страсть к накоплению добра Вас отвлекает от деяний должных. 2) До самой гробовой
доски.».
1, 2) «Страсть к умножению (богатства и детей) увлекла вас до того, пока не навестили вы
могилы».
Sura Tekasur, 1,2-ci ayet:
“Sizi tekasür`le (o çoklukla, mal ve evlad çokluğuyla) övünmek (o kadar) oyaladı ki, nihayet
kabirleri ziyaret ettiniz (ve artık ölmüş olanlarınızı dahi sayarak gururlandınız)!”.
“1) Soy-sopunuzla öğünmek, sizi (Allah`a ibadet etmekten) öyle meşgul etti ki, 2) Kabirlere
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varıncaya kadar ziyaret ettiniz; (ölülerinizi sayıb onların çokluğu ile öğündünüz”.
“1) Zenginlik isteği sizi oyaladı. 2) Mezara gireceğinize kadar”.
“1) Çoklukla övünmek sizi (o derece) oyaladı ki, 2) Kabirleri (dahi) ziyaret ettiniz (ölülerinizin
çokluğunu bile hesaba kattınız)”.(Arabca”Hatta zurtumul makabira”nın tercümesinde her üç dilde
ne kadar büyük farklar olduğu görülüyor).
Maidə surəsi, 6-cı ayə:
س ُحوا بِ ُر ُءو ِس ُك ْم َوأَ ْر ُجلَ ُك ْم إِلَى ْال َك ْعبَي ِْن ۚ َوإِ ْن ُك ْنت ُ ْم
َّ يا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ِإذَا قُ ْمت ُ ْم إِلَى ال
َ ق َو ْام
ِ ِص َالةِ فَا ْغ ِسلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوأ َ ْي ِديَ ُك ْم إِلَى ْال َم َراف
َّ َُجنُبًا ف
َ ص ِعيدًا
ط ِيّبًا
َ ض ٰى أ َ ْو
َ اط َّه ُروا ۚ َو ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم َم ْر
َ ّسف ٍَر أ َ ْو َجا َء أ َ َحدٌ ِم ْن ُك ْم ِمنَ ْالغَائِ ِط أ َ ْو َال َم ْست ُ ُم ال ِن
َ علَ ٰى
َ سا َء فَلَ ْم ت َِجدُوا َما ًء فَتَيَ َّم ُموا
ٰ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ ُس ُحوا بِ ُو ُجو ِهك ْم َوأ ْيدِيك ْم ِمنهُ ۚ َما يُ ِريد
عل ْيك ْم لعَلك ْم تَشك ُرون
ْ ف
َ ُعل ْيك ْم ِمن َح َرجٍ َول ِكن ي ُِريدُ ِليُط ِ ّه َرك ْم َو ِليُتِ َّم نِ ْع َمتَه
َ َّللاُ ِليَجْ عَ َل
َ ام
“Ey iman gətirənlər! Namaza durduğunuz zaman üzünüzü və dirsəklərlə birlikdə (dirsəklərdən və
ya dirsəklərə qədər) əllərinizi yuyun. (Yaş əlinizlə) başınızı və hər iki bəndə (oynağa) qədər
ayaqlarınızı məsh edin (və ya: başınızı məsh edin, ayaqlarınızı isə hər iki topuğa qədər yuyun).
Əgər cünub (murdar) olmusunuzsa, qüsl edin (bədəninizi başdan ayağa qədər yuyub təmizləyin).
Xəstələndiyiniz, səfərdə olduğunuz, ayaq yolundan gəldiyiniz və ya qadınlarla yaxınlıq etdiyiniz
zaman su tapmasanız, pak torpaqla təyəmmüm edin, ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün (paklığı
niyyət edib əllərinizi bir dəfə torpağa sürtərək üzünüzü, bir dəfə də torpağa sürtərək əllərinizi məsh
edin). Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz, lakin O sizi pak, təmiz etmək və sizə olan nemətini
tamamlamaq (artırmaq) istər ki, bəlkə, şükür edəsiniz!”.
2.....Namaza durduğunuz zaman,üzünüzü və dirsəklərə qədər əllərinizi yuyun,və başınızı məsh
edin.Ayaqlarınızı da hər iki oynağa qədər(yuyun\məsh edin)......
3. “....namaza durarkən (dəstəmazınız olmayanda) üzlərinizi və dirsəklərinizə qədər əllərinizi yuyun
və başınıza və iki ayaqlarınızın üzərinə hər iki ayağınızın üstündəki qabarıq yerə kimi məsh edin....”
4.“....Namaza durarkən üzünüzü və dir-səklərə qədər əllərinizi yuyun, başınıza məsh çəkin və
topuqlara qədər ayaqlarınızı (yuyun).....”.
5......namaza qalxdığınız zaman,üzünüzü və qollarınızı dirsəyə qədər yuyun və başınıza və
ayaqlarınıza topuğa qədər məsh çəkin......”
6.“Namaza qalxan zaman yuyun üzünüzü, yuyun dirsəyə qədər əllərinizi, başınıza çəkib sürtün
əllərinizi, yuyun topuğa qədər ayaqlarınızı.....”
Сура «Трапеза», аят 6:
«О вы, которые уверовали! Когда вы встаете на молитву, то мойте ваши лица и руки до
локтей, обтирайте голову и ноги до щиколоток».
«.....Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши
головы и умойте ваши ноги до щиколоток....».
«....Когда готовитесь к молитве,
Умойте свои лица, руки до локтей,
Обмойте до лодыжек ноги
И оботрите голову свою;......”
“....то мойте свои лица и руки до локтей, проведите (мокрой рукой) по голове и мойте ноги
до щиколоток….»
Maide suresi, 6-cı ayet:
Ey iman edenler!Namaza kalktığınız zaman,yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın;
başlarınızı meshedin; topuklara kadar da ayaklarınızı (yıkayın)! Eğer cünub iseniz hemen
(tamamen) yıkanıp temizlenin......”
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“….Namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi (dirseklerinizle beraber) yıkayın, başınızı
(ıslak elle silin) mesh edin ve ayaklarınızı da (topuklarınızla beraber) yıkayın....”.
“….namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseğe kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı mesh
edin, topuklarınızı yıkayın.....”
“... Namaza durduğunuz zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı mesh edin
ve ayaklarınızı da topuklara kadar (yıkayın)….”(Arabca”Vamsehu biruusikum va erculukum ilel
ke`beyni”in tercümesi ondan önceki cümlelerin devamı olarak”Başınızı mesh edin ve ayaklarınızı
topuklara kadar yıkayın”veya”Başınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı mesh edin”gibi her üç dilde
farklı olarak tercüme edilmiştir).
Tercümelerdeki farklar gayet çoktur, hepsini bir yazıya yerleştirmek mümkünsüzdür.
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ESKİ ŞAHIS İSİMLERİMİZ
Doç. Dr. Kübra Kuliyeva
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Özet
Azerbaycan Türkçesi'nde şahıs isimleri zengin sistem oluşturmaktadır. Şöyle ki, her hangi bir dil
sisteminde şahıs isimlerinin tamamı veya büyük kısmı sadece o sisteme özgün isimler olduğu halde,
Azerice'de bütün dil sistemlerine ait kişi isimlerine tesadüf etmek mümkündür. Eğer bu sistemi
katmanlara göre araştıracak olursak, o zaman dilimize farklı dönemlerde farklı dil sistemlerinden
yüzlerce kişi isminin girdiğini görürüz.
Herşeyden önce zaman zaman belirli sebepler yüzünden dilimize giren Arap, Fars ve Avrupa asıllı
şahıs isimlerinden önce dilimizde Nergiz, Çingiz/Cengiz gibi Türk-Moğol ve Türk kökenli isimlerin
mevcut olduğunu söylememiz gerekir. Arap, Fars, Rus asıllı kişi isimleri ise dilimize belli tarihsel
ve siyasal sebeplerle ilgili olarak girmiştir.
Türk şahıs isimlerinin tarihine dikkat ettikte gerek en eski yazılı anıtlarımız olan Orhun yazıtlarında,
gerekse “Dedem Korkut Kitabı”nda fazla Türk asıllı kişi isminin geçtiğini görebiliriz.
Daha sonra İslamın kabülüyle ilgili dilimize yüzlerce Arap asıllı kadın ve erkek isimleri girdi ve bu
süreç uzun süre devam etti. Başka deyişle, günümüzde hala da Arap asıllı kişi isimleri üstünlük
teşkil etmektedir. Fakat bunun yanı sıra son zamanlarda köke, ecdada dönüş hissediliyor. Şöyle ki,
XX. yüzyılın ortalarından dilimizde Yaşar, Sevil, Aydın, Aygün, günümüzde ise Sevinç, Günay,
Ayten, Aysel, Aysun, Şenay ve s. Türk asıllı kişi isimleri oluşturularak yaygınlaşmaya başlamıştır.
Şahıs isimlerimiz arasında en eski dönemlerden kullanagelen ve etimilojik açıdan araştırılması
ilgiyi çeken bir çok isim vardır. Bunlara: Orxan, Tərxan (Türkçe'de Orhan, Tarkan), Ayxan
(Tükçe'de Ayhan), Elxan (Türkçe'de İlhan), Çiçək, Comərd, Qoşqar ve s. isimleri örnek verebiliriz.
Bu kişi isimlerinin Türklerin soy kökünün öğrenilmesinde önemi vardır. Şöyle ki, söz konusu şahıs
isimlerinin oluşumunun, şahıs ismi gibi biçimlenmesinin öğrenilmesi, zannimizce, dil tarihi
açısından önemlidir.
Günümüzde edebi dilde bulunmayan, şahıs isimlerinin veya diğer kelimelerin terkibinde taşlaşarak
kalan, sadece ağız çerçevesinde bulunan veya kaybolmak üzere olan kelimelerin bir an önce
toplanılarak anlamlarının belirlenmesinin, fikrimizce, bütün Türk dillerinin tarihi gelişim
aşamalarının izlenilmesinde, ayrıca, dilimizde bulunan eski şahıs isimlerinin anlamlarının
açıklanmasında büyük önemi vardır.
Anahtar kelimeler: farklı sistemler, şahıs isimleri, eski türk asıllı kişi adları, yeni şahıs isimleri,
etimolojik araştırma
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ANCIENT PERSONAL NAMES OF AZERBAIJAN
Abstract
The system of antroponims of the Azerbaijani is very rich. The system of any language organized
names only belonging with vast majority in the circumstance, but in Azerbaijani it is the possible to
say that may to meet antroponims about of all language systems.
If we separate this system to sections, at that time we shall see names being about different system
languages and entered to our language in different periods.
If to glance at history of Turk antroponims, we can observe many Turks origin names has been
worked out either in our most ancient written monuments Orhon-Yenisey or in the eposes of
"Kitabi-Dede Qorqud".
There are names as Orkhan, Tarhan (in Turkish Tarkan), Ayxan (in Turkish Ayhan), Elhan (in
Turkish İlhan), Chichek, Comerd, Qoshqar etc. between our person names, which has come from
the most ancient times of our language. The investigation of these names rouses interest from
etymological point of view. These names have the importance in the learning of family of the
Turks.
It should be noted that before the spread of the names of Arabic, Persian, European origin, which
entered our language from time to time, there have been the names of Turkish, Turkic-Mongolian
origin (such as Nargiz, Chingiz). There are various known historical and political reasons for the
introduction of names of Arabic, Persian, Russian and European origin into our language.
Later, with the advent of Islam, more Arabic names entered our language, and this process
continued for a long time, in other words, names of Arabic origin still dominate in our language
today. But at the same time, there has been a recent turnaround. Thus, Yashar, Sevil, Aydin, Aygun
have been used in our language since the middle of the last century, and Sevinj, Gunay, Ayten,
Aysel, Shenay and others in our modern times. Such names of Turkish origin began to appear.
The collection and study of the meanings of words are not used in our literary language today,
fossilized in one word or another, limited within dialects and accents, or almost disappearing, in our
opinion, are of great significance for tracing the historical development of both Azerbaijani and allTurkic languages, as well as for determining the meanings of ancient names.
Key words: different systems, antroponims, ancient Turk of origin antroponims, new Turk of
origin antroponims, etymological explanation
Giriş
Azerbaycan Türkçesi'nde şahıs isimleri zengin sistem oluşturmaktadır. Şöyle ki, her hangi bir dil
sisteminde şahıs isimlerinin tamamı veya büyük kısmı sadece o sisteme özgün isimlerden oluştuğu
halde, Azerice'de bütün dil sistemlerine ait kişi isimlerine tesadüf etmek mümkündür. Eğer bu
sistemi katmanlara göre araştıracak olursak, o zaman dilimize farklı dönemlerde farklı dil
sistemlerinden yüzlerce kişi isminin girdiğini görürüz.
Herşeyden önce zaman zaman belirli sebepler yüzünden dilimize giren Arap, Fars ve Avrupa asıllı
şahıs isimlerinden evvel dilimizde Nergiz, Çingiz/Cengiz gibi Türk-Moğol ve Türk kökenli
isimlerin mevcut olduğunu söylememiz gerekir. Arap, Fars, Rus asıllı kişi isimleri ise dilimize belli
tarihsel ve siyasal sebeplerle ilgili olarak girmiştir.
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Türk asıllı şahıs isimlerinin tarihine dikkat ettikte gerek en eski yazılı anıtlarımız olan Orhun
yazıtlarında, gerekse “Dedem Korkut Kitabı”nda fazla Türk asıllı kişi isminin geçtiğini görebiliriz
ki, bunların bir kısmı günümüze kadar kullanagelmiş ve halen kullanılmaktadır.
Daha sonra İslamın kabülüyle ilgili dilimize yüzlerce Arap asıllı kadın ve erkek isimleri girdi ve bu
süreç uzun süre devam etti. Başka deyişle, günümüzde hala da Arap asıllı kişi isimleri üstünlük
teşkil etmektedir. Fakat bunun yanı sıra son zamanlarda köke, ecdada dönüş de hissedilmektedir.
Şöyle ki, XX. yüzyılın ortalarından dilimizde Yaşar, Sevil, Aydın, Aygün, günümüzde ise Sevinç,
Günay, Ayten, Aysel, Aysun, Şenay ve s. Türk asıllı kişi isimleri oluşturularak yaygınlaşmaya
başlamıştır.
Eski Şahıs İsimlerinin Kökenbilim Açısından Analizi
Şahıs isimlerimiz arasında en eski dönemlerden kullanagelen ve köken bilim açısından araştırılması
ilgiyi çeken bir çok isim vardır. Bunlara: Orxan, Tərxan (Türkçe'de Orhan, Tarkan), Ayxan
(Tükçe'de Ayhan), Elxan (Türkçe'de İlhan), Çiçək, Comərd, Qoşqar ve s. isimleri örnek verebiliriz.
Bu kişi isimlerinin Türklerin soy kökünün öğrenilmesinde önemi vardır. Şöyle ki, söz konusu şahıs
isimlerinin oluşumunun, şahıs ismi gibi biçimlenmesinin öğrenilmesi, zannimizce, dil tarihi
açısından önemlidir.
Günümüz Türk dillerinin bir kısmında şahıs isimleri sırasında yer alan eski Türk asıllı adlardan biri
Orxan iki sözcükten, yani or ve han kelimelerinden yapılmış bileşik isimdir. Kelimenin birinci
kısmı or- şu anda dilimizde bağımsız bir kelime olarak kullanılmasa da, gerek ağızlarda gerekse
edebi dilde onlarca kelimenin oluşmasında rolü vardır. Or- kökü tarihen farklı Türk dillerinde “yer,
ülke, ulaşılan yer, bulunduğu yer, yatak, taht, temel, devlet, egemenlik, esas” gibi değişik anlamlar
ifade etmiş ve etmektedir. Görüldüğü gibi, Türk dillerinde farklı anlamlarda bulunan bu sözcük
zengin anlam kapasitesine sahiptir. İlginç olan kelimenin genel olarak Türk dillerinde “yer”
anlamını ifade etmesidir (Budagov, 1899, 672 ).
Araştırmalar Türk dillerinin Oğuz grubunda er, Kıpçak ve diğer gruplarda ise or kökünün üstün
olduğunu gösteriyor. Sonradan y ünsüzü kelimenin önüne getirilmekle günümüz Oğuz grubu Türk
dillerinde kullanılan yer kelimesi oluşmuştur. Bugün dilimizdeki torpak kelimesinin de esasında or
kökünün durduğu düşüncesindeyiz.
Tarihen ünlülerin biribirinin yerine geçebilmesi olgusuna dayanılırsa, o zaman edebi dilimizde
kullanılan ordu, orman, “avurt” anlamındaki ort, orta, ortanca, ölkə, “otlak” anlamındaki örüş,
ağızlarda kullanılan “hayvanlar için otlak yeri” anlamındaki örene kelimelerinin de kökünde or
kökünün durduğunu söyleyebiliriz.
O halde Orhan isminin birinci kısmının oluşturan or sözcüğünün de “yer” anlamı ifade ettiği belli
oluyor. Bu şahıs ismi Türk halklarının mitoloji dünya görüşüyle ilgilidir. K.Veliyev gösterir ki,
“dedelerimiz büyük, kutsal sandıkları şeylere tapındıklarından yerin de bir tanrısı olduğunu
düşünmüş ve bu tanrıyı Erlik, Or Tekin ve Or Han gibi adlarla isimlendirmişler (K.Veliyev, 1987,
143).
Görüldüğü üzere, mitoloji düşüncelerde yer tanrısı gibi biçimlenen Or Han zamanla şahıs ismine
dönüşmüş, Türk dillerinin adlar sisteminde kendi yerini almış, yüzyılları aşarak günümüze kadar
gelmiştir. Zamanla or kökü bağımsızlığını ve kelime türetme imkanlarını kaybederek
asemantikleşmiş, bir kısım Türk dillerinde, ayrıca Azerbaycan Türkçesinde anlamı belli olmayan
kelimelerden birine dönüşmüştür.
Kelimenin ikinci kısmını oluşturan xan/han sözcüğüne gelince, bunun unvan bildiren “hükümdar,
şah, padişah, hakan” (Recepov E., Memmedov Y., 1993, 172) anlamlarında kullanılan eski kağan
525
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES
kelimesinden türediğini söyleyebiliriz. Eski anıtlarda kağan biçiminde geçen ve “tanrının yerdeki
elçisi, hükümdar, imparator” anlamlarında kullanılan bu kelime dilin sonrakı gelişim safhalarında
kağan → kaan → kan (han) doğrultusunda gelişerek günümüze kadar gelmiş ve Türk dillerinde
xaqan/hakan, kağan, xan/han şeklinde sabitleşmiştir. Mesela, bugün Kağan kişi ismi olarak
Türkiye'de kullanılmaktadır. Azerbaycan'da ise Xaqan, Xaqani biçimlerinde dilimizde mevcuttur.
Han kelimesi Azerbaycan Türkçesi'ndei Elxan, Ayxan, Sərxan, Tərxan, Orxan, Buludxan,
Dəmirxan, Alxan, Vəlxan, Türkiye Türkçesi'nde Tarkan, Ayhan, Timurhan, Orhan, Demirhan,
Özkan ve diğer onlarca şahıs isminin oluşumunda rol oynamıştır.
Günümüz Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi'nde kullanılan hakan kelimesinin kağanın başka bir
söyleyiş biçimi olması şüphesizdir. Sadece bu biçim Moğol dili için seciyevidir, başka deyişle, Ana
Türkçe'de h ünsüzünün bulunmadığı ve bunun Türk-Moğol ilişkileri sonucu Türk dillerine geçtiği
uzmanlarca bellidir.
Dilimizde eski kuruluşla ilgili olan ve zamanla yeni anlamlar kazandığından eski anlamından
uzaklaşan kelimelerden yapılan şahıs isimleri de az değildir. Buna Tərxan/Tarkan ismini örnek
verebiliriz. Eski anıtlarda unvan bildiren bu kelime zamanla ağızlarda “şişman, taze, şımarık, iyi,
tarife değer” gibi anlamlar kazanmıştır (G.Verliyeva, 2001, 69). Tərxan/Tarkan Kül Tigin anıtında
unvan grubu kelimelerdendir (Recepov E., Memmedov Y., 1993,186). Diğer eski yazılı anıtlarda da
bu anlamda kullanıldığı görülmektedir. Çağdaş Çuvaşça'da eski biçimini korumanın yanısıra,
coğrafi adların yapılmasında da rolü vardır (G.Veliyeva, 2001, 69).
Kelimenin anlamı üzerine farklı görüşler bulunmaktadır. A.K.Antonov bunun Saha Türkçesi'nde
“saygıdeğer, soylu Türk” demek olduğunu, G.Veliyeva ise kelimenin “toplamak, yığmak,
düzenlemek” anlamlı ter/der fiil kökü ve “vergileri toplamak, orduyu düzenlemekle görevlendirilen
şahıs” anlamındaki xan/han kelimesinden oluştuğunu yazarken (G.Veliyeva, 2001, 59),
H.Zerinezade kelimenin dilimize girme tarihinin Safeviler döneminden önceye ait olması
düşüncesinden yola çıkarak onun “1. amir, başçı; 2. hür, serbest” anlamlarını ifade ettiğini
gösteriyor. Farsça'da Tur kelimesiyle Türk kelimesinin tarihen anlamdaş olarak kullanıldığını göz
önünde bulundurarak ter/tar kelimesinin tur/türk kelimeleriyle aynı olması düşüncesini öne sürüyor
(Zerinezade, 1962, 210).
Yazarın bu görüşünden yola çıkarsak, o halde Turxan/Tarxan isimlerinin anlamını “Türkler'in
önderi, başçısı, hanı” şeklinde açıklayabiliriz ki, bu da, zannimizce, en uygun seçenek sayılabilir.
Kelimenin Türk dillerinde Tərxan, Turxan, Tarkan, Tarxan biçimlerine girmesi ise sadece ünlülerin
biribirinin yerine geçmesiyle ilgilidir. Çünkü Türk dilleri için boğumlanma noktası yakın seslerin
biribirine geçmesi, sesuygunluğu tarihen belli bir olay sayılmaktadır.
Tarkan kelimesini şahıs ismi gibi araştıran S.Şapşal onun bileşik şahıs ismi gibi daha Hazarlar'ın
döneminde mecvut olduğunu yazıyor (Voroşil L.G., Aslanov V.İ., 1989,77).
VI.-VII. yüzyıllarda Babek Hurremi'nin arkadaşlarından birinin isminin Tarkan olduğu, IX.
yüzyılda Güney Azerbaycan'da şahıs ismi gibi kullanıldığı da kaynaklardan belli oluyor.
İbn Fedlan Oğuzlar'ın kengeşleri hakkında konuşurken onların toplantılarına sadece tigin,
cabgu/yabgu, inal ve tarkanların katıldığını ve bunların içinde en soylularınun tarkanlar olduğunu
gösteriyor.
Tarkan kelimesinin kökeni hakkında farklı görüşler vardır. Şöyle ki, İ.Abayev kelimenin HintAvrupa kökenli olmasını iddia ederken Penti Aolto daha VI. yüzyılda Türkler'in dilinde
bulunduğunu, Kafkaslar'daki kaynaklara, ayrıca Dorfer, Menges, Fon Gabain'in araştırmalarına
dayanarak erken Orta Çağ Kafkasya abidelerinde Türk-Hun-Hazarlar'da unvan bildiren bir kelime
olduğunu kaydeder (Voroşil L.G., Aslanov V.İ., 1989, 93).
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Mesele şundadır ki, eski Türk kavimlerinin dilinde yaygın şekilde kullanılması kelimenin HintAvrupa kökenli olması görüşünü, bize göre art plana geçiriyor. Diğer taraftan Hint-Avrupa dilleri
sistemine dahil bize belli olan dillerde Tarkan'ın ne sözcük, ne de isim olarak kullandığına tesadüf
etmiyoruz. O halde neden o dillere ait edildiği de ilgi doğurmanın yanısıra hem de soru olarak
kalıyor.
Nihayet tüm söylediklerimizden şöyle bir sonuca varılabilir: tarkan kelimesi Türk toplumları
arasında toplumsal formasyonların gelişim devrelerinde ortaya çıkmış unvan bildiren bir kelime
olmuştur. Zaman geçtikçe esas anlamından uzaklaşarak yeni anlamlar kazanmanın yanısıra şahıs
ismi gibi de biçimlenmiştir. Azeri ağızlarında şahıs ismi olarak kullanılmakla beraber, özellikle de
Doğu Apşeron bölgesi ağızlarında “şımarık, yağ içre böbrek gibi, hiçbir eziyet görmeden”
anlamlarında çok yaygındır. Mesela: Mən uşaqlarımı tərxan böüdmüşəm, tərxan saxlamışam;
Firoun yerdən çıxıb, tərxan saxlanıb; gibi.
Ayxan/Ayhan, Elxan/İlhan isimlerine gelince bunlar da Ay Kağan ve İl Kağan gibi unvan bildiren
kelimelerden oluşmuştur. Ayhan ismi de yine Türkler'in mitoloji düşüncelerine dayanıyor. Eski
Türkler'in mitoloji görüşlerine göre Ay Kağan Oğuz Kağan'ın oğullarından biri olmuştur.
Bugün bize çağdaş isimlerden biri gibi gözüken Çiçek isminin de tarihi çok çok eskiye dayanıyor.
VIII. yüzyıl tarihi kaynaklarında artık bu sözcük şahıs ismi olarak geçmektedir. Tarihi kaynaklara
göre Hazar hükümdarının kızının ismi Çiçek olmuştur. Feofan, Bizans imparatorunun oğlu
Konstantin'i hakanın, İskit hükümdarının kızı ile evlendirdiğini ve kızın isminin Çiçek olduğunu
yazıyor (Voroşil L.G., Aslanov V.İ., 1989, 93).
Bu sözcük şahıs ismi gibi “Dedem Korkut Kitabı”nda da geçmektedir. Eserde Banu Çiçek Bamsı
Beyrek'in beşik kertmesinin ismidir.
Bize göre Çiçek bileşik bir kelime olup, çi ve çek sözcüklerinden oluşmuştur. Kaşgarlı Mahmut
“Divan”ı'nda çi “toprakta nemlik, yaş” anlamlarında kaydedilmiştir (Kaşgarlı M., 1986, 125).
Genelde çi, çu, ça köklerinin Türk dillerinde, ayrıca, Azerice'de türlü kelimelerin yapılmasında rolü
vardır. Günümüz edebi dilimizde kullanılan çiskin, çay (nehir, ırmak), çiləmək, çisələmək,
ağızlarda tesadüf edilen çiləkən (akar suyun karşısına toplanan çöpler), çiləsər (suyun evden
dışarıya çıkması için ark), çisəx' (ince yağmur), çisan (çiskin), çiy/çiğ (çiğdem) kelimeleri bu
kökten yapılmıştır. Zannimizce, çi, ça su kelimesinin sözlüksel biçimleridir ve bunlar suv → su ve
ça → çi doğrultusunda gelişmiştir.
Adın ikinci kısmını oluşturan kelime, kanaatimizce, çek – fiilidir. Türk boylarının daha çok eski
dönemlerde nesne ve varlıkları dışsal özelliklerine göre isimlendirmelerini dikkate alsak, o zaman
çiçeğin bir kelime olarak “suyu, nemliği çeken” anlamında olduğu belli olur ki, bu da şahıs isminin
açıklanması için en uygun varyanttır, zannimizce.
Eski şahıs isimlerinden olan Qoşgar isminin de araştırılması ilgiyi çekmektedir. Bu sözcük V.
yüzyıl Kafkasya kaynaklarında bir kelime olarak geçiyor (Voroşil L.G., Aslanov V.İ., 1989, 65).
Bir kısım dil bilimciler kelimeyi koçkar şeklinde, yani basit bir kelime olarak anlamının “elin koçu”
olduğunu yazarlar. Fakat bize göre, koçkar bileşik kelime olup, koç ve kar kelimelerinden
oluşmuştur. Koç kelimesi eskilerden beri bildiğimiz anlamda kullanagelmiştir. Kar kelimesine
gelince, Kaşgarlı Mahmut “Divan”nında “taşmak, coşmak” (Kaşgarlı M., 1986, 265) gibi anlamları
verilmiştir ki, bunlar da mantık açısından, kanaatimizce, kelimenin kökenbilimsel yönden
açıklanmasına imkan veriyor. Şöyle ki, çoşkunluk, taşkınlık gibi özellikler dağ koçunda da
bulunduğundan dedelerimiz sonralar bunu şahıs ismi gibi kullanmış, cesaretli, korkmaz, delikanlı
gençlere Koçkar/Qoşkar ismini vermişler.
Bilindiği gibi, yiğitlere yaptıkları işlerinden dolayı ad vermek geleneği Türk halklarının tarihinde
önemli yer tutmuştur. Bunu “Dedem Korkut Kitabı”nda Buğac'a bu adın verilmesi ve ad koyma
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töreninin yapılması da kanıtlıyor. Şahıs isminin bugün Qoşqar şeklinde kullanılmasını ç – c – ş ses
uygunluğu ile de bağlamak olur.
Eski şahıs isimlerimiz arasında çok dar çerçevede kullanılan Comert ismi de bulunmaktadır, daha
açık söylersek, bu şahıs ismine sadece Apşeron bölgesinde tesadüf olunmaktadır. “Oğuzname”de de
rastlanan bu kelime kelime olarak Oğuz grubu Türk dillerinde yaygındır. “Oğuzname”de: Comert
lokması behaneyledir; Comert elin kesme; (Oğuzname, 1987 88,91) şeklinde geçmiştir.
Örneklerden eserde “cesaretli, eli açık” anlamlarında kullanıldığı belli oluyor. Azerice'de, Türk,
Türkmen, Gagavuz dillerinde aynı anlamda kullanılıyor. Ağızlardan bu anlamlarıyla beraber “mert,
becerikli, başaran, korkmaz, saygı gösteren, yiğit” gibi anlamları da derlenmiştir. Günümüze kadar
korunagelmiş tüm yazılı kaynaklarda ve halkın dilinde “kahramanlık, yiğitlik” anlamlarını ifade
etmiştir. “Dedem Korkut Kitabı”nda da aynı anlamlarda kullanıldığı görülüyör. Mesela: Benden
sonra alp erenler söylesin, alnı açık comertler dinlesin.
Bize göre, bu şahıs ismi de bileşik olup, com ve mert sözcüklerinin biraraya getirilmesiyle
yapılmıştır. Kelimenin birinci kısmı com ağızlarımızda “kavim, nesil, soy, akraba” anlamlarında
kullanıyor (ADDL; 1999, 81). M.Şiraliyev sözcüğün Hakasca'da edebi dilde çon, Haçın ağzındaysa
con biçiminde “halk, ulus” anlamı bildirdiğini yazıyor (M.Şiraliyev; 1962,325). Zannimizce, bu
kelime com ve mert sözcüklerinden yapılmış bileşik kelime olup, “neslin, boyun, kavmin merdi,
yiğiti, cesaretlisi, eli açığı” gibi anlamlar bildirmiştir. Zamanla iki m dile ağırlık getirdiğinden
ünsüzün biri düşmüştür. Kelimenin özündeki olumlu anlam onun daha sonra şahıs ismine
dönüşmesine neden olmuştur.
Sonuç
Günümüzde edebi dilde bulunmayan, şahıs isimlerinin veya diğer kelimelerin terkibinde taşlaşarak
kalan, sadece ağız çerçevesinde bulunan veya kaybolmak üzere olan kelimelerin bir an önce
toplanılarak anlamlarının belirlenmesinin, fikrimizce, bütün Türk dillerinin tarihi gelişim
aşamalarının izlenilmesi, ayrıca, dilimizde bulunan eski şahıs isimlerinin anlamlarının açıklanması
açısından önemi vardır.
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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇELERİNDE YABANCI PSİKOLOJİ
TERİMLERİNİN BENİMSENMESİ ÜZERİNE
Dr. Aygün MEHERREMOVA
Bakü Devlet Üniversitesi
Özet
Sosyo-politik yapının değişmesi, karşılıklı ekonomik, harbî ve bilimsel-kültürel ilişkiler neticesinde
dünyanın ayrı-ayrı dillerine alıntı kelimeler dahil olmuş ve bu leksik birimler her bir dönemin
taleplerine uygun belirli alanları kapsamıştır. XX. yüzyılın başlarından itibaren beşeriyetin bilimsel
ve teknolojik ilerlemeye hızlı entegrasyonu, bu alandaki başarıların gelişmiş devletlerde meydana
çıkması ve onların dillerindeki termimler aracılığıyla dünyaya yayılması uluslararası leksik
birimlerin – ıstılahların oluşmasına neden olmuştur. Bugün de bu geleneklerin sürekli ve hızlı
şekilde devam ettirildiği küreselleşme döneminde Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinin söz
varlığında yer alan alıntı karakterli terimlerin kapsadığı alanlardan biri de psikoloji bilimidir. Son
yıllar her iki kardeş devlette bu alandaki uluslararası başarıların uygulanmasının güçlendirilmesi,
bilimsel ilişkilerin genişletilmesi sonucunda toplumun bu yöne özel ilgisi oluşmuş, hatta bu alan
üzre üniversite eğitimi almak isteyenlerin sayısı daha da artmıştır. Tabii ki, böyle bir toplumsal ilgi
ve akademik talep her iki Türkçenin söz varlığına son yıllar yabancı psikoloji terimlerinin akımını
hızlandırmıştır.
Alıntı kelimelerin, aynı zamanda yabancı kökenli psikoloji terimlerinin benimsenilmesiyle ilgili
Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerindeki yaklaşımlar aynı değildir. Türkiye Türkçesinin söz
varlığında yer alan Arapça ve Farsça kökenli kelimelere çoğunlukla Türkçe karşılık bulunur veya
böyle sözcükler millȋ sözlerle paralel kullanılır. Bazen de yabancı kelime ya olduğu gibi, ya da
kaynak dile uygun şekilde benimsenir. Türkiye Türkçesinden farklı olarak Azerbaycan Türkçesinde
özleşme o kadar da yaygın değildir. Hem de Avrupa kökenli kelimeler uzun süre Rusça aracılığıyla
Azerbaycan Türkçesine geçtiği için Rusçaya uygun şekilde benimsenmiştir. Azerbaycan ve Türkiye
Türkçelerinde somut örneklere dikkat edelim; her iki Türkçede benzer terimler: hipnoz, nevroz vb.;
her iki dilde farklı terimler: şizofreniya-şizofreni, amneziya-amneziç fobiya-fobi, hallüsinasiyahalüsinasyon, psixoz-psikoz, vb.
Şunu da belirtelim ki, her iki dilde yabancı psikoloji terimlerinin benimsenilmesinde fonetik presnip
bazı durumlarda örtüşmesine rağmen, gözlemlenen farklılıklar her iki Türkçenin fonetik normunun
uzun yüzyıllar boyunca sabitleşmiş yapısıyla ilgilidir. Türkiyeʼde alıntı kelimelerin özleştirilmesi
doğrultusundaki meyiller güçlü olduğundan psikoloji terimlerinin benimsedilmesi zamanı da
uluslararası ıstılahların Türkçe karşılığı oluşturulur (depresyon – bunalım; instinkt – içgüdü vb).
Çalışmamızda her iki Türkçenin söz varlığında yer almış yabancı psikoloji terimlerinin
benimsenilmesi yolları daha geniş şekilde karşılaştırmalı olarak araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Yabancı Psikoloji Terimleri,
Terimlerin Benimsenmesi Süreci, Farklılık

MASTERING THE TERMS OF PSYCHOLOGY IN TURKIC LANGUAGES OF
AZERBAIJANIAN AND TURKISH
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Abstract
As a result of changes in the socio-political structure, mutual economic, military and scientificcultural relations, words were introduced into diverse languages of the world, and these lexical units
covered certain areas in accordance with the requirements of each period. Since the beginning of the
twentieth century, the rapid integration of mankind into scientific together with technological
progress, the emergence of achievements in this field in developed countries and the spread of the
terms in the languages of these people have led to the emergence of international lexical units terms. Current, in the era of globalization, in which these traditions continue consistently and
rapidly, one of the areas covered by the acquisition of terms in the dictionary of Turkic languages of
Azerbaijanian and Turkish is the science of psychology. Recently, as a result of strengthening the
application of international achievements in this field in both countries, the expansion of scientific
ties, there has been a special public interest in this area, and even the number of those wishing to
study in this specialty has increased. Certainly, such public interest and academic demand have
accelerated the flow of psychology terms into the vocabulary of both Turkic languages in recent
years.
The approaches in Turkic languages of Azerbaijanian and Turkish to the acquiring of borrowed
words, including terms of psychology of foreign origin, are not the same. Words of Arabic-Persian
origin, which are included in the lexical layer of Turkic language of Turkish, are often replaced by
national words, or such words are used in parallel with national words, and sometimes these
borrowings are comprehenced as foreign words or proportionately with the source language. In
Turkic language of Azerbaijanian, in contrast to Turkish, the assimilation is not very wide, and the
words of European origin included in Azerbaijani Turkish have been mastered in agreement with
the Russian language, as they have been introduced through Russian for a long time.We can display
it with the concrete samples in Azerbaijanian and Turkish; similar ones in both languages: hipnoz
(hypnosis), nevro (neuro), etc., different ones: şizofreniya-şizofreni (schizophrenia), amneziyaamnezi (amnesia), fobiya-fobi (phobia), hallüsinasiya-halüsinasyon (hallucination), psixoz-psikoz
(psychosis), etc.
It should be noted that albeit the phonetic principle in some ways overlaps in the gain of the terms
of psychology in both languages, the differences are due to the long-established structure of the
phonetic norms of both Turkic languages. Consequently the strong tendencies towards the
attainment of borrowed words in Turkey, the Turkish equivalent of international terms is created
during the gaining of psychological terms (depression - crisis; instinct - intuition, etc.).
The article is to compare the ways of mastering the borrowed terms of psychology, which are
included in the vocabulary of both Turkic languages.
Keywords: Turkic languages of Azerbaijanian and Turkish, borrowed terms of psychology, process
of mastering the terms, differences

INTRODUCTION
The Turkic languages of Azerbaijani and Turkish, which have ancient historical roots, are among
the languages that have gone through all stages, as well as are currently developing, along with the
people to whom they belong to the course of objective development of history. Both languages have
managed to overcome the difficult tests of history by maintaining their national structure, and have
been able to assimilate a great many of the words that are constantly entering the lexical fund.
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Relations between the Turkic languages of Azerbaijani and Turkish are characterized by both
genetic together with geographical factors. Both languages belong to the same genetic group, and to
the same language family.
It should be noted that Azerbaijan and Turkey has an ancient history of cultural, social and political
relations. Throughout the ages, both nations have been friends and have benefited from spiritual and
cultural values. The commonality of our language and roots with the Turkish people, as well as our
affiliation with Islam, have always been the basis of close relations. Such relations have been
further strengthened and they are going on at a high level.
When Azerbaijan gained its independence, it defined its own path of democratic development, and
despite the fact that the diverse points of democratic development regularities of Turkey were not
ineffective on the language in some cases, the processes in the modern turkic languages of
Azerbaijani and Turkish are in numerous respects similar.
The existing closeness between two peoples has resulted in similarities and identities of lexical units
in the language system, including terms. When looking through the changes that have taken place
over the years, we witness the renewal of the lexical layer of languages, especially the emergence of
novel terms related to the development of science, art and communication. In this sense, it can be
mentioned that almost every language develops in connection with the historical, social, sociocultural living conditions along with economic and political factors of the people to whom it
belongs. The lexicon of a language is the easiest and fastest area to be changed or to be exposed to
foreign influences.
As a result of changes in the socio-political structure, mutual economic, military and scientificcultural relations, borrowings entered into different languages of the world, and these lexical units
covered certain areas in accordance with the requirements of each period. As A. Akhundov said, "In
the period of rapid development of economic, political and cultural relations between peoples, it is
difficult to find a language without borrowings" (Akhundov, 2012: 335). Since the beginning of the
twentieth century, the rapid integration of mankind into scientific and technological progress, the
emergence of achievements in this field in developed countries and their spread by the terms of the
languages of these peoples have led to the emergence of international lexical units - terms. At
present, in the era of globalization, where these traditions are consistently and rapidly continued,
one of the areas covered by the acquisition of terms in the vocabulary of the Turkic languages of
Azerbaijani and Turkish is the science of psychology. There has been a special public interest in
this area, as well as even the number of those wishing to study in this specialty has increased
recently as a result of strengthening the application of international achievements in this field in
both countries, and the expansion of scientific ties. Obviously, such public interest together with
academic demand have accelerated the flow of psychological terms into the vocabulary of both
turkic languages in recent years. In other words, in the terminological system of both languages, the
flux of concepts or words-terms has recently become more noticeable. As well as this is the issue
which is closely related to the rapid development of science and technology in the globalizing
world. Nevertheless, this process was not one-sided. Consequently, the enrichment of the
vocabulary of both languages is as a result, on the one hand, the internal potential and capabilities
of the respective language, and, on the other hand, is due to borrowings. The development of the
vocabulary of these languages can be clearly observed by their own orthographic or explanatory
dictionaries.
In both compared languages, in order to express new concepts and notions, first of all the relevant
units of the language is looked through, and if no successful word-term expressing the existing
concept is obtained, another language is addressed, and words and phrases are borrowed from the
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lexical system of another language. Simultaneously, this process commenced in ancient times, when
there were dissimilar levels of communication and influence between peoples, and goes on till
present time.
The science of psychology, which is experiencing its own development and is being enriched with
new theories, and the terms of psychology, which is the language of this science, have become more
active in the academic field recently. Thus, in recent years, the scope of this science has expanded
in both countries, and interest in its theoretical regulations and terms has increased. The terms that
have recently developed in the science of psychology, which express its specific concepts, have not
yet been fully stabilized. Since this area is novel, there is still much work to be done. The most
important work to be done is to stabilize the terms of this science, to prepare perfect dictionaries
and encyclopedias. This idea is also about Azerbaijan. Naturally, one of the difficulties in this case
is the problem of borrowings. It is necessary to compile bilingual dictionaries in order to fully
understand the terms of psychology. It is possible to facilitate the work of students by giving them
turkish equivalents. In our opinion, this is the right approach, i.e. it is obligatory to prepare both
monolingual, bilingual and multilingual dictionaries in accordance with the current situation. This is
very crucial for the stabilization of terms, the strengthening of the position of the concept defined in
the field of science, and for their easy comprehension. This is a requirement of the growing interest
in psychology and its development.
The approaches in the Turkic languages of Azerbaijani and Turkish to the acquisiton of the
borrowed words, including terms of psychology of foreign origin, are not the same. So, words of
arabic-persian origin, which are included in the lexical layer of the Turkic language of Turkish, are
often replaced by national words, or such words are utilized in parallel with national words, and
sometimes assimilated language of Turkish, words of European origin entering the Turkic language
of Azerbaijani have been comprehended through Russian because they been introduced in the
language through Russian for a long time. In accordance with the above mentioned, we consider it
expedient to group the process of acquisition of the borrowed psychological terms existing in the
Turkic languages of Azerbaijani and Turkish by systematizing them as follows:
1. Terms of foreign psychology, which are equated with national words in the process of mastering
or used in parallel with the equivalent in the national language. As we have already accentuated, the
Turkic language of Turkish has a stronger tendency to assimilate than the Turkic language of
Azerbaijani. In other words, attempts are being made to give a national equivalent to most of the
foreign words included in the Turkic language of Turkish, and this is being achieved. As a case in
point, when we look through some terms compared with the Turkic language of Azerbaijani, we
witness: aqressivlik-saldırganlık (aggression-aggression), anafriya-söyleniş bozukluğu (anaphyraspeech disorder), motiv-güdü (motive-motive), maraq-ilgi (interest-interest), qrup şüuru-küme
bilinçi (group consciousness-cluster consciousness), qrup terapiyası-küme sağaltımı (group therapycluster therapy), qəzəb-öfke (anger-rage), qabiliyyət-yetenek (ability-ability), instinkt-içgüdü
(instinct-intuition), intuisiya-sezgi (intuition-intuition), emosiya-coşku (emotion-enthusiasm),
eqoizm-bencillik (selfishness-selfishness), şəxsiyyət-kişilik (personality-personality), tələbatgereksinme (need-need), şüursuz-bilinçdışı (unconscious-unconscious), temperament-huy
(temperament-mood), təfəkkür-düşünme (thinking-thinking), şüuraltı-bilinçaltı (subconscioussubconscious), vərdiş-alışqanlıq (habit-habit), etc. (Ibrahimbeyova, 2005).
Some borrowings occur in the form of word combinations or complex word patterns when the
national equivalent to simple and derivative psychological terms is given. For instance:
melanxoliya-karasevda (melancholy-melancholy), autizm-içe yöneliklik (autism- introversion)
(R.Ibrahimbeyova, 2005) and so on. It should be noted that in some dictionaries of the Turkic
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language of Turkish, the variant of the borrowed words themselves is presented with their national
equivalent. The majority of the psychological terms given in such dictionaries are given with the
equivalents in the form of word combinations or compound words. Agnozi-eşyayı tanıyamama
(Agnosis-inability to recognize the item), instinct-içgüdü (instinct-instinct), oligofreni-zeka geriliği
(oligophrenia-mental deficiency), stereotipi-konuşmada tekrarlayıcı sabit kalıp (stereotyperepetitive stereotype speech pattern), introversiya-içedönüklük (introversion-introversion),
fleqmatik-ağırkanlı (phlegmatic-phlegmatic) (Psychological terms), etc. This manifests that the
national equivalents given to the terms of foreign psychology are not fully settled or stabilized in
the language, so there are cases when they are used in parallel with the foreign equivalents.
It is also clear from the samples we have given that “when searching for new words in contrast to
words of borrowed in origin and for the words written together, the effect of writing together could
not be ruled out, and Turkish equivalents were written together too as stated by previous forms”
(Zulfikar, 2011: 165).
In the Turkic language of Azerbaijani, too, there are cases when Arabic and Persian words, which are
adopted comparably the rules of our language, correspond to terms as national or national words in the
language. Namely, depressiya-ruh düşkünlüyü (depression-depression), introversiya-daxiləqapılma
(introversion-introversion), altuizm-özünüfəda (altuism-selfishness), apatiya-süstlük (apathysluggishness), and so on. However, it should be noted that in both languages it is not always possible
to stabilize the equivalents given to a foreign term as a term that defines a specific concept. It is true
that such national equivalents are used in parallel with foreign words in the language. It is simply hard
for them to establish their place in the science of psychology as a specific term.
2. There are some internationally accepted psychological terms in the process of acquisition that are
similar in both languages: introvert (introvert), hipnoz (hypnosis), nevroz (neurosis), stres (stress), and
so on.
3. During the process of acquisition, foreign words differ in the compared languages for several
reasons: a) Depending on the existing differences in the phonetic structure of the Turkic languages of
Azerbaijani and Turkish, there is a peculiarity in the spelling of terms included in these languages.
That is, although the phonetic principle sometimes overlaps in the acquisition of terms of psychology
in both languages, the variability are by cause of the stabilized structure of the phonetic norm of both
Turkic languages for centuries. At the same time, in view of the strong tendencies in the acquisition of
borrowed words in Turkey, the Turkish equivalent of international terms (depresyon-bunalım
(depression-crisis), instinkt-içgüdü (instinct-instinct), etc.) is created during the acquisition of
psychological terms.
If any borrowed term enters a language, it must obey, at least in part, the internal structure and
grammatical rules of that language. A.Garayev writes about the acquisition of borrowed words, “If a
word of another language functionally belongs to a certain semantic group, synonymous and
homonymous rows in the Azerbaijani language, is widely used in scientific and artistic styles, forms
literal and figurative word combinations in the vocabulary of the language from orthoepic,
orthographic and semantic points, such words can be considered as acquired words”(Garayev, 1989:
83). In our opinion, this idea is valid for any language and covers the process of acquisition.
In behalf of some incompatibilities in the phonetic structure of the Turkic languages of Turkish and
Azerbaijani, especially in the graphic notation of sounds, the acquired terms of psychology are also
included in the scientific language of each language in accordance with its orthoepic and orthographic
principles. As an example being: psixoz-psikoz (psychosis-psychosis), instinkt-instinct (instinctinstinct), psixoaktiv-psikoaktif (psychoactive-psychoactive), xarakter-karakter (character-character),
eqosentrizm-egosantrizm (egocentrism-egocentrism), diqqət-dikkat (attention-attention), etc.
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In addition, the following psychological terms, written and expressed differently in the compared the
Turkic languages, are also noteworthy: şizofreni-ya-şizofreni (schizophrenia-schizophrenia), amneziyaamnezi (amnesia-amnesia), fobiya-fobi (phobia-phobia), hallüsinasiya-halüsinasyon (hallucinationhallucination), sinesteziya-sinestezi (synesthesia-synesthesia), telepatiya-telepati (telepathy-telepathy),
etc. b) Owing to the fact that foreign terms have various sources of acquisition or entry, there is a
certain diversity in the compared languages. Historically, both nations have been subjected to many
invasions, and as a result, plenty of words and terms from foreign languages have entered their
languages. Moreover, throughout their history, these peoples have in anyway communicated with the
peoples of the west, east, south and north, and established cultural, political, scientific and economic
ties with them. On the basis of such relations, many terms have been transferred into these languages.
That is, the lexical-terminological structure of the compared languages included not only the terms of
psychology belonging to the Arabic and Persian languages, but also the terms of psychology related to
the languages of European peoples.
The process of transforming and acquisition of the terms of psychology of Arabic and Persian origin in
both languages is approximately the same. "These words are used both in written and in colloquial
language. Arabic and Persian words in the Azerbaijani language are indirect borrowings, except for
some words that have changed their form and meaning several times. In the new graphic environment,
Arabic and Persian words with unified phonetic structure have been acquired likewise with the rules of
the lexical-grammatical system of our language to such extent that they do not often differ from
Azerbaijani words ”(Mammadli, 2017: 34).
In European sources it is not the same, it is diverse. This can be explained by the fact that during the
Soviet period, the terms of psychology, which entered the Azerbaijani language, were acquired in
accordance with the Russian language. Nonetheless, we cannot say this for the present period, because
now the terms can enter our language directly from European languages. From this point, most of the
acquired terms of psychology currently used in the Turkic language of Azerbaijani are done
correspondingly the Russian language. For instance, абулия-abuliya (abulia-abuliya), емоция-emosiya
(emotion-emotion), психология-psixologiya (psychology-psychology), мотив-motiv (motive-motive),
психика-psixika (psyche-psyche), характер-xarakter (character-character), амнезия-amneziya
(amnesia-amnesia) and so on.
Terms included in the Turkic language of Turkish have historically been borrowed directly from
European languages, such as French, German, and English, that is, as they are the source language for
the receptor language, Turkish, they were acquired consonatly these languages. In a similar case:
telepathy-telepati (telepathy-telepathy), psychology-psikoloji (psychology-psychology), sympathysempati (sympathy-sympathy), adaptation-adaptasyon (adaptation-adaptation), apathy-apati (apathyapathy), assimilation-asimilasyon (assimilation-assimilation), etc.
CONCLUSION
Based on the above mentioned, we can conclude:
1) The lexical similarity of the Turkic languages of Azerbaijani and Turkish has led to the similarity or
identity of some psychological terms;
2) Recently, in both languages, more and more acquired psychology terms are included in the lexical
fund, and there is a need to stabilize the terms of psychology, to adapt them to phonetic, orthographic,
orthoepic rules.
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Music in the life of children of preschool age
Assoc. Prof. Arifa Hajibaba Garibova
Azerbaijan State Pedagogical University
Музыка в жизни детей дошкольного возраста
Key words: music, children, preschool
Ключевые слова: музыка, дети, дошкольное воспитание
Основа всестороннего развития малолетнего гражданина, который является будущим каждой
нации, закладывается в дошкольном периоде. Первые годы метод воспитания ребёнка
предопределяет в последующие годы его формирование всесторонне
развитым
гражданином. Воспитание в детском саду – приобретает особое значение с точки-зрения
улучшения процесса обучения, подготовки детей к школе.
В настоящее время на пути интеграции в мировую образовательную систему самые
важнейшие задачи выполняются в системе образования. Эти задачи истекают из требований
новой конституции, а также из тех нововведений, которые происходят в политической и в
социальной жизни азербайджанского государства, уверенно продвигающегося на пути к
независимости.
Правление суверенной республикой, и развитие нации в ближайшем будущем возлагается на
плечи сегодняшней молодёжи. Нынче в обществе появляется необходимость воспитания
лиц, владеющих способностью самостоятельно мыслить и действовать, а также более
подготовленных для миссии правления.
Работа дошкольных образовательных учреждений всё время оценивается государством.
Президент нашей республики Ильгам Алиев и президент фонда имени Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева всегда считали нужной и необходимой работу по школьному и
дошкольному образованию. Последние годы примером для этого является беспрерывное
открытие новых детских садов и школ, а также новейших корпусов высших учебных
заведений.
Указ Президента «О дополнительных мерах по усилению материально-технической базы
дошкольных образовательных учреждений» от 10 сентября 2009 года в этом смысле является
своевременным распоряжением.
Указ Президента Азербайджанской Республики
«О дополнительных мерах по усилению материально-технической базы дошкольных
образовательных учреждений»
В стране ведутся последовательные мероприятия в направлении перестроения дошкольной
системы образования на современном уровне, создания необходимой обстановки для
интеллектуального, физического и психологического развития детей, формирования их
личности, обновления процесса обучения и образования по содержанию.
В настоящий день в республике действует 1604 дошкольные образовательные учреждения,
в которых учатся более 100 тысяча детей.
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С целью ускорения реализации мер, предусмотренных в «Программе обновления дошкольного
образования в Азербайджанской Республике (2007-2010 годы)», принимаю решение:
1. Выделить для Министерства Образования Азербайджанской Республики из Резервного
Фонда Президента Азербайджанской Республики 2,0 (два) миллиона манат, которая
предусмотрена в государственном бюджете 2009 года для продолжения работ по
перестроению в стране дошкольных образовательных учреждений.
2. Проучить Министерству Финансов Азербайджанской Республики обеспечение
финансирования денежного средства, предусмотренного в 1 пункте настоящего
распоряжения.
3. Обеспечить разрешение Кабинетом Министров Азербайджанской Республики и других
вопросов, которые вытекают из настоящего распоряжения.
Ильгам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 10 сентября 2009 года.
Таким образом, то пристальное внимание, которое уделяется главой государства сфере
образования наряду с другими важными вопросами, которые стоят на повестке дня, конечно,
завоевало благосклонность учителей.
Как известно, музыкальное воспитание является одним из важнейших областей
эстетического воспитания. Роль музыкального воспитания всесторонне развитого молодого
поколения в дошкольных образовательных учреждениях огромна. Музыкальные занятия
являются главной организационной формой музыкального воспитания и обучения.
Незначительные ошибки, которые допускаются в дошкольном периоде при воспитании и
обучении детей, в последующем проявляются в качестве серьёзных, непреодолимых
недостатков. В ходе музыкальных занятий применяется ознакомление детей с разными
видами музыкальной деятельности – песня, ритмика, исполнение на детских музыкальных
инструментах, слушание музыки, и музыкальная грамотность, что приводит к обогащению
музыкального впечатления у детей и доставляет им удовольствие. Музыка и образцы музыки
разных жанров, отражая жизненные ситуации со всей яркостью, способствуют расширению
мировоззрения и обогащению духовного мира детей. Очевидно, что музыка вовлекает
людей разного типа к общению и воодушевляет их к творческой деятельности.
Во время музыкальных занятий, проводимых в дошкольных образовательных учреждениях,
у детей появляется глубокий интерес к окружающей среде, к природе, к образу жизни людей,
благодаря чему у них расширяется мыслительная деятельность.
Начиная с младшей группы внимание детей, сначала привлекается к слушанию
вступительной части музыки, после чего дети приступают к пению.
Песня требует серьезного отношения, так как она является самой нужной и важной
музыкальной деятельностью. При заучивании песни, прежде всего, следует обращать
внимания развитию мелодичного и гармоничного голоса наряду с предохранением голоса
детей.
Дошкольные образовательные учреждения играют главную роль для общего дела, которое
выполняется в области музыкального воспитания. Воспитание при выполнении детской
деятельности осуществляется в ходе игр, труда, и разных занятий во время ознакомления с
ситуациями, которые полностью соответствуют их понятию, а также тем понятиям, которые
берутся из общественной жизни страны, а также из родной природы.
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Дошкольные образовательные учреждения, проявляя заботу о здоровье и всестороннем
развитии детей, и обеспечивая потребности детей к получению новых впечатлений, к
интересной и содержательной деятельности, а также создавая у них бодрое и радостное
настроение, всячески стараются сделать каждого ребёнка счастливым. Для музыкального
воспитания следует развивать у детей способность музыкального познания, то есть следует
их приучить к слушанию музыки. Музыкальное восприятие развивается при заучивании
песни, при выполнении игр и во время музыкальных игр. Дети выслушивают музыкальные
произведения и, несмотря на то, что такие произведения познаются ими с трудностью, они
способны обогащать музыкальное впечатление детей и доставлять им удовольствие. Именно
поэтому во время музыкальных занятий определённая часть времени выделяется для
слушания песни. Слушание музыкальных произведений во время музыкальных занятий
развивает у детей познавательную деятельность и эмоциональную чувствительность. В это
время появляются первые впечатления о музыке, дети начинают припоминать и различать
музыкальные произведения по содержанию, по характеру и по выразительности.
В дошкольных образовательных учреждениях в ходе музыкального воспитания дети должны
вооружиться знаниями и навыками, которые обусловлены с музыкальными и ритмичными
действиями, а также с песнями малых размеров. Простое пение, обучение музыкальным и
ритмичным навыкам требуют последовательного закрепления полученными навыками с
помощью определенных систематических задач. К примеру, будучи в младших группах
внимание детей сначала привлекается к слушанию вступительной части музыки, после чего
дети начинают петь песню. Дети подготовительной группы различают это с уверенностью,
называют песни и исполняют указания для начатия пения,
а после завершения
вступительной части начинают петь песню и маршируют под исполнением песни.
Такие возможности, которые отражаются в «Программе воспитания и обучения в
дошкольных учреждениях» (Баку, 1999) учтены на основе особенностей каждой возрастной
группы. Во время выбора музыкального материала для каждой группы в ходе составления
программы за основу берутся следующие принципы:
принцип соответствия возрасту;
принцип красочности музыкальных материалов;
принцип от простого к сложному;
принцип последовательности и систематичности;
принцип учительства.
Музыкальные занятия, проводимые на основе настоящих принципов именно в дошкольном
периоде, играют значительную роль при морально-эстетическом развитии детей.
С помощью музыки у детей усиливаются и формируются заботливое отношение к
окружающей среде, а также чувство любви к родине и к людям.
Учитываемая музыкальная программа охватывает 4 возрастные группы (младшую группу,
среднюю группу, старшую и подготовительную группу). С целью оказания содействия
правильному планированию и проведению занятий все музыкальные произведения делятся
на кварталы и месяцы. Музыкальный материал, заданный во время занятия передаётся по
характеру и содержанию для следующих секций: слушание музыки, пение, музыкальные
ритмичные движения, исполнение на детских музыкальных инструментах, творчество.
Материалы, выбранные для программы должны служить ознакомлению детей с основными
музыкальными жанрами (песня, танец, марш), а также созданию у них представления об
азербайджанских, русских и мировых классиках. Так как, в соответствующих разделах этой
программы
отражены
ряд
произведений
родоначальника
азербайджанской
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профессиональной музыки Узеира Гаджибекова, гениальных композиторов Кара Караева,
Фикрета Амирова, Асафа Зейналлы, Гамбара Гусейнли, Агабаджи Рзаевой, Тофика Кулиева,
Огтая Зулфугарова, Огтая Раджабова, Афсара Джаванширова, Агшина Ализаде, Мидхата
Ахмедова, Саида Рустамова, Шафигы Ахундовой, Хокума Наджафовой, Джаваншира
Кулиева, Рашида Шафага, наряду с которым в программе также имеются музыкальные
произведения Петра Ильича Чайковского, М.И. Глинки, Д. Шостаковича, С. Прокофьева,
Дмитрия Кабалевского, великих классиков Вены Я. Гайдна, В.А. Моцарта, немецких
композиторов Роберта Шумана, Бела Бартона и других.
Музыкальное воспитание в дошкольных образовательных учреждениях предусматривает
формирование личности и обще музыкальное развитие ребёнка. Воспитатель и в том числе
директор учреждения несут ответственность за музыкальное воспитание детей.
Музыкальные занятия в дошкольных образовательных учреждениях состоят из следующих:
- Слушание музыки – обучение к склонности слушания, запоминания и опознания
музыкальных произведений различного жанра;
- Пение песни – пение песни вместе с воспитателем при этом имитируя интонацию
воспитателя;
- Музыкальные ритмичные движения - двигаться согласно характеру музыки (марш, танец),
менять силу звучания песни. При этом следует шагать под музыкальным исполнением,
применяя танцы и игры, выполнять самые простые танцевальные движения, топать ногами,
находится в полусидящей позе, а также пользоваться отдельными двигательными
элементами для инсценировки песен.
Во время применения вышеперечисленных способов в ходе музыкальных занятий, песня
является важнейшей музыкальной деятельностью, на что следует обращать серьезное
внимание. Начиная с младшей группы внимание ребенка, следует всё время привлечь к
правильно исполненной мелодии самых простых песен, и только в этом случае развитие
мелодичного голоса представляется возможным.
Перед тем, как учить песню детям, воспитатель должен лично ознакомиться с этой песней,
обращать внимание на связь слова с музыкой, а также установить трудные песни и те места,
где следует соблюдать паузу во время пения. Многое зависит от первого исполнения песни
воспитателем. В том случае, когда дети исполняют песню под сопровождением
музыкального инструмента, то следует обращать внимание на то, чтобы звук музыкального
инструмента не звучал громко, чем голоса исполнителей и чтобы инструмент не мешал
детям услышать ту песню, которую они поют.
Отмечая значимость музыкального воспитания в детских садах, приходим к такому выводу,
что самые прекрасные результаты достигаются лишь тогда, когда музыкальное воспитание
(исполнение песен, проведение занятий по танцам, а также музыкальных игр) в дошкольных
образовательных учреждениях применяется с младшего возраста.
Применение музыкального воспитания во время музыкальных занятий дошкольных
образовательных учреждений, которое служит воспитанию молодого поколения, должно
стать святым долгом каждого музыкального руководителя.
В заключении хотим с уверенностью сказать, что музыкальное воспитание в дошкольных
образовательных учреждениях (то есть в детских садах) занимает самое важное место.
Развитие у детей художественно-эстетического вкуса непосредственно связано с музыкой, и
музыкальная деятельность помогает проявлению общей культуры и человеческих качеств
будущих людей современности.
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Конечно, правильное всестороннее эстетическое развитие развивающегося поколения,
прежде всего, начинается с культурного воспитания маленькой личности. В нашем обществе
это существовало с давних времён и в настоящий день более пристальное внимание
уделяется эстетическому воспитанию наряду с развитием культурной натуры на самом
высоком уровне.
Руководствуясь вышесказанными, можно подчеркнуть, что учитель по музыке, который
работает в дошкольном образовательном учреждении, обязан знать методов музыкального
воспитания, а также главных требований программы обучения в каждой группе (и в
особенности начиная с групп младшего возраста) и должен уметь применять их с помощью
творчества, а тем более любить детей – будущее нашей нации.
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ÖTENAZİ VE HUKUK

Arş. Gör. Hasan Ali Güçlü
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ORCİD ID : 0000-0003-0501-7912
Özet
İnsanın en temel haklarından biri olan yaşama hakkı diğer bütün hakların korunabilmesi için
oldukça önem arz eder. Diğer bütün haklar yaşama hakkına bağlıdır. Yaşama hakkı, anayasalarca
güvence altına alınmıştır. Dünyamızda son yıllarda ötenazi konusu bilim ve etiği karşı karşıya
getirmiştir. Tebliğ kapsamında, ötenazinin etik olup olmadığı ele alınacaktır. Ötenazi hakkı ile
yaşam hakkı çatışmaktadır. Yaşamı kutsal gören görüşler ötenaziyi yasaklarken, yaşamı kutsal
görmeyen görüşler yasalarında ötenaziye yer vermektedir. Bu tebliğ kapsamında bu görüşler ele
alınacaktır. Bu görüşler ele alınırken ötenazinin tarihçesi de incelenecektir. Ötenazi çeşitli
disiplinler tarafından ele alınmış bir konudur. Ötenazi konusu özellikle hukuk ve tıbbın ilgisini
çekmiştir.
Ötenazi kavramının eski bir kavram olduğu görülmektedir. İlk defa Bacon tarafından ötenazi
kavramı kullanılmıştır. Ötenazi, “ huzur ve rahat içinde ölüm” olarak ifade edilmektedir. Ötenazi
hakkının varlığını savunanlar, kaliteli yaşam hakkını savunan kimseler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ötenazinin varlığını kabul edenler insanların kaliteli yaşam hakkına sahip olduğu
görüşünü ileri sürmektedirler. Ötenaziye karşı çıkanlar ise yaşamın kutsallığından ve dokunulmaz
olmasından yola çıkmışlardır. Dinsel sebeplerle de çoğu ülkede ötenazi yasaklanmıştır. Ötenazinin
çeşitli tasnifleri de söz konusudur. Pasif ve aktif ötenazi ayrımı en çok kullanılan ayrımdır. Ötanazi
konusunu tam olarak anlamak için hasta haklarının ne anlama geldiğinin bilinmesi gerekir. Bu
kapsamda hasta haklarından bahsedilecek ve ötenazinin bir hasta hakkı olup olmadığı
irdelenecektir.
Tebliğte, ötenazinin Türk Medeni Kanunu madde 23 ve 24 kapsamında değerlendirilip
değerlendirilemeyeceği konusu ele alınacaktır. Türk Medeni Kanunu madde 24’te ifadesini bulan
“Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da
kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına
yapılan her saldırı hukuka aykırıdır” hükmünün ötenaziye engel oluşturup oluşturmayacağı ele
alınacaktır.
Ötenaziye Türk Medeni Hukuku kapsamında nasıl yaklaşıldığı gerekçeleriyle birlikte
açıklanacaktır. Çalışma kapsamında uluslararası alanda ötenazinin yasal olup olmadığı incelenecek
olup, yasal olduğu ülkelerle ilgili kısa bilgiler verilecektir. Ötenazinin, sağlık hukuku açısından
değerlendirilmesi de yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: ötenazi, hasta hakkı, yaşama hakkı, sağlık hukuku
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ETHENASY AND LAW
Abstract
The right to life, one of the most fundamental rights of man, is very important in order to protect all
other rights. All other rights depend on the right to life. The right to life is guaranteed by the
constitutions. The subject of euthanasia has brought science and ethics across in our world in recent
years. Whether euthanasia is ethical or not will be covered in the communiqué. The euthanasia right
and the right to life conflict. While opinions that consider life sacred prohibit euthanasia, opinions
that do not regard life as sacred include euthanasia in their laws. Within the scope of this
communiqué, these views will be discussed. While discussing these opinions, the history of
euthanasia will also be examined. Euthanasia is an issue addressed by various disciplines. The
subject of euthanasia has attracted the attention of law and medicine.
It is seen that the concept of euthanasia is an old concept. The concept of euthanasia was used for
the first time by Bacon. Euthanasia is expressed as “death in peace and comfort”. Those who defend
the existence of the right to euthanasia appear as those who defend the right to quality life. Those
who accept the existence of euthanasia argue that people have the right to quality life. Those who
oppose euthanasia have set out from the holiness and untouchability of life. For religious reasons,
euthanasia is prohibited in most countries. There are various classifications of euthanasia. The
distinction of passive and active euthanasia is the most widely used. To fully understand the issue of
euthanasia, it is necessary to know what patient rights mean. In this context, patient rights will be
discussed and whether euthanasia has a patient right will be examined.
In the Communiqué, the issue of whether euthanasia can be evaluated within the scope of Turkish
Civil Code articles 23 and 24 will be discussed. Whether the attack on personality rights is unlawful
unless the consent of the person whose injured personality has been justified due to the superior or
private benefit or the use of the authority granted by the law, found in article 24 of the Turkish Civil
Code, will be discussed.
How to approach Euthanasia under Turkish Civil Law will be explained along with its reasons.
Within the scope of the study, it will be examined whether euthanasia is legal in the international
arena and brief information about the countries where it is legal will be given. Euthanasia will also
be evaluated in terms of health law.
Keywords: euthanasia, patient right, right to life, health law

ÖTANAZİ
Giriş
Ötenazi, Türkçe karşılığı olarak iyi, hoş ölüm veya kolay ölüm anlamına gelmektedir1. Ötenazi,
Latince “eu” ve “tanasium” kelimelerinden türemiştir2. Ötenazi, iyileşemeyeceği ve acıları ölüme
1
2

ÖMEROĞLU, Ömer, Ötenazi, TBB Dergisi,1993,s.187.
AKCAN ALAN, Esra, İÜHFM, Ötenazi, C.LXXI, S.1, 2013, s.3.
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kadar süreceği tıbben belirlenmiş kişinin kendi iradesi veya kimi zaman yakınlarının iradesiyle
hayatın sonlandırılmasıdır3. Ötenazi, ölüm yardımı olarak da adlandırılmaktadır4. Ötenazi kavramı
etik ve hukuk açısından oldukça tartışmalı bir kavramdır. Ötenazi kavramı, yıllardan bu yana
insanlığın cevap veremediği sorunlu bir kavramdır5.
En temel hak olan yaşama hakkının, vazgeçilemez bir hak olup olmadığını belirlemek ülkelerce
ötenazinin kabul edilip edilmemesindeki en temel kriterdir. Ülkeler, yaşam hakkı ile birlikte ölüm
hakkının da bulunup bulunmadığına karar vereceklerdir.
Kişinin talebi olmaksızın gerçekleşen fiiller ötenazi olarak kabul edilmez.

ÖTENAZİNİN TARİHÇESİ
Ötenazi, Antik Yunan ve Roma döneminde ilk olarak karşımıza çıkmaktadır 6 . İlk defa Bacon
tarafından ileri sürülmüştür7.
Antik çağ, ölme hakkının ve ötenazinin ilk olarak tartışıldığı çağdır8. Ötenazi kelimesi felsefe ve tıp
dünyasında Antik çağdan itibaren yer almaya başlamıştır 9 . Antik çağda, düşünürler intihar ve
hastanın hayatına son verilmesini kendi bakış açılarıyla ele almışlardır. Platon, çabuk ölümün,
ümitsiz bir hastalıkla baş etmeye tercih edeceğini ifade etmiştir10.
Platon, ötenazi türlerinden biri olan pasif ötenazi uygulamasını savunmuş ve bunun bir hak
olduğuna inanmıştır11. Aristo ise, Platon’dan farklı bir bakış açısına sahiptir. Aristo’ya göre, intihar
etmek veya pasif ötenazi yapmak devlete karşı bir başkaldırıdır ve kabul edilemez12.
Antik çağda filozoflar görüş birliğine varamadığı gibi, günümüzde de devletler ötenazi konusunda
görüş birliğine varamamışlardır.
Babil ve Asurları incelediğimizde öleceği belli ya da iyileşemeyeceği kesin olan hastalara
hekimlerin tıbbi müdahalede bulunmalarına izin verilmemektedir13. Babil ve Asurlarda ötenazinin
varlığına bu durum kanıt oluşturmaktadır.
Antik Yunan’da yaşlı ve asillerin hasta bir beden içinde görünmelerinin kendileri için alçaltıcı bir
şey olduğu kabul edilmiş14 ve bundan dolayı ötenazinin uygulanması ve dolayısıyla yasak olmaması
düşüncesi ortaya çıkmıştır.
ÖZKARA, Erdem, Türkiye’de Ötenazi Uygulaması ve Ötenaziye Yaklaşım, Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku
Kurultayı, 2008, s.493.
4
ÖZEN, Muharrem/ ŞAHİN EKİCİ, Meral, Ötanazi, Ankara Barosu Dergisi, 2010, s.4, s.15.
5
SULU, Muhammed, Ötenazi Üzerine, MÜHF, HAD, C.22,S.2, s.552.
6
GÜVEN, Kudret, Kişilik Hakları ve Ötenazi, Ankara, 2000, s.5; ÖZKARA (2008), s.494.
7
ARTUK, Mehmet Emin/ YENİDÜNYA, Caner, Ötenazi, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce’ye Armağan, Dokuz Eylül
Üniversitesi Yayını, İzmir, 2001; BESİRİ, Arzu, Ötanazi ve Yaşam Hakkı, TBB Dergisi, 2009, S.86, s.189
8
AKCAN ALAN, s.8.
9
GÜVEN, s.5.
10
AKCAN ALAN, s.8.
11
ÖZKARA, Erdem, Ötenazide Temel Kavramlar ve Güncel Tartışmalar, 2001, s.20.
12
AKCAN ALAN, s.9.
13
BAYRAKTAR, Köksal, Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İstanbul,1972, s.150.
3
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Eski Roma’da, hekimin acı çeken hastasına öldürmesi yani ötenazi uygulaması kasten öldürme
suçunu oluşturmaktaydı15
Avrupa’da Hristiyanlığın yaygınlaşması ile birlikte ötanazi uygulamasından vazgeçilmiştir. Bunun
sebebi olarak da devletlerin ötenaziye karşı olmaları gösterilmiştir 16 . Hristiyanlık düşüncesinde
insan vücudu tanrıya aittir görüşü egemen olduğu için, din adamları da acılara dayanamayan
hastalara ötenazi uygulanmamasını kabul etmiştir.
ÖTENAZİ SINIFLAMASI
AKTİF ÖTENAZİ
Hekimin ani ölüm yaratacak ölümcül dozdaki ilacı uygulayarak hastanın hayatını sona
erdirmesidir17. Hekim, aktif ötenazide deyim yerindeyse ölümcül darbeyi gerçekleştiren kişidir.
Hekimin, hastaya aktif ötenazi uygulaması çoğu hukuk sisteminde kabul edilmemiştir. Bu hukuk
sistemlerinde, aktif ötenazinin, kasten insan öldürme suçuna sebebiyet verdiği kabul edilmektedir.
Aktif ötanazi, hekimin fiili bir hareketle hastasını öldürmesidir18. Aktif ötenazide, öldürücü madde,
hastalıktan kurtulması mümkün olmayan hastaya verilir.
Aktif ötenazide, pasif ötenazi ile aynı amaç söz konusu olsa bile, uygulama yöntemleri farklıdır.
PASİF ÖTENAZİ
Hekimin, hastanın bir süre daha yaşamasını sağlayacak yaşamı destekleyici tedavi sunmaması ve
ölümü bu suretle hızlandırması pasif ötenazidir 19 . Pasif ötenazide, hareketsiz kalmak ölüm
sonucunu meydana getirmektedir20.
Pasif ötenazi hastaya yaşamını devam ettirecek tedaviyi sunmamaktır. Hasta, tedavi alamadığı için
hayatını kaybetmektedir.
Hem aktif hem de pasif ötenazide amaç acıları dindirmektir21. Türkiye’de genelde hekimler pasif
ötenaziye izin vermekte ve uygulamaktadır.
Pasif ötenazi, daha çok kişinin kendi geleceğini belirleme hakkı ile ilgilidir.22
YARGISAL- MEDİKAL ÖTENAZİ
Ötenazi uygulamak için bazı hukuk sistemlerinde mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaktadır. Ötenazi
uygulamak için mahkeme kararının arandığı hukuk sistemlerinde yargısal ya da kazai ötenazi söz
konusudur.

KAŞIKÇI, Osman, Hukuk Tarihinde Ötanazi, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları,2008, s.6 s.89.
KILINÇ, Bilal, Türk ceza Hukuku Açısından Ötenazi, s.301.
16
KAŞIKÇI, s.89.
17
ÖZKARA (2008), s.493.
18
BAYRAKTAR, s.150.
19
ÖZKARA(2008), s.493.
20
BESİRİ, s.192.
21
BESİRİ, s.193.
22
ÖZEN/EKİCİ, s.17.
14

15
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Sadece hekim kararı ile ötenazinin uygulandığı sisteme de medikal ötenazi adı verilmektedir. Bu
ötenazi türünde, hekimin kararı tek başına yeterlidir.

İSTEMLİ- İSTEMSİZ ÖTENAZİ
Bu ayrımların dışında, istemli ve istemsiz ötenazi türleri de mevcuttur. İstemli ötenazide, hastanın
açık iradesi söz konusudur.
İstemli ötenazi iradeye bağlı olarak yapılan ötenazidir. Hastanın, bilinci yerindedir23. İradeye bağlı
ötenazinin sonuç doğurabilmesi için hastanın iradesinin hata, hile ya da tehdit sebebiyle fesada
uğramaması gerekmektedir.
İradeye bağlı ötenazide hekim ön plandadır. Ötenaziyi hekim gerçekleştirir 24 . İradeye bağlı
ötenazinin gerçekleştirilmesinin bir diğer şartı da aydınlatılmış onamdır. Aydınlatılmış onam
olmadan yapılan iradeye bağlı ötenazi hukuka uygun olmayacaktır.
İradeye bağlı ötenazi, kişinin kendi bedeni üzerine karar verebilmesi hakkının bir yansımasıdır25.
İstemsiz ötenazide de, hastanın iradesine hiç başvurulmamaktadır. Kişinin, ölümcül veya sakat
olması sebebiyle öldürülmesidir. Hastaya ölmeyi tercih edip etmediği sorulmamıştır26.
ÖTENAZİNİN YASAL BOYUTU
Ötenaziyi kabul eden, hukuk sistemlerinde düzenleyen ülkeler olduğu gibi, ötenaziyi reddeden
ülkeler de mevcuttur.
Dünya Tabipler Birliği 1981 yılında açıkladığı Lizbon Bildirgesi’nde, hastanın tedaviyi kabul ve ret
etme hakkının olduğunu belirtmiştir.
Hastanın tedaviyi ret etme hakkı aslında pasif ötenaziye sebebiyet vermektedir. 1983 tarihli
Venedik Bildirgesinde ise, pasif ötenazi hakkının mevcut olduğu düzenlenmiştir. Bu bildirgede aynı
zamanda pasif ötenazi tanımlanmıştır.
Dünyada ötenazinin yasal olduğu başlıca ülkeler Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada’dır.
Ötenaziyi ilk yasal hale getiren ise Hollanda’dır.
Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı eyaletlerinde de aktif ötenazi uygulanmaktadır.

GÜVEN, s.13.
BESİRİ, s.191.
25
İNCEOĞLU, Sibel, ölme Hakkı, TBB Dergisi, 2009, S.86, s. 158.
26
ÖZKARA(2008), s.494.
23
24
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ÜLKEMİZDEKİ YASAL DURUM
Ötenazi, kavramsal olarak tanımlanmış değildir. Ülkemizde, ötenazi kanunlarımızda açıkça
belirtilmese de aktif ötenazinin kasten öldürme suçuna vücut vereceği açıktır. Ülkemiz açısından
yaşam tüm özgürlüklerin ilk şartıdır. Anayasamız madde 17 uyarınca tıbbi zorunluluk ve kanunda
sayılan haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz.
Bu hususta tartışılması gereken acaba acılara dayanamayacak hale gelen hastanın vücut
bütünlüğüne tıbbi zorunluluk gerekçesiyle dokunulup ötenazi uygulamak mümkün müdür?
Bu soruya olumlu yanıt vermek mümkün değildir. Hukukumuzda, yaşam hakkı en temel ve
vazgeçilemez haktır. Yaşam hakkı üzerinde hiç kimse tasarruf etme yetkisine sahip değildir. Kişi
kendisi hayatına son veremeyeceği gibi, başkasının da hayatına son vermesine yönelik rıza
gösteremez.
Hasta Hakları Yönetmeliği madde 13 uyarınca, ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle ya da her
ne suretle olursa olsun, yaşam hakkından vazgeçilemez. Hasta Hakları yönetmeliği uyarınca, hem
aktif hem de pasif ötenazi mümkün görülmemektedir. Zira hem aktif hem de pasif ötenazi ile yaşam
hakkından vazgeçilmektedir.
Hasta Hakları Yönetmeliği madde 19 uyarınca, hastanın manevi yapısı üzerinde fena tesir yapmak
suretiyle hastalığın artması ihtimalinin bulunması halinde, teşhisin saklanması da caizdir.
Yönetmeliğin bu maddesi yaşam hakkının vazgeçilmez olduğunun kanıtıdır.
Türk Hukukunda, yaşam hakkı hem en temel hak hem de vazgeçilemez bir hak olması sebebiyle
ötenaziye izin verilmemiştir. Türk Hukukunda, yaşam hakkı doğumla başlar ve ölümle sona erer.
Yaşam hakkı, üzerinde tasarruf edilemeyen bir hak olarak kabul edilmekte ve telafisi mümkün
olmayan zararlar ortaya çıkabileceği için ötenazi kabul edilmemektedir.
Ülkemizde, ötenaziyi savunan, yasal olması gerektiğine inanan kişilerin çeşitli sahip oldukları
argümanlar vardır. Bunlardan birisi seçim hakkıdır. Ötenaziyi savunanlar, insanların demokrasinin
bir gereği olarak seçim hakkına sahip olduklarını ve bu hakka müdahale edilmemesi gerektiğini
savunur. Bir kimse, ötenazi ile ölmeye tercih etmişse, tercihine saygı gösterilmelidir.
Ötenaziyi savunanlar, kişilerin yaşam kalitesinin önemli olduğunu, fiziksel acı çeken hastaların
yaşam kalitelerinin düşmesinin yerine ötenazinin uygulanması gerektiğini savunurlar27.
ÖTENAZİYE İZİN VEREN ÜLKELER
Belçika
Hastaya ötanazi yapılabilmesi için, fiziki veya psikolojik açıdan, tıbbi olarak sürekli ve dayanılmaz
acı çekiyor olması, hastalık sürecinde çaresiz bir aşamada bulunması gerekmektedir28.
Belçika parlamentosu, 16 Mayıs 2002 tarihinde kabul ettiği ötenazi yasası, 28 Mayıs 2002 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Belçika, ötenazi konusunda en radikal karar alan ülkelerden biridir

AVŞAR, Nahide/ GÜNAY, Pelin, Çoklu Politika Penceresi’nden Ötanazi: Türkiye’ye Bakış, Ekonomi, Politika,
Finans Araştırma Dergisi, C.1, 2016,s.55.
28
ÖZKARA(2008),s.496.
27
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Belçika, ötenaziye izin veren ikinci yasal ülkedir 29. Belçika yasaları uyarınca ötenazi yaptırmak
isteyen hastanın en az 18 yaşında olması gerekmektedir30. Ötenazi uygulamasının sonuçlarının ağır
olması sebebiyle, ötenazi isteyenin en az 18 yaşında olması gerektiği kuralı getirilmiştir.
Hollanda
Hollanda’da 2001 yılında, ötenazi yasası kabul edilmiş ve ötenazi serbest bırakılmıştır. Hollanda
yasaları uyarınca da ötenazi talep eden kimse dayanılamaz acılar içinde olması gerekmektedir.
Hekimlerin ötenaziye müdahalelerine en çok Hollanda’da rastlanmaktadır31. 1973’te Hollanda’da
bir kadın doktor annesine ötenazi uygulamıştır. Mahkeme, kadını suçlu bulsa da yapılan eylemin
mazur görülebileceğini kararında vurgulamıştır32.
Hollanda’da 2001 yılından itibaren ötenazinin serbest olduğunu düşünecek olursak, 1973’te verilen
kararın aslında Hollanda’nın daha o yıllarda ötenaziye sıcak baktığını göstermektedir.
Günümüzde de Hollanda’da ötenazi taleplerine yoğun bir şekilde rastlanılmaktadır. Hollanda
Hukuku’nun ötenazi konusunda dünya çapında bir yeri olduğu ifade edilmektedir33.
Hollanda Ceza Kanunu 293 ve 294. Maddeleri uyarınca, fiili istek üzerine hayata son verme hekim
tarafından işlenirse kasten insan öldürme suçu oluşmayacaktır. Hollanda’da Gönüllü Ötenazi
Derneği de faaliyet göstermektedir34.
Hollanda’da ötenaziye izin verilirken sıkı şartların varlığı aranmaktadır.
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KURUMSALLAŞMANIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Erol TEKİN
Kastamonu Üniversitesi
Orcid: 0000-0003-1166-7671
Özet
Bu çalışmanın amacı üniversitelerde çalışan idari personelin kurumsallaşma algılarının iş tatminine
olan etkisini incelemektir. Bu amaç kapsamında çalışma 2006 yılında kurulan Kastamonu
Ünviersitesi’nde çalışan idari personeller üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini 115
idari personel oluşturmaktadır. Veriler toplanırken anket çalışmasından yararlanılmıştır. Elde edilen
veriler faktör analizi ve regresyon analizleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda
kurumsallaşmanın iş tatmini üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisinin olduğunu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kurumsallaşma, İş tatmini, Üniversiteler

Abstract
The aim of this study is to examine the effect of institutionalization perceptions of administrative
staff working in universities on job satisfaction. The sample of the study consists of 115
administrative staff working at Kastamonu University, which was established in 2006. The data
were collected by a questionnaire. The data obtained were analyzed by factor analysis and
regression analysis. As a result of the research, it has been seen that institutionalization has a
significant and positive effect on job satisfaction.
Keywords: Institutionalization, Job satisfaction, Universities

Giriş
Kurumsallaşma en basit ifadeyle işlerin tek bir kişiye bağlı olmadan sağlıklı bir şekilde
yürütülmesini ifade etmektedir. Kurumsallaşma ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunluğunun aile
işletmeleri odağında gerçekleştiği görülmektedir. Fakat kurumsallaşma sadece özel sektör değil
kamu sektöründe de oldukça önemli bir kavramdır. Bilim ve teknoloji üretme kapasitesine sahip
olan üniversitlerin Türkiye’de son 15 yıllık süreçte sayılarında gözle görülür bir artış meydana
gelmiştir. Bu süreçte birçok vakıf ve devlet üniversitesi kurulmuştur. Fakat yeni kurulan bu
üniversitlerin en önemli problemlerinden bir tanesinin kurumsallaşma olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Özgün fikirlerin ve bilimsel çıktıların ortaya çıkarılmaya çalışıldığı üniversitelerde
yenilikçi ve üretken bu ortamın yaratılması için de kurumsallaşma önem arz etmektedir.
Üniversitelerde kurumsallaşmanın sosyo-kültürel uyumu arttırma ve çatışmaların önüne geçme gibi
bir etkisinin olduğu da düşünülmektedir. Bu sayede kurumsallaşmanın bireylerin iş tatmin
düzeylerini etkilemesi beklenmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı üniversitelerde çalışan idari
personelin kurumsallaşma algılarının iş tatminine olan etkisini incelemektir.
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Bu amaç kapsamında çalışmanın giriş bölümünü takip eden ilk bölümünde yazın incelemesi
yapılacaktır. Ardından araştırmanın yöntemine değinilecektir. Sonrasında bulgulara yer verilip
sonuç ve öneriler ile çalışma sonlandırılacaktır.
Literatür Taraması ve Hipotez(ler)
Yazın incelendiğinde kurumsallaşma kavramının genellikle aile işletmeleri özelinde çokca
çalışıldığı görülmektedir. Ayrıca kurumsallaşmanın örgütsel performans (Yıldız, 2010; Tefek, 2016;
Başar, 2017); örgütsel bağlılık (Kaptanoğlu, 2011; Kalafat, 2019); belirsizlikten kaçınma (Sanal ve
Kaya, 2018); rekabet gücü ve stratejik yönetim gibi (Tavşancı, 2009; Taşhan, 2010; Türkoğlu ve
Çizel, 2016) gibi farklı yönetim organizasyon konuları ile birlikte ele alındığı da ifade edilebilir.
Ayrıca iş tatmini üzerinde kurumsallaşmayı ele alan sınırlı sayıda çalışmanın da genellikle ailele
tarafından yönetilen farklı sektörlerdeki işletmeler üzerine kurgulandığı (Hacısalihoğlu, 2007;
İbicioğlu ve Oksay, 2008; Kaptanoğlu, 2011; Duran, 2019; Demirci, Ak ve Altamimi, 2020)
görülmektedir. Fakat kurumsallaşma sadece özel işletmeler için değil kamuda da oldukça önemli bir
kavram olarak son yıllarda karşımıza çıktığından kurumsallaşma algısının çalışanlar üzerinde
yarattığı etki merak uyandırmaktadır.
Hacısalihoğlu (2007) gerçekleştirdiği çalışmada kurumsallaşma ve iş tatmini ilişkisini ele almıştır.
Çalışma Türkiye’de uluslararası ticarette söz sahibi tekstil işletmelerinde çalışan bireyler üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda kurumsallaşma ile iş tatmini arasında bir ilişki tespit
edilememiştir. İbicioğlu ve Oksay (2008) çalışmalarında Türkiye’de Antalya ilinde faaliyet gösteren
çok uluslu bir otomobil şirketini incelemişlerdir. Bu çalışmada kurumsallaşma ile iş tatmini
ilişkisini ele almışlar ve araştırma sonucunda kurumsallaşmanın artmasının iş tatminini olumlu
yönde etkilediğine ilişkin bulguları ortaya koymuşlardır. Kaptanoğlu (2011) İstanbul’da lofistik
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışanlar üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında
kurumsallaşmanın iş tatmine etkisini ele almıştır. Araştırma sonucunda ise kurumsallaşma
düzeyinin artmasının iş tatminini artırdığını iddia etmiştir. Duran (2019) çalışmasında, Türkiye’deki
beş yıldızlı otel işletmelerini incelemiştir. Çalışmanın amaçlarından bir tanesi kurumsallaşma
düzeyinin iş tatmini üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırma sonucunda kurumsallaşmanın
iş tatminini anlamlı ve olumlu yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Demirci, Ak ve Altamimi
(2020) Eskişehir ilindeki turizm işletme belgesine sahip otel işletmelerindeki çalışanlar üzerinde
gerçekleştirdikleri çalışmalarında kurumsallaşma algısı ile iş tatmini ilişkisini ortaya koymaya
çalışmışlardır. Araştırma sonucunda kurumsallaşmanın iş tatmini ile istatistiksel açıdan anlamlı ve
olumlu bir ilişkisinin olduğu ifade edilmiştir. Tüm bu açıklamalardan yola çıkılarak çalışmanın
hipotezi aşağıdaki gibi kurgulanmıştır;

Hipotez 1: Kurumsallaşma iş tatminini olumlu etkiler.
Hipotez 1a/b/c/d/e: Kurumsallaşmanın alt boyutları iş tatminini olumlu etkiler.
Yöntem
Çalışmada birincil veri toplama yöntemlerinden anket kullanılmıştır. Anket üç bölümden
oluşmaktadır. Anketin ilk bölümde katılımcılara ilişkin demografik sorular; ikinci bölümünde
kuramsallaşma algısı ile ilgili sorular; üçüncü ve son bölümünde ise iş tatminini ölçmeye yönelik
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sorular yer almıştır. Covid-19 salgını nedeniyle içinde bulunulan dönem ile ilgili olarak çok fazla
sayıda anket toplanılması mümkün olmamakla birlikte 115 idari personelden anket toplanabilmiştir.
Bu kapsamda çalışmanın örneklerimini 115 personel oluşturmaktadır. Bu açıdan çalışma bir ön
çalışma niteliği taşımaktadır.
Çalışmada kullanılan ölçeklerden iş tatmini ölçeği Hackman ve Oldham’ın (1985) geliştirdiği
anketin Basım ve Şeşen (2009) tarafından Türkçeye uyarlamış halidir. Ölçekte 5 soru ve tek
faktörlü bir yapı söz konusudur. Kurumsallaşma algısını ölçümlemek için ise, Apaydın (2007)
tarafından geliştirilen kurumsallaşma algısı ölçeği baz alınmıştır. Orijinal ölçekte 8 boyut yer
almasına rağmen Çavuş ve Yetiş (2018) çalışması temel alınarak ölçek 5 boyutlu yapıda
kurgulanmıştır. Söz konusu 5 boyut formalleşme (4 soru); profesyonelleşme (6 soru); kültürel güç
(5 soru); saydamlık (3 soru) ve tutarlılık (11 soru) şeklinde adlandırılmakta ve toplam 29 sorudan
oluşmaktadır. Elde edilen veriler öncelikle faktör analizine tabi tutulmuş sonrasında bu veriler
regresyon analizleri ile analiz edilmiştir.
Bulgular
Öncelikle çalışmaya katılan öğrencilere ilişkin demografik bulgulara değinilmiştir. Bu bulguların
özeti Tablo 1’de görülebilmektedir. Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılanlardan 75 kişi erkek
iken; 40 kişi kadındır. Katılımcıların öğrenim düzeyleri genelde (85) lisans seviyesindedir. Yaş
dağılımına bakıldığında ise en çok katılımcının yer aldığı (66) yaş aralığı 30-39 yaş aralığıdır.
Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler
Değişkenler
Cinsiyet

Öğrenim Düzeyi

Yaş

Grup

Sayı

Yüzde (%)

Erkek

75

65,2

Kadın

40

34,8

Ön lisans

10

8,7

Lisans

85

73,9

Lisansüstü

20

17,4

20-29

13

11,3

30-39

66

57,4

40-49

21

18,3

50 ve üzeri

15

13,0

Demogafik bilgilerin ardından araştırmada kullanılacak ölçeklere ilişkin faktör analizlerine
geçilmiştir. İş tatmini ölçeği faktör analizi sonucunda tek faktörlü ve 5 soruluk iş tatmini ölçeğinin
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original ölçekteki gibi tek faktör altında toplandığı görülmüştür. Ölçeğin toplam açıklanan varyans
oranı yaklaşık % 74 çıkmıştır. Yapılan faktör analizi sonuçları Tablo 2’de görülebilmektedir.
Tablo 2. İş Tatmini Ölçeği Keşfedici Faktör Analizi
Faktörler
Sorular

İş tatmini

Soru 1

,846

Soru 2

,828

Soru 3

,918

Soru 4

,887

Soru 5

,811

KMO: ,841 Ki Kare: 405,900 df: 10 Bartlett Test: ,000
Açıklanan Toplam Varyans:

% 73,741

Kurumsallaşma ölçeğine ilişkin faktör analizi sonucunda ise 5 boyutlu ve 29 soruluk ölçekte benzer
şekilde 5 boyutlu bir yapı oluşmuştur. Bu boyutlar orijinal ölçekte olduğu gibi formalleşme,
profesyonelleşme, kültürel güç, saydamlık ve tutarlılık şeklinde adlandırılmıştır. Fakat sadece
tutarlılık boyutunda bazı sorular (4 adet) farklı boyutlara dağılmış ya da düşük faktör yükü (<0,30)
almıştır. Bu yüzden bu boyuttaki 4 soru ölçekten çıkarılmış ve tutarlılık boyutu 7 sorudan
oluşmuştur. Bu nedenle toplamda 29 sorudan oluşan ölçeğin soru sayısı çalışmada 25 olarak ortaya
çıkmıştır. Ölçeğin toplam açıkladığı varyans oranı yaklaşık % 58’dir. Yapılan faktör analizi
sonuçları Tablo 3’te görülebilmektedir.
Tablo 3. Kurumsallaşma Algısı Ölçeği Keşfedici Faktör Analizi
Faktörler
Sorular

Faktör 1: Kültürel Güç

Soru 25

,859

Soru 26

,870

Soru 27

,823

Soru 28

,856

Soru 29

,811

Sorular

Faktör 2: Profesyonelleşme

Soru 1

,559

Soru 2

,827

Soru 3

,803

Soru 4

,612

Soru 5

,720

Soru 6

,593
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Sorular

Faktör 3: Tutarlılık

Soru 7

,495

Soru 8

,420

Soru 9

,317

Soru 10

,375

Soru 11

,726

Soru 12

,727

Soru 13

,823

Soru 14
Soru 15

Ölçekten çıkarıldı
Ölçekten çıkarıldı

Soru 16

Ölçekten çıkarıldı

Soru 17

Ölçekten çıkarıldı

Sorular

Faktör 4: Saydamlık

Soru 18

,874

Soru 19

,871

Soru 20

,949

Sorular

Faktör 5: Formalleşme

Soru 21

,607

Soru 22

,550

Soru 23

,519

Soru 24

,742

KMO: ,674 Ki Kare: 1363,740 df: 300 Bartlett Test: ,000
Açıklanan Toplam Varyans:

% 57,611

Araştırmada ortaya konulan hipotezleri test etmek için gerçekleştirilen regresyon analizleri
sonucunda kurumsallaşmanın iş tatmini üzerindeki etkisi için kurulan modelin anlamlı olduğu ve
açıklayıcılık gücünün yaklaşık % 18,5 (Düz R2= ,185) olduğu görülmektedir. Analiz sonucunda
kurumsallaşmanın iş tatmini üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi (p<,01; β= ,439) tespit edilmiştir.
Bu etkinin kurumsallaşmanın alt boyutları açısından incelenmesi için kurulan ikinci modelin
açıklayıcılığı yaklaşık % 40 (Düz R2= ,402) olarak bulunmuştur. Kurumsallaşmanın alt
boyutlarından profesyonelleşme (p<,01; β= ,210), tutarlılık (p<,01; β= ,409) ve saydamlık (p<,01;
β= ,300) değişkenlerinin iş tatmini üzerinde anlamlı ve olumlu yönde bir etkisinden bahsedilebilir.
Fakat diğer iki boyut olan kültürel güç ve formalleşme değişkenlerinin iş tatmini üzerinde anlamlı
bir etkisinin olmadığı da ortaya çıkmaktadır. Araştırmada ortaya çıkan hipotez testlerine ilişkin
sonuçlar Tablo 4’te özet halinde sunulmuştur.

Tablo 4. Araştırmaya İlişkin Regresyon Analiz Sonuçları
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Model Özeti

Katsayılar

Model / Katsayılar
R2

Düz. R2

F

p

Model 1

,192

,185

26.917

,000

Bağımsız Değişken

Bağımlı Değişken: İş Tatmini
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Sonuç
Kurumsallaşma yazında her ne kadar aile işletmeleri ile özdeşleşen bir kavram gibi algılansa da son
yıllarda kamuda da kurumsallaşmanın önemine binaen çalışmaların yürütüldüğü görülmektedir. En
basit tabiriyle işlerin bir bireye bağlılığını değil sürekliliğini ve devamlılığını ön gören
kurumsallaşmanın başarılı sonuçlar doğurması için ise çalışanların algılarının olumlu olması önem
arz etmektedir. Özellikle kamu kesiminde belli çalışma saatleri ve belli prosedürlerin ön planda
olması kurumsallaşma ile ilgili daha hızlı yol alınmasını sağlaybilecektir. Fakat daha önce de ifade
edildiği üzere kurumsallaşma personel tarafından nasıl algılanıyorsa sonuçları da o denli beklenen
düzeyde olabilecektir.
Bu kapsamda üniversitelerde çalışan idari personellerin kurumsallaşma algılarının iş tatminlerini
ölçmeyi amaçlayan bu araştırma sonucunda kurusmallaşmanın genel manada iş tatminini
istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu etkilediği görülmüştür. Fakat alt boyutlar anlamında iş
tatminini etkileyen değikenlerin üç tane olduğu da tespit edilmiştir. Bunlar profesyonelleşme,
tutarlılık ve saydamlıktır. Diğer iki (kültürel güç ve formalleşme) alt boyutun ise anlamlı bir
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etkisinin olmadığı görülmüştür. Bu noktada ortaya çıkan bulgular aslında şaşırtıcı değildir. Çünkü
bahsi geçen üç boyut daha çok güven ve meşruiyet kavramları ile ilişkili boyutlardır. Profesyonellik
boyutu kurum ve kuruluşlarda uyum sağlamayı kolaylaştıran ve kuruma güvenirlik kazandıran bir
kavramdır. Bu açıdan bakıldığında personelin profesyonelleşme ile birlikte bir güven duygusunun
oluştuğu ve bunun iş tatminine olumlu etkisinin olduğu söylenebilir. Tutarlılık alt boyutu ise
çalışana verilen sözlerin tutulması, kurumun misyon ve vizyonu ile gerçekleştirdiği eylemler
arasındaki uyuma işaret eden bir boyuttur. Personelin kurum içerisinde bu tür bir durumu
gözlemlemesi personel gözünde kuruma meşruiyet kazandırarak iş tatminini olumlu etkilemiş
olabilir. Saydamlık ise sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden ve kurum içerisindeki eylemlerin
normalara uygun gerçekleştiğini ifade eden bir kavramdır. Bu kavramın da personel gözünde
kuruma meşruiyet kazandırmanın yanında personelin kuruma olan güvenini arttırdığı
düşünüldüğünde iş tatminine olumlu etkisi olağan karşılanabilir.
Tüm bu sonuçların yanında idari personel üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmanın etik değerlere
işaret eden kültürel güç ile yazılı prosedürlere işaret eden formalleşme boyutlarında anlamlı etki
ortaya çıkarmaması akla çalışmanın akademik personel üzerinde de gerçekleşmesi durumunda nasıl
sonuçlar doğuracağı sorusunu getirmektedir. Bu bağldamda çalışma farklı örneklem
büyüklüklerinin yanında idari personel ve akademik personel karşılaştırması şeklinde
geliştirildiğinde daha farklı ve çarpıcı sonuçlar ortaya çıkabileceği düşünülmektedir.
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VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN
İNCELENMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
Erol TEKİN
Kastamonu Üniversitesi
Orcid: 0000-0003-1166-7671
Özet
Bu çalışmanın amacı devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören genç girişimci adayı üniversite
öğrencilerinin girişimcilik eğilim düzeylerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın
örneklemini 115 devlet ve 84 vakıf üniversitesi öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket
yardımıyla toplanmıştır. Araştırmanın amaç ve kapsamı çerçevesinde veriler t-testi ile analiz
edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre vakıf üniversitesi öğrencilerinin devlet üniversitesi
öğrencilerine göre girişimcilik eğilimlerinin az da olsa daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışma
devlet ve vakıf üniversitelerinin girişimci yetiştirme potansiyelini ve farklılıklarını görmek
açısından literatüre katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Eğilimi, Vakıf Üniversitesi, Devlet Üniversitesi

Abstract
The aim of this study is to reveal entrepreneurship tendency levels of public and foundation
university students. The sample of the study consists of 115 public and 84 foundation university
students. Research data was collected by a questionnaire. Collected data were analyzed by t-test.
According to the results of the research, it has been found that entrepreneurship tendency is higher
among foundation university students than public university students. The study contributes to the
literature in terms of seeing the potential and differences of public and foundation universities
training entrepreneurs.
Keywords: Entrepreneurship Tendency, Foundation Universities, Public Universities
Giriş
Girişimci diğer üretim faktörlerini bir araya getirip üretimin gerçekleştirerek ekonomik kalkınma ve
refahın artamasını sağlayan en önemli unsurların başında gelmektedir. Çünkü girişimcinin
gerçekleştirdiği girişimcilik faaliyetleri sonucunda yeni ve yeniliçi fikirlerin üretiminin
gerçekleştirilerek ticarileştirilmesi söz konusudur. Girişimcilik Schumpeter’den bu tarafa yenilikten
ayrı düşünülmeyen bir kavram olarak karşımıza çıkarken söz konusu yenilikçi bakış açısının önem
kazandığı başlıca kurum ya da kuruluşlar üniversiteler olarak ifade edilebilir. Yükseköğretim
Kurulunun (YÖK) eğitim ve öğretim ile araştırma odaklı misyon bakış açısına girişimciliğin
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eklenmesi ile birlikte üniversitelerde girişimcilik faaliyetleri de bir konum tercihi olarak ifade
edilmeye başlanmıştır.
Bu kapsamda üniversiteler ülkelerin ekonomik gelişimleri için oldukça gerekli olan girişimcilerin
yetişmesinde önemli bir role sahiptir. Son yıllarda birçok üniversitede girişimciliğe ilişkin dersler
verilmekte, projeler hayat geçirilmekte, seminer ve konferanslar düzenlenmektedir. Özellikle vakıf
üniversiteleri kendi bünyelerinde kullanmak üzere girişimci yetiştirmeyi hedef haline
getirmektedirler. Hatta bazı vakıf üniversiteleri girişimcilik ve girişimcilik yönetimi adı altında
lisans ve yüksek lisans programları açmaktadırlar. Devlet üniversiteleri ise genellikle girişimcilik ile
ilgili faaliyetleri girişimcilik dersi bağlamında sunmaktadır. Bu çerçevede devlet ve vakıf
üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik eğilimleri açısından bir farklılık
beklenmektedir. Fakat devlet üniversitelerine YÖK tarafından biçien rollerden bir tanesi olan
girişimci üniversite bakış açısının olumlu bir yansımasının olup olmadığı da merak konusudur. Bu
kapsamda çalışmanın amacı devlet ve vakıf üniversitesinde eğitim gören genç girişimci adayı
üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilim düzeylerini karşılaştırmaktır. Bu amaç kapsamında
çalışmanın giriş bölümünü takip eden ilk bölümünde yazın incelemsi yapılacaktır. Ardından
araştırmanın yöntemine değinilecektir. Sonrasında bulgulara yer verilip sonuç ve öneriler ile
çalışma sonlandırılacaktır.
Literatür Taraması ve Hipotez(ler)
Yazın incelendiğinde girişimcilik kavramının birçok konu ile birlikte ele alındığını görmek
mümkündür. Bu konuların başında yenilik (İrmiş ve Özdemir, 2011; Kızıloğlı ve İbrahimoğlu,
2013; Demirel ve Özbezek, 2015), kültür (Güney ve Çetin, 2003; Demirel ve Tikici, 2004; Güney
ve Nurmakhamatuly, 2007; Fiş ve Wasti, 2009; Özdemir, Tekin ve Özdemir, 2018), sosyal sermaye
(Betil, 2010; Tekin, 2019) gibi güncel konuların geldiği görülmektedir. Ayrıca yazında girişimcilik
çalışmalarının üniversite öğrencileri üzerinde ele alındığı da görülebilir. Bu çalışmaların
çoğunluğunun demografik bazı unsurlar üzerine odaklandığı (Korkmaz, 2012; Kılıç, Keklik ve
Çalış, 2012; Şeşen ve Basım, 2012; Akçakanat, Mücevher ve Çarıkçı, 2014; Türkmen ve İşbilir,
2014; Özdemir, 2015) bazılarının ise öğrencilerin girişimcilik eğitimleri çerçevesinde (Uluköy,
Demireli ve Kahya, 2013; Hancıoğlu ve Tekin, 2018) gerçekleştirildiği görülmektedir.
Odabaşı (2006) çalışmasında girişimci üniversite modeli üzerinde durmuştur. Yazar çalışmasında
Türkiye’deki üniversiteler için girişimci üniversite modelinin bir değişim ve dönüşüm aracı
olabileceğini iddia etmiştir. Sakınç ve Bursalıoğlu (2012) gerçekleştirdikleri çalışmalarında
girişimci üniversite modeli üzerinde durmuşlardır. Literatür sentezine dayalı gerçekleştirdikleri
çalışma sonucunda üçlü sarmal modeli olarak ifade edilen üniversite-sanayi-devlet üçlüsünün
girişimci üniversite modeli üzerinde önemli bir rolü olduğunu ifade etmişlerdir. Patır ve Karahan
(2010) çalışmalarında potansiyel girişimci adaylarını belirleyerek onların piyasaya çıkmalarını
sağlayabilmek ve girişimcilik eğitiminde sorunları tespit ederek öneriler sunmak için üniversite
öğrencilerinin girişimcilik profillerini tespit etmeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda üniversitede
öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik altyapılarının yeterli düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir.
Aslan (2010) ise gerçekleştirdiği çalışmasında öğretim üyelerinin girişimci üniversite kavramına
ilişkin görüşlerini ele almıştır. Çalışmada stratejik plan, TKY gibi kavramların arka planında
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üniversitelerin kamusallığının yok edilmesinin yattığını ve bu durumun devlet üniversitelerini
girişimci üniversite olmaya daha da yaklaştıracağını ifade etmiştir. Ayrıca çalışmada öğretim
üyelerinin üniversite-sanayi işbirliğine sıcak bakmasının yanında bu işbirliğine yönelik kuralların,
ölçünün ve etik boyutun önemli olduğuna da dikkat çekmişlerdir. Tüm bunlar ile birlikte vakıf
üniversitelerin daha çok kâr amacı ile hareket ettiğinden yola çıkılarak son yıllarda devlet
üniversitelerine YÖK tarafından biçilen girişimci üniversite rolü çerçevesinde bu üniversitelerde
eğitim gören öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
ortaya koymak önem arz etmektedir. Çünkü YÖK’ün de ortaya koyduğu konum tercihlerinden bir
tanesi olan girişimciliğin devlet üniversitelerinde de iyi anlaşılmış olması önemlidir. Bu çerçevede
çalışmanın ana hipotezi aşağıdaki gibi kurgulanmıştır;
Hipotez 1: Devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik eğilimleri
arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Yöntem
Çalışmada birincil veri toplama yöntemlerinden anket kullanılmıştır. Anket iki bölümden
oluşmaktadır. Anketin ilk bölümde katılımcılara ilişkin demografik sorular, ikinci bölümünde ise
girişimcilik eğilimini ölçmeye yönelik sorular yer almıştır. Çalışmanın evrenini vakıf ve devlet
üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler oluşturumuştur. Covid-19 salgını nedeniyle içinde
bulunulan dönem ile ilgili olarak çok fazla sayıda öğrenciye ulaşılamamıştır. Bu kısıt altında e-posta
ve sosyal mecralar aracılığı ile ulaşılan 125 devlet ve 90 vakıf üniversitesi öğrencisinin anketlere
dönüş yaptığı görülmüştür. Bu anketlerden devlet üniversitesindeki öğrencilerden gelen 10 adet,
vakıf üniversitelerdeki öğrencilerden gelen 6 adet olmak üzere toplam 16 adet anket eksik
olduğundan çalışma dışında bırakılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın örneklerimini 115 devlet ve 84
vakıf üniversitesi öğrencisi oluşturmuştur.
Çalışmada kullanılan tek ölçek olan girişimcilik eğilimi ölçeği Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından
geliştirilen girişimcilik eğilimi ölçeğinin Hancıoğlu ve Tekin (2018) tarafından üniversite
öğrencileri üzerinde uygulanarak sadeleştirilmiş 28 soruluk versiyonudur. Araştırmanın amaç ve
kapsamı çerçevesinde öncelikle ölçek faktör analizine tabi tutulmuş, elde edilen veriler ise t-testi ile
analiz edilmiştir.
Bulgular
Öncelikle çalışmaya katılan öğrencilere ilişkin demografik bulgulara değinililmiştir. Bu bulguların
özeti Tablo 1’de görülebilmektedir. Tablo 1 incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin 68 tanesi
erkek iken; 131 tanesi kadındır. Sınıf dağılımı incelendiğinde ağırlığın dördüncü (56) ve ikinci (54)
sınıflarda olduğu görülebilir. Katılımcıların büyük çoğunluğu (173) girişimcilik dersi almıştır.
Benzer şekilde çoğu katılımcı (114) girişimcilik eğitim programalarına katılım göstermeiştir.
Katılımcıların 115 tanesi devlet üniversitesinde eğitim görümekte iken; 84 tanesi vakıf (özel)
üniversitesinde öğrenim görmektedir.
Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler
Değişkenler
Cinsiyet

Grup

Sayı

Yüzde (%)

Erkek

68

34,2

Kadın

131

65,8
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Öğrenim Aşaması

Girişimcilik Ders
Girişimcilik Eğitimi
Üniversite Türü

1. Sınıf

30

15,1

2.Sınıf

54

27,1

3. Sınıf

36

18,1

4.Sınıf

56

28,1

4. sınıf üzeri

23

11,6

Evet

173

86,9

Hayır

26

13,1

Evet

114

57,3

Hayır

85

42,7

Vakıf

84

42,2

Devlet

115

57,8

Demogafik bilgilerin ardından araştırmada kullanılacak ölçeğe ilişkin faktör analizlerine geçilmiştir.
Faktör analizi sonucunda 28 soruluk girişimcilik eğilimi ölçeğinin toplam açıklanan varyans oranı
yaklaşık % 78 çıkmıştır. Sorular orijinal ölçekte olduğu gibi 7 faktör altında toplanmıştır. Bu
faktörler kendine güven, yenilikçilik, farklılık yaratma, kararlılık, başarma arzusu, risk alma ve
kontrol odaklılık olarak isimlendirilmektedir. Yapılan faktör analizi sonuçları Tablo 2’de
görülebilmektedir.
Tablo 2. Girişimcilik Eğilimi Keşfedici Faktör Analizi
Faktörler
Faktör 1: Kendine Güven
,776
,787
,740
,628
,592
,614
Faktör 2: Kontrol Odaklılık
,595
,640
,680
,657
,622
Faktör 3: Risk Alma
,722
,471
,763

Sorular
Soru 1
Soru 2
Soru 3
Soru 4
Soru 5
Soru 6
Sorular
Soru 11
Soru 12
Soru 13
Soru 14
Soru 15
Sorular
Soru 16
Soru 17
Soru 18
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Soru 19
Sorular
Soru 7
Soru 8
Soru 9
Soru 10
Sorular
Soru 23
Soru 24
Soru 25
Sorular
Soru 20
Soru 21
Soru 22
Sorular
Soru 26
Soru 27
Soru 28
KMO: ,973 Ki Kare: 17278,997 df: 378 Bartlett Test: ,000
Açıklanan Toplam Varyans: % 78,051

,765
Faktör 4: Yenilikçilik
,625
,754
,535
,443
Faktör 5: Kararlılık
,741
,717
,706
Faktör 6: Farklılık Yaratma
,735
,552
,647
Faktör 7: Başarma Arzusu
,602
,691
,556

Ölçeğin geneline ve alt boyutlarına ait ortalama değerler ile güvenirlik test bulguları Tablo 3’te yer
almaktadır.
Tablo 3. Girişimcilik Eğilimi ve Alt Boyutlarına İlişkin Güvenirlik Bulguları
Boyutlar

Ortalama

Cronbach Alpha

Girişimcilik Eğilimi

3,65

,969

Kendine Güven

3,81

,910

Kararlılık

3,44

,843

Farklılık Yaratma

3,78

,875

Risk Alma

3,45

,890

Yenilikçilik

3,53

,964

Başarma Arzusu

3,79

,842

Kontrol Odaklılık

3,78

,899

Araştırmada ortaya konulan hipotezi test etmek için gerçekleştirlen t-testi analiz bulguları Tablo
4’te görülebilmektedir.
Tablo 4. Araştırmaya İlişkin t-testi Sonuçları
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Bağlılık Boyutları
Kendine Güven
Kontrol Odaklılık
Risk Alma
Yenilikçilik
Kararlılık
Farklılık Yaratma
Başarma Arzusu
Girişimcilik Eğilimi

Cinsiyet

Ort.

Stn. Sapma

Devlet

3,78

,7977

Vakıf

3,86

,7249

Devlet

3,77

,8865

Vakıf

3,79

,7353

Devlet

3,45

,9586

Vakıf

3,45

,8626

Devlet

3,48

,8936

Vakıf

3,60

,7887

Devlet

3,43

,9167

Vakıf

3,45

,8853

Devlet

3,81

,9211

Vakıf

3,73

,8639

Devlet

3,71

,9887

Vakıf

3,90

,8339

Devlet

3,63
3,68

,8005
,7220

Vakıf

t

Sig.

,903

,684

,195

,143

,041

,219

,917

,263

,166

,983

-,588

,659

1,433

,049

,419

,712

Tablo 4 incelendiğinde girişimcilik eğilimini devlet ya da vakıf üniversitesi öğrencileri açısından
anlamlı bir farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. Sadece bir tane alt boyutta (Başarma Arzusu)
vakıf üniversitesi öğrencilerinin devlet üniversitesinde eğitim gören öğrencilerden anlamlı bir
şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç
Girişimciliğin kâr amacı güden vakıf üniversiteleri için çok farklı bir kavram olmadığı aşikar iken
devlet üniversiteerinde kâr anlayışının dışında kamu yararı ön planda olduğu düşünüldüğünde ilk
bakışta vakıf üniversitesi öğrencilerinde girişimcilik algısının daha yüksek olabileceği
düşünülebilir. Fakat son yıllarda YÖK başta olmak üzere girişimci üniversite anlayışının
üniversitelere aşılanmasına yönelik çalışmalar ile birlikte bu durumun değiştiği ifade edilebilir.
Artık devlet üniversitelerinde girişimci faaliyetlere yönelik gerçekleştirilen organizasyonlar ve
yapılanmalar kendini üniversite stratejik planlarının içersinde de göstermektedir. Yani ünviersiteler
araştırma ve eğitim-öğretim temel faaliyetlerinin yanına girişimciliği de bir konum tercihi olarak
ifade edebilmektedirler. Bu noktada araştırma bulguları da devlet ya da vakıf üniversitesi ayrımının
öğrencilerin girişimcilik eğilimi üzerinde bir farklılık yaratmadığını ortaya koymaktadır. Aslında
son yıllarda Teknoparkların ve Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) devlet üniversitelerinde
gösterdikleri faaliyetler girişimcilik algısının devlet üniversiteleri içerisine yerleşmeye başladığını
ve başarılı girişimcilerin çıkması noktasında tetikleyici bir etki yarattığını da göstermektedir. Tüm
bunlar bağlamında TÜBİTAK’ın yayınladığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks sırlamasında
da ilk 10 içerisinde vakıf üniversitelerinin üstünlüğünün son yıllarda ortadan kalkması da YÖK’ün
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girişimci üniversite bakış açısının devlet üniversiteleri tarafından doğru algılandığını
göstermektedir. Bu bağlamda çalışmanın bulguları ortaya çıkan gelişimi destekler niteliktedir.
Araştırma devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik eğilimini
karşılaştırarak ölçen öncül bir çalışma olmasının yanında eğitim ve araştırma faaliyetleri ile birlikte
devlet ya da vakıf üniversitesi ayrımı olmaksızın girişimciliği bir konum tercihi olarak
üniversitelerde yerleştirmenin mümkün olduğunu göstermesi açısından yazına katkı sunmaktadır.
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Türkiye’nin Batısında Eğitim Gelişimi (Çanakkale Örneği)
Dr. Öğr. Üyesi Salim AZİZ
Mustafa GÜLER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Özet
Batı Anadolu Bölgesi dünya tarihinde ve kültüründe önemli bir yere sahiptir, aynı zamanda
Ortadoğu medeniyetlerinin önemli merkezlerinden bir tanesidir. Öte yandan, Akdeniz dünyası ile
Karadeniz dünyası için de büyük bir değer teşkil etmektedir. Bu bölge tarihinde; medeniyet
merkezlerinin yanı sıra, çeşitli kent devletlerine ve imparatorluklara da ev sahipliği yapmıştır. Ege
dünyasında önemli bir yere sahip olan Batı Anadolu Bölgesi'nin, tarihin bazı dönemlerinde bilim ve
felsefe alanlarında ciddi gelişmeler kaydettiği görülmektedir. Batı Anadolu içinde ise Çanakkale
(Kuzey Ege) Kenti'nin kilit noktada olduğu ve tarihi gelişmelere yön verdiği dikkat çekmektedir.
Çanakkale'nin; Truva kenti olarak bilinen dönemlerinden, Osmanlının ilk dönemlerine, Osmanlı'dan
Cumhuriyet'e, tarihin her döneminde önemini muhafaza ettiği ve ön planda yer aldığı bilinmektedir.
Çanakkale idari il sınırları iki yarımada ve iki adadan oluşmaktadır. Şehir tarihsel süreçte farklı
eyalet ve sancaklara bağlanmasına rağmen önemini sürekli muhafaza etmiştir. Bununla birlikte
bölge geçmişindeki sosyal yapı, alan ve eğitim çalışmaları da çok önemli bir yere sahiptir.
Osmanlılar‘da eğitim tarihine bakıldığında; eğitimin gerekliliği bir yana, bu durum ayrıca hayır ve
hasenat işi olarak da algılanmıştır. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen süreçte sıbyan mektepleri,
halk eğitim kurumları ve medreselerin; sayı ve dağılışları, eğitimde etkinliği, tasavvuf eğitimi ve
nüfusa etkisi dikkat çekici konulardır. Öte yandan azınlıkların okul dağılışları, yabancı okulların
varlığı ve modern eğitimine geçilmesiyle beraber eğitimin yaygınlaşması da Osmanlı eğitim
tarihinde çok önemli evrelerdir.
Çanakkale ili, Osmanlı'nın altyapı uygunluğu önemli bir mekân olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle Cumhuriyet'in de kurulmasıyla; okulların yaygınlaştırılması, kırsal alana daha etkin bir
hizmet götürülmesi, hayata hazırlık açısından köy enstitülerinin kurulması ve yerel eğitim
çalışmaları gibi alanlarda şehrin geri planda kalmadığı görülmektedir. Ayrıca Çanakkale’nin
jeostratejik öneminden dolayı, bölgede eğitime ve eğitim kurumlarına önem verildiği, şehrin pilot il
olarak seçildiği görülmektedir.
Bu çalışmamızda; Tanzimat’tan günümüze kadar Çanakkale coğrafi sınırlarında yer alan eğitim
kurumları ve bu konuda yaşanan gelişmeler, bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte;
tarihi ve kültürel açıdan zengin bir birikime sahip olan ve farklı kültürlerin bir arada yaşadığı
Çanakkale’nin, eğitim kurumları yönünden gelişim süreci ve bu sürecin şehrin nüfus yapısına
etkileri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimler: Çanakkale, Eğitim, Osmanlı, Batı Anadolu
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The educational development in the west of turkey (example of canakkale)
Abstract
Western Anatolia Region has an important place in world history and culture, it is also one of the
important centers of Middle Eastern civilizations. On the other hand, it constitutes a great value for
the Mediterranean world and the Black Sea world. In the history of this region; Besides the centers
of civilization, it also hosted various city states and empires.
It is observed that the Western Anatolia Region, which has an important place in the Aegean world,
has made serious developments in the fields of science and philosophy in some periods of history. It
is remarkable that Çanakkale (North Aegean) City is at the key point in Western Anatolia and is
guiding historical developments. Çanakkale; It is known that it preserved its importance in every
period of the history, from the times known as the city of Troy to the first periods of the Ottoman
Empire, from the Ottoman to the Republic.
Çanakkale administrative province boundaries consist of two peninsulas and two islands. Although
the city was connected to different states and starboards in the historical process, it has kept its
importance. Besides, social structure and educational studies in the region's past also have a very
important place.
Looking at the history of education in the Ottomans; Apart from the necessity of education, this
situation is also perceived as a charity and harvesting business. In the process from the Ottoman to
today, the Primary schools (sıbyan mektepleri) public education institutions and secondary school
(medrese); their number and distribution, effectiveness in education, Sufism education and their
impact on the population are remarkable issues. On the other hand, the distribution of education
with the distribution of minorities, the presence of foreign schools and the transition to modern
education are also very important stages in the history of Ottoman education.
Çanakkale province appears to be an important place for the infrastructure suitability of the
Ottoman Empire. Especially with the establishment of the Republic; It is seen that the city does not
remain in the background in areas such as dissemination of schools, providing a more effective
service to rural areas, establishment of village institutes in terms of preparation for life and local
education studies. In addition, due to the geostrategic importance of Çanakkale, it is seen that
education and training institutions are given importance in the region and the city is chosen as a
pilot province.
In this study; The educational institutions located in the geographical boundaries of Çanakkale and
the developments experienced in this regard have been evaluated as a whole since reform
(Tanzimat). However; The development process of Çanakkale, which has a rich historical and
cultural accumulation and where different cultures live together, in terms of educational institutions
and the effects of this process on the population structure of the city are discussed.
Keywords: Çanakkale, Education, Ottoman, Western Anatolia
Giriş
Milletlerin belirli bir uygarlık düzeyine ulaşmalarında en büyük pay eğitime aittir. Eğitimin en
önemli fonksiyonu, devlet ve toplum yapısı ile insanların düşünce dünyasını şekillendiren
boyutudur. Devletlerin öz kimliklerini koruyabilmeleri, kültürlerini koruyabilmelerinden geçer.
Topluma dil, inanç, gelenek, sanat, dünya görüşü ve tarih gibi kültürel öğeleri öğretmenin başlıca
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yolu tabii olarak eğitimdir. Bununla birlikte eğitim, fen bilimlerinde gelişmiş bireylerin
yetiştirilmesinde de başlıca unsurdur. Öte yandan devletler açısından bakıldığında hem bireye, hem
topluma, hem de devlete faydalı vatandaşlar yetiştirmenin en kolay yolu da eğitimden geçer. İş-güç
meslek sahibi vatandaşlar, kendi yaşam kaliteleriyle beraber devletin gelirlerini de artırırlar. Tarih
boyunca toplumların bilinç seviyelerinin artması, uygarlıkların yükselişinde önemli rol oynamıştır.
Şüphesiz ki bilinçlenen bir toplumun bu dinamizminin altında, eğitim vardır. Tarihin hangi
döneminde ve dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, toplumlararası gelişmişlik farkını tayin
eden en önemli unsur eğitimdir.
Nitekim Osmanlı İmparatorluğu’nda de bu durum kimi yöneticiler tarafından fark edilmiş olacak ki,
henüz 1330’da Orhan Bey zamanında İznik’te bir medrese yapıldığını görüyoruz. Dönemin
dünyasında, dil, inanç ve doğa bilimleri eğitimleri genelde aynı çatı altında verilmiştir. Bu durum
eğitim ve öğretimin, kültürle beraber bir bütün olarak ele alındığının göstergesidir. Osmanlı
İmparatorluğu’nda eğitimin gelişim süreci, Tanzimat’tan önce ve sonra olarak ele alınabilir.
Tanzimat öncesi dönemde güçlü bir dünya devleti olan Osmanlı, devletin gücüyle orantılı büyük
medreseler kurmakla beraber, eğitim işlerini genel anlamda hususi olarak inisiyatif alan gruplara
bırakmıştır. Bu dönemde eğitimin merkeziyetçi bir yapıdan ziyade, daha özerk yürütüldüğünü
söylemek mümkündür.
Öte yandan coğrafi keşifler, sanayi devrimi gibi Batı’da yaşanan gelişmelerden geri kalan Osmanlı
İmparatorluğu, Batıyla arasındaki güç dengesini eşitleyebilmek için çeşitli reformlarla bir dizi
önlem almaya çalışmıştır. Çağı yakalayabilmek için arayışlara giren Osmanlı İmparatorluğu’nda,
özellikle eğitim alanında reformlara başvurulmuştur. Sultan II. Mahmud döneminde yapılan eğitim
reform ve yatırımları, bu arayışın ilk ciddi örneklerini teşkil etmektedir. II. Mahmud döneminde
çocuklara getirilen sıbyan mektebi (ilköğretim) zorunluluğu; tıbbiye, harbiye, adliye gibi uzmanlık
gerektiren yeni okulların kurulmasıyla medreselere alternatif yaratılması bu adımlardan bazılarıdır.
Ağırlıklı olarak sivil inisiyatifin elinde olan eğitim kurumlarına karşı, ilk defa Sultan II. Mahmud
döneminde merkezi alternatiflerin kurulduğu görülmektedir. Tanzimat fermanıyla beraber, Sultan
Abdülmecid döneminde eğitim alanında atılan adımlarda da reformlar görmek mümkündür.
Tanzimat sonrası eğitimin gelişiminde bir diğer göze çarpan dönem Sultan II. Abdülhamid
dönemidir. Bu dönemde devletin farklı şehirlerinde birçok dalda yeni okulların açıldığı
görülmektedir. Cumhuriyetin kurucu kadrolarının da bu okullarda yetiştiği bilinmektedir. II.
Abdülhamid döneminde eğitimde atılan adımlar, daha sonra Cumhuriyet Dönemi’nde atılan
adımlara da kolaylık sağlamıştır. II. Abdülhamid’in arından eğitim yatırım ve reformlarının
yaşandığı en çarpıcı dönem, elbette Cumhuriyet Dönemi’dir. Bununla birlikte Cumhuriyet
Dönemiyle birlikte eğitimin tamamen devletleştiğini söylemek mümkündür.
Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim alanında yaşanan tüm bu gelişmelerin elbette Çanakkale’de de
yansımaları olmuştur. Egenin kuzeyinde, doğal ve beşerî sermayesiyle birlikte stratejik bir öneme
de haiz olan Çanakkale, tarih boyunca eğitim alanında Türkiye ortalaması üzerinde yer alan bir il
olmuştur. Özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde Çanakkale, eğitim alanında göz ardı edilmemiştir.
Marmara Bölgesi’nin güneyi ve Ege’nin kuzey kısmında yer alan Çanakkale; Asya ve Avrupa
kıtalarında toprakları olan, Çanakkale Boğazı’nın iki yanında konumlanmış ve iki kıta arasında
transit geçiş yollarına sahip stratejik bir ildir. Bununla birlikte metropollere yakınlığı, sosyal yapısı
ve Cumhuriyet döneminde büyükşehirlerle benzer özellikler taşıyan eğitim seviyesi ile değerine
değer katmıştır.
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Tüm bunların yanı sıra; cumhuriyet öncesi dönemler incelendiğinde, kaynaklara göre istatistikî ve
tarihi bilgilerin kimi zaman çelişkili olduğu, kimi zaman da çok farklı özelliklere sahip olduğu
saptanmıştır. Bu nedenle, eski kaynaklar değerlendirilirken bu durum göz önünde
bulundurulmuştur. Ayrıca Osmanlı döneminde ilin (vilayet-sancak) farklı idari birimlere sahip
olması ve stratejik önemi nedeniyle, bu bölgeye olan ilgi daha özeldir.
Çanakkale’de Tanzimat Öncesi Eğitim
Geleneksel İslam devleti anlayışına sahip olan Osmanlı’da, eğitim sadece bir kamu görevi olmaktan
ziyade, cami ve medrese kültüründen dolayı bir hayır, hasenat işi olarak da görülmüştür. Osmanlı
eğitim kurumları genel anlamda; sıbyan mektepleri (ilköğretim okulları) ve medreseler (orta ve
yüksek) olarak yaş gruplarına göre kategorize edilmiştir.
Sıbyan Mektepleri ve Medreseler
Sıbyan mektepleri, günümüz dünyasından bakacak olursak yaşları (5,7)-(10,12) arasındaki
çocuklara; temelde dil, din bilgileri ve uygulamaları öğreten eğitim kurumlarının işlevini yerine
getirmiştir. Bu okullar, Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan dini gruplara ait eski ve yaygın eğitim
kurumlarıdır. Sıbyan mekteplerinin öğretmenleri ise genel olarak; mahalle veya köy camiinin imamı
ya da halkı arasından birileri olmuştur.
Medreseler ise sıbyan mekteplerinden sonra gelen orta ve yüksek öğretim okullarıdır. Belirli bir
eğitim süre kısıtlaması olmadan eğitim-öğretim hizmeti veren medreselerde, dini ve dünyevi
bilimler bir arada okutulmaya çalışılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda; şehirlerde, taşrada,
kasabalarda ve hatta köylerde bile kurulmuş medreselere rastlayabilmek mümkündür. Medreselerin
kendi içlerinde ayrılmış, her düzeyde çeşitli eğitim programları vardır. Öğrenciler de, ilgi ve
yeteneği ölçüsünde bu eğitim programlarında medreseye devam ederek, belirli bir sürede
eğitimlerini tamamlardı. Tüm bu yönleriyle medreseler, günümüzün yüksek eğitim kurumlarına
benzerlik göstermektedir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda medreseler, eğitim sistemi içinde “külliye” şeklinde gelişen en yaygın
ve en saygın eğitim kurumlardır (İhsanoğlu 2004). “Külliye”; cami ve çevresinde gelişen mektep,
kütüphane, hamam gibi sosyal tesislerin bulunduğu yerleşkedir. İmparatorluğun gücüne paralel
olarak, zaman içinde daha büyük medreseler kurulmuştur. İlk Osmanlı medresesi, 1330’da Orhan
Bey zamanında İznik’te yaptırılmıştır. Ardından gelen farklı padişahların yaptırdığı bazı medreseler
de dikkat çekicidir. Bursa’da II. Mehmet’in yaptırdığı “Yeşil Medrese”, Edirne’de II. Murat’ın
yaptırdığı “Darülhadis” ve “Üç Şerefeli Medrese”, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da yaptırdığı
“Fatih Külliyesi”, Kanunî Sultan Süleyman’ın yaptırdığı “Süleymaniye Külliyesi” üniversite
niteliğinde “prestij” medreselerdir. (Gül, 1997).
Öte yandan Çanakkale özelinde inceleyecek olursak, Gelibolu Bölgesi’nin Osmanlı dini
tasavvufunda önemli bir yer tuttuğu görülür. Özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda Çanakkale
coğrafyasında temel eğitim veren sıbyan mekteplerinin yaygın olduğu ve bölgede nam yapmış
önemli şahsiyetlerin varlığı bilinmektedir. (Akyüz 2007 :129).
Çanakkale’de Tanzimat öncesine ait büyük medreselerin varlığı bilinmemekle birlikte, bu durum
Çanakkale’de hiç medrese kurulmadığı anlamına gelmez. Çanakkale’de “külliye” şeklinde olmasa
da, değişik kaynaklarda küçük medreselerin varlığından söz edilmektedir. Çanakkale’deki Tanzimat
öncesi varlığı bilinen medreselerin özellikle Gelibolu’da yoğunlaştığını görülür ve adları şöyledir:
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Hüdavendigar Medresesi (Tuzla-Ayvacık), Mihaliç Hatip Medresesi (Gelibolu), Saruca Paşa
Medresesi (Gelibolu), Balaban Paşa Medresesi (Gelibolu), Mesih Paşa Medresesi (Gelibolu),
Mustafa Paşa Medresesi (Gelibolu) (Baltacı, 1976 ve Gül, 1997).
Ayrıca mektep ve medrese eğitim sisteminin dışında, örgün eğitim kurumu olarak Enderun mektebi
veya daha genele hitap eden halk eğitim kurumları olarak; tekke, zaviye, dergâh, namazgâh, mescit,
câmi, kütüphane gibi mekanlardan da söz edilebilir. Özellikle örgün eğitimin dışında halka yönelik
yetişkin bireylerin eğitim faaliyetlerinin, bu tarz kurumlar aracılığı ile yürütülmesi mümkündür.
II. Mahmud Döneminde Eğitim
II. Mahmud döneminde yapılan ıslahat yapılan alanlardan başlıcalarından biri de eğitim alanında
yapılan ıslahatlardır. Bu dönemde eğitim alanında yapılan ıslahatlar, kararlı ve sistemli bir şekilde
gerçekleştirilmiştir. Devletin temelini din oluşturduğu için, Tıbbiye ve Harbiye Mektepleri gibi batı
tarzında eğitim veren kurumların medreselerin yanında açıldığı görülmektedir. Bununla birlikte
eğitimin müfredatı geliştirilmiş; böylece idari, sosyal, askeri, eğitim gibi alanlarda yapmış olduğu
ıslahatlara güven kaynağı olmuştur. Eğitim alanında yapmış olduğu yenilikler bir kamu hizmeti
olarak belirtilip, cehalete karşı bir mücadeleye girilmiştir.
II. Mahmud döneminde eğitimin merkezileştirilmesi için çalışmalar yapılmış, Maarif-i Umumiyye
Nezareti kurulmuştur. Bu adımlar oldukça önemlidir, çünkü planlanan reformların uygulanabilmesi
için eğitimli bireyler yetiştirilmelidir. IL Mahmud nitelikli insan ihtiyacını karşılamak için daha
önce 1824-1825 yıllarında ilköğretimi zorunlu hale getirmiş olsa da, iç ve dış problemler başarıya
engel olmuştur. Tanzimat'ın hemen öncesinde ve Tanzimat'ın ilk yıllarında eğitimin
modernleştirilmesiyle yakından ilgilenen bir diğer kurum, Meclis-i Umür-ı Nafıa'dır. Kurulma
amacı, imar ve kalkınma faaliyetlerini planlamaktır. Ancak mahalle mekteplerinin
modernizasyonunda istenilen başarı elde edilemeyince, 1938 yılında evkaf nezaretine bağlı bir
müdürlük seviyesinde mekatib-i rüşdiye nezareti kurulmuştur. Bu kurum sıbyan (ilk), rüşdiye (orta)
ve mekatib-i aliyye (yüksek okullar) olarak eğitimi üç kademede sınıflandırmıştır. (Akyıldız, 2012)1
1824 yılında II. Mahmud tarafından yayınlanan ferman ile ailelerin çocuklarını okula göndermeleri
istenmiş, öte yandan esnafların yanlarında çalışmaları için çırak alımı yaparken gelen çocuğun
mektep tezkeresinin bulunup bulunmadığının sorulması gerekliliği bildirilmiştir. Böylece
çocukların sıbyan mekteplerinde eğitim almaları şartı ortaya konulmuştur. Yeniçeri Ocağı’nın
Vakayı Hayriye ile ortadan kaldırılması ile beraber, Asakiri Mansure-i Muhammediye ordusu
oluşturulmuştur. Bu ordudaki askerlerin okuma-yazma bilmeleri zorunlu olduğundan, talimhaneler
açılmıştır. Burada askerelere savaş teknikleri, dini ilimler, okuma ve yazma eğitimleri verilmiştir.
1773 senesinde yüksek okullara talebe yetiştirmek amacıyla rüşdiye okullarının açılması konusu
ortaya çıkmıştır. Bu okullar, yüksek okul statüsünde olan askeri okulların, öğrenci ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik olarak geliştirilmiştir.
Ayrıca bu dönemde, imparatorlukta eğitimi destekleyici daha birçok alanda yenilikçi adımlar
atılmıştır. Müfredatın geliştirilmesinin yanında, yabancı hocalara görev verilmiş, askeriyede müzik
dersinden, ders kitaplarının basım hızı ve sayısı gibi konulara kadar bir dizi gelişme yaşanmıştır.
Modernleşme sürecinde idari yapı için, temel düzeyde eğitim seviyesine ve bilgi birikimine sahip
memurlar yetiştirmek amacıyla, Mektebi Ulum-i Edebbiye ve Mektebi Maarif-i Adliye (hukuk
eğitimi) isminde okullar kurulmuştur. Bu okulu bitirenler öncellikle Defterdarlık ve Babı Ali’de
1

Akyıldız, Ali, 2012, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, s. 61, İletişim Yayınlan, İstanbul.
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bulunan bürolarda işe başlamış, aynı zamanda eğitimlerine de devam edilmiştir. Bu kurumlarda da
modern eğitimlerin verilmesinin yanı sıra, geleneksel eğitimlere de yer verilmiştir. Okul içerisinde
yer alan öğrenciler, vakıflar ya da devlet tarafından sağlanan fonlar aracılığıyla desteklenmiştir.
1838 senesine gelindiğinde ise, Osmanlı’nın eğitim sistemine bir düzenleme getirebilmek amacıyla
Meclis-i Umur-u Nafia açılmıştır. Bu seneden itibaren günümüzde orta öğretime karşılık gelen
rüşdiyeler açılmıştır. Rüşdiyeler, başlangıçta askeri okulların öğrenci talebini karşılamaya yönelik
olarak kurulsalar da, sonraki süreçte sivil idare için gerekli olan nitelikli insan gücünü de
yetiştirmeye başlamıştır. (Azkın, 2012)
Tanzimat Dönemi Eğitimi
Tanzimat döneminden sonra Batı tarzında açılan eğitim kurumlarına “Tanzimat Mektepleri” ya da
“Modern Okullar” denilmiştir. Bu okullar, “kamu eğitimi” amacıyla açılmış kamusal eğitim
kurumlarıdır. Bu kurumlar genel olarak imparatorluğun ilk ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim ve
yetiştirme sorumluluğunu yüklenip, yetişkinlerin meslek eğitimine de katkı sağlamıştır. (Öncül
2000: 656).
II. Mahmud hayattayken kurulan Mehatib-i Rüşdiye Nezareti ile meslek okulu statüsündeki iki
devlet okulunun kuruluşunun ardından, Sultan Abdülmecid'in ilk yıllarında başka bir reform
görülmemiştir. Ancak hükümet üzerinde etkiye sahip Mustafa Reşit Paşa üçüncü kez Hariciye
Nazın olunca gözle görülür gelişmeler yaşanmıştır. Yüksek ihtimalle Mustafa Reşit Paşa'nın
önerisiyle Sultan Abdülmecid 13 Ocak 1845'te, Meclis-i Vala-yı Ahham-ı Adliye'ye hitap eden ve
özellikle eğitim konusuna dair acil ihtiyaçları dile getiren bir ferman yayımladı. Fermana göre izalei cehl-i tebaa'ya, yani halk arasındaki cehaletin ortadan kaldırılmasına, ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu
ancak terbiyye-i amme, yani genel bir eğitim programıyla giderilebilirdi. Orta öğretim, yüksek
öğretim ve meslek okullarının açılmasına ihtiyaç vardı. Bu okullar açılırken, eğitim içeriğinde hem
dini, hem de dünyevi eğitime yer verilmeliydi. İmparatorluğun uygun görülen her yerinde bu
okullar kurulmalıydı. Farklı düzeylerdeki eğitimi bir bütün olarak ele alan bu ferman, genel
eğitimin İstanbul dışında da yaygınlaşmasının önemini vurgulayan ilk resmi belgedir (Somel,
2015)2.
Siyasi ve askeri alanlarda alınmış olan yenilgiler sonucunda, Osmanlı İmparatorluğu askeri eğitimi
bir devlet politikası haline getirmiştir. 1845 senesinde vilayetlerde açılmış olan askeri idadilerle bu
alanda ilk gelişmeler başlamıştır. Bu dönem içerisinde askeri amaçla kurulan okullar çağdaş ve yeni
binalardan oluşurken, 1838 senesinde ise okul binalarını sağlayabilmek ve iyileştirebilmek amacıyla
Meclisi-i Umur-ı Nafia kurulmuştur.
Meclis-i Maarif-i Umumiye’nin eğitimi Islahat Fermanından hemen sonra üç kademeye (aşamaya)
bölünmüştür. İlk aşamayı Sıbyan Mektepleri oluşturmaktadır. Bu okullardaki amaç; temel eğitimi
sağlamak, din ve dil öğretimi olmuştur. İkinci aşaması ise, rüşdiyelerde Osmanlıca öğretimi ve
mezunlarının devlet birimlerinde görevlendirilmesi amaçlanmıştır. Üçüncü kademe de ise, fen
bilimleri ve farklı sanatlar öğretilmiştir. Meslek okullarında ve rüşdiyelerde, sadece Müslümanlara
değil, gayrimüslimlere de eğitim verilmektedir. Meclis-i Maarif-i Umumiye tarafından buralarda
yetiştirilen öğrencilerin niteliğinin artırılması amacıyla, rüşdiyelerde pozitif ilimlerin derslerinin
verilmesi ve okullarda üniforma giyme zorunluluğu getirilmiştir.

2

Somel, Selçuk Akşin, 2015, Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908), s. 60, iletişim Yayınlan.
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Kız çocuklarının öğretimiyle ilgili olan reformlar ise ilk kez Tanzimat döneminde gündeme
gelmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 1858 senesinde inas rüşdiyeleri kurulmuştur. Bu yeniliğin nedeni
ise Takvimi Vakayı ismindeki gazete ile yayınlanan makale aracılığıyla açıklanmıştır. Makalede
yayınlanan gerekçelerde ise; kızların ileride erkek çocuklarını yetiştirecek olan birer anne adayı
olmaları, eşlerini rahat ettirebilmeleri, evlerinde düzen ortamı oluşturabilmeleri, kendi namus ve
iffetlerini koruyabilmeleri açısından eğitimlerinin gerekli görüldüğü belirtilmiştir. Bu gelişmeler
sonucunda 1860’lı yılara gelindiğinde; 408’i erkek, 17’si kız rüşdiyesi, 8’i erkek idadisi, 1’i erkek
sultanisi ve 6’si darülmuallimin olmak üzere Osmanlı’da çeşitli okulların bulunduğu görülmektedir.
(Azkın, 2012)
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi 1869 senesinde kabul edilmiş ve bu doğrultuda okullar hususi ve
umumi olarak ikiye ayrılmıştır. Sıbyan mektepleri umumi mektepleri oluştururken; rüşdiye, sultani
ve idadiler ise umumi orta öğretim kurumlarını oluşturmuştur. Yükseköğretim ise; darülfünun,
darülmuallimin ve darülmuallimat gibi kurumlar aracılığıyla verilmiştir. Bunların hepsi birer
umumi mektep görevi sürdürmüştür. Bunların arasında darülfünun, medrese ulemalarına karşı
açılan ilk kurumdur. Hususi okullar ise; yabancıların, Müslümanların ve gayrimüslimlerin açmış
oldukları okullardan oluşmaktadır.
Şekil 1: Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı Rüşdiyeleri.

Kaynakça: (Azkın, 2012)
Çanakkale özelinde inceleyecek olursak, ilk rüşdiyeler 1869 yılında Biga’da, ardından Kal’a-i
Sultaniye’de açılmıştır. 1871-1872 yılında, Biga ve Kal’a-i Sultaniye’de birer tane rüşdiye
bulunmaktaydı. 1876 yılına gelindiğinde ise rüşdiye mekteplerinin sayısı 7 ulaşmıştır. Ezine
Rüşdiyesi 1871’te, Lapseki Rüşdiyesi 1872’de Ayvacık Rüşdiyesi 1872’de ve Bozcaada Rüşdiyesi
1873’te açılmıştır ve Gelibolu Rüşdiyesi 1886 açılmıştır. (Uygun, S. 2015, 35)
Gelibolu Kız Rüşdiyesi ise 1884 yılında eğitim-öğretime başlarken, Biga yarımadasında ise ilk kız
rüşdiyesi 1896 yılında Biga’da açılmıştır.
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Tablo 1: 1887 Maarif Salnamelerinde Bazı Rüşdiye Mektepleri3
Biga Kazası Mekteb-i Rüşdiyesi

Lapseki Mekteb-i Rüşdiyesi

Ezine Mekteb-i Rüşdiyesi

Ayvacık Mekteb-i Rüşdiyesi

Kal’a-i Sultaniye İnas (Kız) Mekteb-i Rüş-diyesi

Biga İnas (Kız) Mekteb-i Rüşdiyesi

Muallim-i Evvel:
Recep Hamdi Efendi
Muallim-i Sâni:
Mahmut Efendi
Hat Muallimi:
İsmail Efendi
Talebe Sayısı:
75
Hademe:
1
Muallim- Vekili: Mehmet Efendi
Hüsn-ü Hat Muallimi: Mehmet Efendi
Talebe Sayısı: 43
Hademe: 1
Muallim-i Evvel: Mehmet Gazi Efendi
Hat Muallimi: Hafız Mehmet Efendi
Talebe Sayısı: 46
Hademe: 1
Muallim-i Evvel: Numan Efendi
Hat Muallimi: Vasıf Efendi
Talebe Sayısı: 19
Hademe: 1
Muallim-i Evvel: Nazmiye Hanım
Muallim-i Sâni: Şefika Hanım
Talebe Sayısı: 20
Hademe: 1
Muallim-i Evvel: Şevket Hanım
Talebe Sayısı: 18
Hademe: 1

Kaynakça: (Uygun, S. 2015, 35)
II. Abdülhamid Döneminde Eğitim
Bu dönemde eğitim alanında çeşitli reformların yapıldığı görülmektedir. Geleneksellik ve
modernlik arasında kendi içerisinde çelişkileri olan, aynı zamanda yenilikleri barındıran bir
dönemdir. II. Abdülhamid tarafından eğitim alanında yapılan yenilikler devletin geleceğini korumak
amaçlıdır. İmparatorlukta yaşanan ekonomik zorluklardan dolayı eğitim alanında yapılan yatırımlar
sınırlı kalmıştır. 1883 senesinde iane vergisinin artırılmasıyla finansal bir kazanç elde edilip,
kaynağın 1/3’ü Maarif-i Hisse-i İanesi ismiyle yeni yapılacak olan devlet okullarına ayrılmıştır.
II. Abdülhamid eğitim konusuna oldukça önem vermiştir. Bu amaç doğrultusunda; hukuk, ziraat,
güzel sanatlar, mülkiye, lisan, erkek ve kız sanayi okulları yaptırmıştır. Bağdat, Şam, Konya,
Selanik gibi şehirlerde de yüksek okul birimleri açılmıştır.
Dönem içerisinde eğitim için gerekli olan mevcut altyapı geliştirilmiş, yeni eğitim altyapısı
yatırımları yapılmıştır. Böylece eğitimin yaygınlaşması da sağlanmıştır. Bu dönemde yapılan
reformlar Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan eğitim reformlarına kaynak olmuştur. Yapılan okullarda
sadece Müslümanların değil, gayrimüslimlerin de eğitim görmesine özen gösterilmiştir. Bu yolla
toplumsal alanda da yakınlaşma ve uyum sağlanmak istenmiştir. Anayasanın 114. Maddesiyle
ilköğretim süreci zorunlu hale getirilmiştir. İlköğretim eğitimine önem verilmesinin nedenleri
arasında yabancı okullara gidenlerin sayısının azaltılması, yüksek öğretime gidecek olan bireylerin
sayısının artırılması amaçlanmaktadır.
3

Uygun, Selçuk, 2015, Çanakkale’nin Eğitim Mirası 2015, s. 36.
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Avrupa ülkelerine eğitim amaçlı öğrenci gönderen dönemin padişahı II. Abdülhamid,
yükseköğretim kademesine öğrenci yetiştirebilmek amacıyla ortaokulların sayısını artırmıştır. 1878
senesi içerisinde 300 olan rüşdiye (ortaokul) sayısı az bir süre sonra 400’e kadar yükseltilmiş ve
yeni okul binaları yapılmıştır. 1908 senesine gelindiğinde, inaas rüşdiye mektepleri, askeri olan
okullarla beraber 76’ya kadar çıkarılmıştır. Dönem içerisinde taşra birimlerinin eğitim süreçleri
önemle ele alınmıştır. Özetle Osmanlı’da okulların sayısı otuz bine yaklaşmışken, sadece bu
dönemde en az on bin (10.000) okul artışı yaşanmıştır. Bu sayı da eğitimdeki yeni sisteme geçişi
kolaylaştırmıştır. Rüşdiye mektebi, 253’ten 619’a yükselip içinde 74 tane kız rüşdiyesine yer
verilmiştir. Darülmualliminler 4’ten 32’ye, ibtidailer ise 200’den 5000 civarına çıkmış, okullaşma
oranı %7’ye ulaşmıştır. Bu durum, Sultan II. Abdülhamid döneminde eğitime verilen önem ve
gösterilen özeni gözler önüne sermektedir. II. Abdülhamid’in bu reformlarla esas amaçlarından biri,
nitelikli ve devlete bağlı olan memurlar yetiştirmekken, aynı zamanda buna tezat olarak ikinci
meşrutiyetten sonra kendisini tahttan indirmek isteyen kuşağı da eğiterek, onları da devlete sadık
hale getirmeyi amaçlamaktaydı.
Meşrutiyet dönemi içerisinde, devlet kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim kurumları olan
okullara öğrenciler alınmıştır. Sanayi, ticari ve zirai gibi derslerin öğretim süreci için farklı sınıflar
oluşturulmuştur. Kasaba ve köy gibi yerleşim yerlerinde ise, ilkokullarda daha çok çiftçilik
konusunda eğitimler verilmiştir. Böylece okullarda bireylerin edinmiş oldukları bilgilerin, günlük
hayatlarında uygulanabilirliği sağlanmıştır.
Çanakkale ilinde eğitim gelişimi
1870 senesi içerisinde Çanakkale içerisinde toplamda 205 adet Sıbyan Mektebi bulunmaktaydı.
1876 senesine kadar bu sayı 323’e yükselmiş olup, 1895 senesindeyse bu okulların sayısı 441’i
bulmuştur. Çanakkale’nin dönemine göre çevre illerle karşılaştırıldığında, eğitim bakımından orta
seviyede bir şehir olduğu söylenebilir. Bu çıkarım ise mevcut okul durumlarına göre yapılmıştır.
1878 senesinde Kala-i Sultaniye merkezi içerisinde 18 adet İbtidai bulunup, 18 muallim ve 2
muallime ile 802’si erkek ve 107’si kız olan 909 öğrenciye eğitim verilmiştir. 1898 ve 1899
senesindeki eğitim sürecinde Ezine ve civarlarında 23, Lâpseki ve civarında 2, Ayvacık’ta ise 15
adet İbtidai bulunmaktadır.
Tablo 2: 1871 Yılında Çanakkale’de Bulunan Sıbyan Mektepleri
Okulun Bulunduğu Mekân

Okul Sayısı

Kal’a-i Sultaniye

8

Eceabat

15

Bayramiç

56

Kumkale

5

Ezine

26

Lâpseki

--

Ayvacık

30

573
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES
Biga

18

Dimetoka

10

Çan

34

Bozcaada

3

Toplam

205

1913 ve 1914 seneleri arasındaki eğitim yılında; ibtidai, özel ve ortaöğretim kademlerindeki
okullarda öğrenim gören öğrenciler de dahil olmak üzere, ibtidai mekteplerin tümünde toplamda
9.232 kayıtlı öğrenci bulunmuştur. Özel olan İbtidailerdeki toplam öğrenci mevcudu ise 5.760
öğrencidir. Özel olan ibtidailerin genellikle gayrimüslim olanlara ait olduğu görülmektedir.
Okulların tamamında 17’si kadın, 62’si erkek olarak 79 tane muallim bulunmaktaydı.
Öğretmenlerin 8 tanesi Darülmualliminden, 1 tanesi Darülmuallimat’tan, 19’u ise 2 yıllık olan
Darülmualliminden ve 6 tanesi de İdadiden mezun olmuş kişilerdi.
Tablo 3: 1913-1914 Eğitim Yılında Çanakkale’de İbtidai Okulları.4
Öğretmen
Sayısı

Okulların Sayısı
Yeri
Erkek Kız

Karma

Toplam

Erkek

Öğrenci Sayısı

Kız

Erkek

Kız

Okula Devam
Etmeyenler
Erkek

Kız

Zorunlu Eğitim
Çağındakiler
Erkek

Kız

Çanakkale

0

2

3

3

3

5

420

380

264

134

264

246

Köyleri

0

0

1

1

1

0

23

13

193

269

216

282

Ezine

1

1

0

2

6

1

172

65

102

49

102

114

Köyleri

2

0

2

4

4

0

100

34

286

325

386

359

Ayvacık

1

1

0

2

4

2

102

69

11

54

113

123

Köyleri

2

0

0

2

3

0

80

0

969

976

1049

976

Bayramiç

1

1

0

2

4

2

93

60

34

55

127

182

Köyleri

3

0

0

3

3

0

245

0

710

873

955

873

Biga

3

1

0

4

9

3

290

87

134

296

424

383

Köyleri

7

0

2

9

12

0

581

51

2603

3143

3184

3194

Lâpseki

1

2

0

3

5

2

143

138

11

24

154

162

Köyleri

2

1

2

5

8

2

232

95

453

557

485

652

Toplam

23

8

9

40

62

17

2156

992

5770

6755

7659

7545

Kaynak: AZKIN, N, 2012, s.75.
AZKIN, Nurhan Acar, 2012, Çanakkale’de Eğitim ve Eğitim Kurumları (1839-1915), Çanakkale. (Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi).
4
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Çanakkale içerisinde 57 tanesi erkek, 10 tanesi ise kızlara ait olan 67 ibtidai mektepleri
bulunmaktaydı. Erkeklere ait olan okullardan iki tanesi numune okul durumundaydı. Öğretmen
eksikliği nedeniyle kızlara ait olan okulların 3’u kapalı olarak vaziyetteydi. Çanakkale içerisinde
yer alan 67 adet okulda toplamda 2.790 tane erkek. 1740 tane de kız öğrenci bulunmaktaydı.
Buradaki okullar içerisinde de 34’ü kadın, 99 ‘u erkek olmak üzere 133 öğretmen görev
yapmaktaydı.
Öte yandan Çanakkale içerisinde gerçekleşen kara savaşlarının etkisiyle, sancaklarda olan eğitim
faaliyetlerine ara verilmiş ve buralardaki okullar bir süreliğine kapatılmıştır.
1872 senesinde Kala-ı Sultaniye Rüşdiyesinde öğrenim gören toplam 40 öğrenci, 2 öğretmen ve 1
hademe bulunmaktadır. Öte yandan Çanakkale içerisinde 365 öğrencinin öğrenim gördüğü
gayrimüslimlere ait 6 tane rüşdiye bulunurken, 115 talebenin eğitim almakta olduğu 1 adet yabancı
rüşdiye mevcuttur. 1923 senesinde ise Çanakkale içerisinde 6 adet muallimin eşliğinde 125
öğrencinin öğrenim gördüğü 1 erkek rüşdiyesi yer almaktadır.
Azınlık Okullar
Azınlık okullar ise, Rum Okulları; Rumların genel olarak ilçeler bazında sayıları kaynaklara göre
önemli farklılıkları göstermektedir. Gelibolu sancağından örnek verecek olursak, tabloya bakınız.
1891 senesinde ise Rumlara ait olan rüşdiye kademesinde iki okul olduğu ve bunlardan Rum Erkek
Rüşdiyesi’nde 240 öğrenci, Rum Kız Rüşdiye Mektebi’nde ise 200 öğrencinin okuduğu
bilinmektedir.
1901-1903 Maarif Salnamelerine göre ise, 1897-1898 ve 1898-1899 senelerinde Rum Erkek
Mektebi’nde 174 öğrencinin, Rum Kız Mektebi’nde ise 114 öğrencinin olduğu; 1900-1901
senelerinde ise Rum Erkek Mektebi’nde 170, Rum Kız Mektebi’nde ise 110 öğrencinin okuduğu
bilinmektedir. 1905-1908 senelerinde Kale-i Sultaniye Livasında 1905 ve 1908 senelerinde iptidai
kademesinde eğitim vermekte olan 9 karma, 1 kız ve 1 erkek Rum okulu bulunmaktadır. Bununla
birlikte rüşdiye kademesinde eğitim vermekte olan 1 rum erkek mektebi bulunmaktadır.
Tablo 4: (1881/1882-1893)-(1906/1907) Gelibolu Sancağı ile Osmanlı Nüfusunun Miktarı
Etnik Dağılımı (Karpat, 2010)
1881/1882-1893
Etnik Dağılımı

Gelibolu Sancağı
Toplamı

1906/1907

Osmanlı Genel
Toplamı

Gelibolu Sancağı
Toplamı

Osmanlı Genel
Toplamı

Müslüman

25.605

12.587.137

25.955

15.508.753

Rum

59.153

2.332.197

64.604

2.823.063

Ermeni

1.080

1.001.465

1.133

1.031.708

Yahudi

1.604

184.006

2.336

253.435

Bulgar

1.674

817.801

1.674

761.530
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Kıpti

-

3.153

-

16.470

Katolik

-

149.786

-

118.789

Protestan

-

36.238

-

52.485

113

276.821

120

318.397

89.229

17.388.604

95.822

20.884.630

Diğer
Toplam

Kaynak: Karpat, k, 2010.
Ermeni Okulları; 1891 senesinde rüşdiye kademesinde eğitim veren Gregoryen Ermeni Erkek
Mektebi’nde 105, Kız Mektebi’nde ise 72 öğrenci öğrenim görmüştür. 1891 senesinde
Çanakkale’de ruhsatsız olan bir Protestan Ermeni Okulu da bulunmuştur.
Ermenilerin 1894-1895 senelerinde Çanakkale ve kazalarında 4 iptidai ve 2 rüşdiyesi
bulunmaktaydı. Genel olarak Ermeni nüfusun az olmasından dolayı, mektep sayısının çok
değişmediği görülmektedir. Değişik kaynaklara göre Ermeni okullarında okuyan öğrencileri şu
şekilde özetlenebilir. 1895-1896 yılları arasında söz konusu Ermeni okullarında 54 öğrenci
mevcudu olup, bunların yalnızca 14’ünü kız öğrenciler oluşturmaktaydı. Ancak 1896-1897
döneminde dikkat çekici bir artış yaşanmış ve öğrenci mevcudiyeti 178’i bulmuştur. Bir önceki
dönemde 14 olan kız öğrencilerin sayısı, söz konusu110 kişiyi bularak yaklaşık 8 kat artmıştır.
Böylece sayılarının erkek öğrencileri de geçtiği görülmektedir. Kayıtlara göre 1898-1899 yılında
Ermeni okullarındaki öğrenci mevcudiyeti 200’ü bulmuş, bu öğrenci mevcudiyetinin 103’ünü kız
öğrenciler oluşturmuştur.
Tablo 5: Çanakkale’de Yıllara Göre Ermeni Okullarında Öğrenci Sayısı.
Yıllar

Erkek

Kız

1895-1896

40

14

1896-1897

68

110

1897-1898

97

103

1898-1899

97

103

1900-1901

93

97

Kaynak: (Azkın, 2012)
Yahudi Okulları; Çanakkale’ye gelen seferadlar, öncelikle çevre ilçelere, özellikle de Ezine,
Bayramiç, Gelibolu, Lâpseki gibi merkeze yakın bölgelere yerleşmişlerdir. İlerleyen yıllarda ise
Çanakkale merkezine ticaret amaçlı geçiş yapmışlardır. Hububatçılık, manifaturacılık, tuhafiyecilik,
ayakkabıcılık gibi meslekleri Çanakkale’de yapmaya başlayan Yahudi halkı, kısa zamanda
ekonomik yönden donanımlı hale gelmiştir. Ancak Çanakkale’deki Yahudi nüfusunun farklı
nedenlerden dolayı hızla azaldığı ve şuan için birkaç kişiye indiği söylenebilir.
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Tablo 6: 1927-1965 Yıllar Arasında Çanakkale ilinde Yahudi Nüfusu
İl/yıllar

1927

1945

1955

1960

1965

Çanakkale

1,845

1,433

553

555

496

Kaynak: DİE, Genel Nüfus Sayımları
Okullara bakıldığında, 1840 senesi tutanak defterlerinde yer alan bilgilere göre, Çanakkale’de
bulunan 118 Yahudi hanesinin, 1843 senesine gelindiğinde 177 Yahudi hanesine yükseldiği
görülmektedir. Toplamda ise 900 civarı Yahudi nüfusunun olduğu tespit edilmiştir. 1875-1876
senelerinde ise 1.100 civarına ulaşan Yahudi nüfusu, 1888 senesinde 1.354’e yükselmiştir. 1894
senesinde bu rakam 1.972 Yahudi nüfusuna ulaşırken, 1906 ve 1914 senelerinde Yahudi nüfusunda
azalmalar yaşandığı gözlemlenmektedir.
Vital Cuinet, 1891 senesinde cüzi bir miktarda harcın alındığı, İbranice okuma ve İspanyolca yazma
derslerinin verildiği, 5-10 yaş aralığındaki erkek çocukların okumakta olduğu, 170 öğrencinin ise
devamlılık gösterdiği 3 sıbyan mektebinden bahsetmektedir. Bu okullarda geleneksel tarzda eğitim
verilmiştir fakat Maarif Salnamelerinde okullara dair bilgilere ulaşılamamaktadır.
1914 senesi istatiksel bilgilere göre Kale-i Sultaniye’de Gayrimüslim mektepleri olarak iptidai
seviyesinde 2 karma, 1 kız ve 1 erkek okulu bulunmaktaydı. Bu okullarda 3 kadın, 6 erkek
öğretmen görev yapmaktaydı. Bu okulların tam olarak yeri bilinmemektedir. Yahudilerin ecnebi
mektep statüsünde olan Alyans okulları da olduğu düşünülmektedir.
Cumhuriyet Dönemi’nde
15 Temmuz 1923’te Ankara’da toplanan I. Heyet-i İlmiye, 6 yıllık ilköğretim eğitiminin zorunlu
olmasına karar vermiş, 1924 yılında ise bu süre 5 yıla indirilmiştir. 1946 yılında bu süre 8 yıl olarak
kabul edilmiş ve 2010 yılından bu yana lise sonuna kadar zorunlu hale getirilmiştir.
Genelde işin eğitim boyutu için yapılan incelemelerde, okur-yazarlık oranı esas alınmıştır. Bir
toplumda okuryazarlık oranı, nüfusun eğitim düzeyini göstermesi açısından en önemli
parametrelerdendir. Ancak bu başlı başına yeterli değildir. Çünkü bir ülke nüfusunun eğitim düzeyi,
sadece okuryazarlık oranı ile ölçülemez.
Okur yazarlık durumu: Çanakkale'de Cumhuriyet Dönemi boyunca okuryazarlık oranları,
Türkiye genelinin üstünde olmuştur. İlin stratejik bir bölge içinde olması ve okuma-yazma bilen
asker sayısının fazla olması, nüfusun okuryazarlık oranlarını da etkilemiştir. Çanakkale'nin ilk
umumi nüfus tahririnde, 6 ve daha üzeri yaş grubundaki erkekler arasında okuma-yazma oranı,
1927 yılında yüzde %19,1’dir. Bu oran dönemin Türkiye ortalamasının üstündedir. 1935 yılına
gelindiğinde Çanakkale’de genel okuma-yazma oranı toplam nüfus içinde %23’tür. Sadece 6 yaş ve
üzerini dikkate alacak olursak bu oran %27,4'e çıkar. Cinsiyetler açısından inceleyecek olursak;
erkek nüfus içinde okuma-yazma oranının %31,0, kadınlar arasında okuma-yazma oranının ise
%14,6 olduğu görülmektedir. 1950 yılına gelindiğinde okuma-yazma oranının %43,7’ye yükseldiği
görülmektedir. Bu dönemde erkek nüfus içinde okuma yazma oranı %53,6, kadınlar arası okumayazma oranı ise %33,1'dir. 1960 yılına gelindiğinde okuma-yazma oranı yüzde %51,5'e, 1970
yılında %64,3’e, 1975 yılında %69,9’a kadar yükselmiştir. 1980 yılında okuryazar oranı %74,7’yi
görmüş, 1985 yılında %81,9 olarak tespit edilmiştir. 1990 sayım nüfus yıllığında, okuryazarlık
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oranı yaklaşık %84,18 düzeyine ulaşmış, 1998 yılında bu oranın %90-92’ye yükseldiği tahmin
edilmektedir. (Khalaf, S, 2000)
İlköğretim ve Orta Öğretim Durumu: Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın önemli
bölgelerinden biri olan Çanakkale'de savaş sırasında diğer yapılarla birlikte zaten sayıları az olan
okul binaları da büyük zarar görmüştür. 1923 yılında, Çanakkale'de toplam 70 ilkokul bulunmakta
iken, bu sayı 1934 yılında 292'yi, 1961-1962 öğretim yılında ise, 500'ü aşmıştır. 1965-66'da ise okul
sayısı 531’e ulaşmıştır. Bu okullarda öğretmen sayısı 1177'ye, öğrenci mevcudu ise 45.338'ye
çıkmıştır. 1972-1973 eğitim öğretim yılında okul sayısı 623'ü aşmıştır Bu okullarda 1711 öğretmen,
46.313 öğrencinin bulunduğu bilinmektedir. Ardından gelen 7 yılda okul sayısı 531'den 623'e
çıkmış, öğrenci sayısı 45.338'den 46.313'e yükselmiştir. Bu yıllarda asıl önemli artış öğretmen
sayısında gerçekleşmiş, öğretmen mevcudu 1177'den 6761'e ulaşmıştır. Yani bu 7 yıllık süreçte
mutlak artış öğrenci mevcudunda 975, öğretmen mevcudunda 534 olmuştur. Yaklaşık olarak
öğrenci sayısındaki artış ortanı %2 öğretmen sayısındaki artış oranı ise %45 olmuştur. 1990-1991
öğretim yılında ise taşımalı sistem uygulaması başlatılmıştır. Sekiz yıllık zorunlu ilköğretime
geçilmesi ve kırsal kesimde taşımalı sistem uygulamasından dolayı eğitim-öğretim veren okul
sayısında azalma görülmüştür. 1991-1992 yılında ilkokul sayısı 602 iken, 1997-1998'de bu sayı
449’a, 1998-1999 öğretim yılında ise 177’e düşmüştür. Bu okullarda görev yapan öğretmen sayısı
2441 olup, 50.932 öğrenci eğitim-öğretim görmüştür. İlköğretimde (ilk kademede) okullaşma oranı
%98’i bulmuştur. (Khalaf, S, 2000)
Çanakkale ilinde ortaokulların yıllar itibariyle gelişimini incelediğimizde; 1926-1927 öğretim
yılında 1 okul, 9 öğretmen ve 39 öğrencinin mevcut olduğu görülmektedir. 1944-1945 öğretim
yılında ise 3 ortaokul, 31 öğretmen ve 682 öğrenci mevcuttur. 1972-1973 öğretim yılına
baktığımızda; 29 okul, 260 öğretmen ve 8143 öğrenci görülmektedir.1988-1989 öğretim yılında ise
ortaokul sayısı 74'e çıkmış, öğretmen sayısı 458'e, öğrenci mevcudu 15.698’e ulaşmıştır. 1996-1997
öğretim yılına gelindiğinde 95 okul, 587 öğretmen olmak üzere, öğrenci mevcudunun 17.199
olduğu bilinmektedir. 1997 yılından itibaren sekiz yıllık zorunlu ilköğretim uygulamasına geçilmesi
nedeniyle, 1997-1998 öğretim yılından itibaren ortaokullar ilköğretim okulu olarak
değerlendirilmiştir. (Khalaf, S, 2000)

Orta öğretim: İlköğretimde okullaşma oranı ilk 5 sınıfta %98’iken, bu oranın 6. 7. ve 8. sınıflar
çağında %79’a, liselerde ise %55'e düştüğü görülmektedir.
Genel Liseler: Çanakkale'de ilk lise 1949 yılında açılmıştır, 1959 yılına kadar ildeki tek lise olarak
hizmet vermiştir. 1950 yılı istatistiklerine göre; bu dönemde 20'si kız, 46'sı erkek olmak üzere
toplam 66 öğrenci mevcudu bulunan Çanakkale Lisesi'nde, toplam 11 öğretmen bulunmaktaydı.
1959-1960 öğretim yılında açılan Biga Lisesiyle birlikte sayıları ikiye yükselen ildeki lise sayısı,
1980'lerin başında 15'e kadar yükselmiştir. Bu liselerde okuyan 4.000 dolayında öğrencinin
%36'sını kızlar oluşturmakta olup, 405 öğretmen eğitim vermekteydi. (Khalaf, S, 2000)
Sonuçta 1998-1999 öğretim yılında ilköğretim okul sayısı 177 olmuştur. Bu okullarda görev yapan
öğretmen sayısı 2441 olup, 50.932 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Öğretmen başına düşen
öğrenci sayısı 21'dir. İlköğretimde okullaşma oranı ilk kademede (1,2,3,4 ve 5. Sınıf öğrencileri)
%98'dir. Taşımalı eğitim uygulamasından dolayı eğitim öğrenciler açısından daha zorludur. Bu
seyahat öğrencileri yorgun bırakmakla birlikte, maliyeti de artırmaktadır. Öte yandan bu durum
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gelişmiş bölgelere göçü ve nüfus yoğunlaşmasını teşvik ederek, kırsal bölgeleri olumsuz
etkilemiştir.
Çanakkale’de 1998-1999 öğretim yılında genel liseler anlamında 24 okul bulunmaktadır. Bu
okullarda öğretmen sayısı 474 olup, öğrenci mevcudiyeti 6743’tür. Öğretmen başına düşen öğrenci
sayısı ortalama 14 olup, okullaşma oranı ise %55'tir. Bu oranın düşüklüğünün nedenleri; taşımalı
eğitimden kaynaklanan maliyet, eğitim harcamalarının ağırlığı ve bu yaşlardaki çocukların çalışma
yasağının olmamasından kaynaklanır. Öğrenciler okulu bırakıp çalışma hayatına girmiştir.
Çanakkale'de mesleki ve teknik öğretim: Çanakkale'de ilk açılan mesleki ve teknik okullar, erkek
ve kız sanat okullarıdır. Bu okullardan Çanakkale Erkek Orta Sanat Okulu 1945-1946'da, Gelibolu
Kız ve Erkek Sanat Enstitüleri ile Erkek Sanat Ortaokulu 1946-1947'de, Çanakkale'de Erkek Sanat
Enstitüsü 1948-1949’da, Çanakkale Medine Hanım Kız Sanat Ortaokul ve Kız Sanat Enstitüsü
1949-1950'de açılmıştır. Bunları 1955-1956'da açılan Çanakkale’nin ilk öğretmen okulu izlemiştir.
Çanakkale’de 1961-1962 öğretim yılında 8 mesleki ve teknik okulda, yaklaşık 80 öğrenci ve 63
öğretmen bulunmaktaydı. 1970-1971 öğretim yılında Çanakkale'deki 12 mesleki ve teknik lisede
öğrenim gören yaklaşık 3.000 öğrencinin; %45'i öğretmen okullarında, %24'ü İmam Hatip
okulunda, %20'si sanat okullarında, kalan %11'lik bölüm ise Ticaret Lisesi ve Sağlık Koleji'nde
okumaktaydı. Bu okulların öğretmen sayısı ise 159 idi. 1979-1980 yıllarına gelindiğinde, okul
sayısı 26'ya, öğretmen sayısı 352'ye çıkmış ve toplam öğrenci sayısı 5500'ü aşmıştır. 1998-1999
döneminde ise okul sayısı 46'ya, öğretmen sayısı 672'ye çıkmış ve toplam öğrenci sayısı 6600'ü
geçmiştir. (Khalaf, S, 2000)
Özel Eğitim: Bu okullar özel eğitim vermektedir. Gelibolu İşitme engelliler ilköğretim Okulu,
Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler İlköğretim Okulu ve altında özel sınıfları ile bu okullara
örnektir. İşitme ve görme engelliler ilköğretim okulunda 134 öğrenci, işitme engelliler okulu
bünyesinde bulunan sanat okulunda ise 40 öğrenci eğitim görmektedir.
2000 yılına gelindiğinde ise ülkenin imkânlarının gelişmesi, kazanılan tecrübeler, Avrupa Birliğine
girme çabası ve eğitime ayrılan payın yükselmesiyle birlikte durumun daha iyi bir hale geldiği
görülmektedir. Bu iyileştirmeler okulların fiziki altyapısından başlayıp; sınıf, materyal, öğretmen
sayısı, müfredatın gelişmesi ve dijitalleşmeye kadar uzayan bir avantajlar listesidir.
Çanakkale İlinde 2000-2001 yılında toplam ilköğretim okulu sayısı 198’dir. Bu zaman dilimdeki
mevcut okul sayısı incelendiğinde, Biga ilçesindeki ilköğretim okullarının sayısının merkez ilçeye
göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu tarihler arasında ortaöğretim kurumlarının sayısı 68’dir.
İlçe bazlı baktığımızda en fazla okulun 19 adet ile merkez ilçede bulunduğu görülür. Çanakkale’nin
en az ortaokula sahip ilçesi ise Bozcada’dır. 2006-2007 yılında ilköğretim okulu sayısının fazla
değişmeden 199’a çıktığı görülmektedir. Bu dönemde de Biga’daki ilkokul sayısı merkez ilçeden
fazladır. Bu tarihlerde ortaöğretim okul sayısı da fazla artmamış, toplamda 69’a yükselmiştir. Öte
yandan 2006-2007 yıllarında Biga ilçesinde ortaöğretim sayısı artarken, ilköğretim sayısı
düşmüştür.
Tablo 7: Çanakkale İli İlçelere Göre Okul Sayıları (2000-2006)5
Keskin, Sebati, 2009, Çanakkale’de İlk ve Orta Düzeyde Eğitim Süreçlerinde Çevresel Koşulların
Etkilerinin Belirlenmesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
5

579
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES
2000-2001
İlçeler

İlköğretim

2006-2007

Ortaöğretim

İlköğretim

Ortaöğretim

Merkez

30

18

32

16

Ayvacık

18

4

15

4

Biga

37

10

33

11

Yenice

18

6

21

5

Bayramiç

11

4

17

3

Çan

20

7

20

8

Bozcaada

1

1

1

1

Gökçeada

4

3

3

3

Eceabat

5

1

6

1

Gelibolu

22

9

19

9

Lâpseki

14

3

13

3

Ezine

18

3

19

5

Kaynak: (Keskin, S, 2009)
Son on yıla bakıldığında, Çanakkale’de eğitimin genel göstergeleri ülke ortalamasının üstündedir.
Bazı yıllarda ise tam anlaşılmasa da göstergeler farklılık gösterebilir. Bir bölgenin eğitim
durumuyla ilgili en önemli göstergelerden bir tanesi, okuma yazma oranlarıdır. Çanakkale geneli
okuma yazma oranları her zaman ülke ortalamasının üzerinde olmuştur. Son yıllara bakıldığında
erkeklerde %99,33’ü bulan okur-yazarlık oranı ülke ortalamasının üstündedir. Kadınlarda ise bu
oran %97,75 olup, %94,25’lik Türkiye ortalamasının üstünde kalmıştır. Tablo 8’e bakınız.
Tablo 8: Çanakkale ve Türkiye’de Okuma Yazma Bilen Oranı (%) 2012-2018
İl/Bölge

Çanakkale

Türkiye

Cinsiyet

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Erkek

98,15

98,86

99

99,08

99,08

99,1

99,25

99,3

99,33

Kadın

94,14

96,18

96,68

96,93

97,06

97,18

97,45

97,61

97,75

Toplam

96,22

97,55

97,86

98,02

98,08

98,15

98,35

98,52

98,65

Erkek

97,79

98,3

98,56

98,66

98,68

98,71

98,88

98,97

99,01

Kadın

90,13

91,94

93

93,41

93,56

93,72

94,1

94,2

94,25

Toplam

93,96

95,13

95,78

96,04

96,13

96,22

96,5

96,97

96,74

Kaynak; www.gmka.gov.tr ve tüik.
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Sayısal olarak da inceleyecek olursak, Çanakkale’de okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı ve oranı
ülke ortalamasının altındadır. 2018 yılında Çanakkale’de okuma yazma bilmeyen kişi sayısı
6725’ken, bu sayı ülke genelinde 2,2 milyona yakındır. Bu veriler, ülke genelinde okuma yazması
olmayanların oranının %3 civarında olduğunu gösterirken, Çanakkale ilinde ise %1,48 civarında
olduğunu göstermektedir.

Tablo 9: Çanakkale ve Türkiye’de Okuma Yazma Bilen ve Bilmeyenler Sayısı 2018
İl/Bölge

Okuma Yazma Bilmeyen

%

61844096

2197257

3

449213

6725

1.48

Okuma Yazma Bilen

Türkiye
Çanakkale

Yine Çanakkale ve ülke genelinin mezuniyet durumuna bakıldığında, ilkokul, yüksek okul ve
fakülteleri bitiren nüfusun genel olarak ülke ortalamasının üzerinde olduğu bilinmektedir. Türkiye
ise okuma yazması olmayan ve okuma yazması olan fakat bir okul bitirmeyenlerin oranları daha
fazladır. Tablo 10 bakınız.
Tablo 10: 2018 Çanakkale ve Türkiye’de Mezuniyet Durumuna Göre sayı ve Oranlar
Çanakkale

Mezuniyet Durumuna/ Bölge

Türkiye

%

Kişi

%

Kişi

Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen

5,13

22.213

5,46

3.285.842

İlköğretim mezunu

53,6

231.889

50,62

30.477.029

Lise veya dengi mezunu

22,55

97.580

22,78

13.717.008

Yüksekokul veya fakülte mezunu

15,27

66.077

14,82

8.922.146

Yüksek lisans veya doktora mezunu

1,30

5.639

1,40

844.891

Bilinmeyen

0,35

1.531

0,82

493.038

Toplam

100

449.213

100

61.844.096

Kaynak: tüik
Okul sayısına bakıldığında ise, taşımalı eğitim sistemine geçilmesiyle beraber, ülke geneli ve
Çanakkale’de birçok okulun kapandığı, daha büyük ve donanımlı okullarda eğitim yapıldığı
görülmektedir. Okul sayısından ziyade, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı daha önemlidir. Son
yıllara bakıldığında ilkokullarda öğretmen başına düşün öğrenci sayısı Türkiye ortalamasında 18
iken, Çanakkale’de ise bu sayı 14-15 civarındadır. Ortaokullarda ise öğretmen başına düşen öğrenci
sayısı ülke ortalamasında 15 iken, Çanakkale ilinde bu ortalama 12’dir. Bu rakamlar da eğitim
kalitesine birebir etki eden farklı etmenlerdir. Okullaşma oranında da bakacak olursak, genel olarak
Türkiye’nin Çanakkale’nin üstünde olduğunu görülmektedir. Tablo 11’e bakınız.
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Tablo 11: 2012-2018 Çanakkale ve Türkiye’de İlkokul ve Ortaokullarda Öğretmen Başına Düşen
Öğrenci Sayısı
Bölge/Yıllar

Çanakkale

Türkiye

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

İlkokul Öğretmen Sayısı

1708

1669

1572

1755

1546

1548

1508

İlkokul Öğrenci Sayısı

23066

23097

22641

22697

21326

21805

22820

İlkokul Öğretmen Başına Düşen
Öğrenci Sayısı

14

14

14

13

14

14

15

Ortaokul Öğretmen Başına
Düşen Öğrenci Sayısı

15

14

13

12

13

13

12

İlkokul Öğretmen Başına Düşen
Öğrenci Sayısı

20

19

18

18

17

17

18

Ortaokul Öğretmen Başına
Düşen Öğrenci Sayısı

19

18

17

15

16

16

15

Kaynak; www.gmka.gov.tr ve tüik
İlk ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısında yine Çanakkale ilinin ülke
ortalamasından daha avantajlı olduğu görülür. Çanakkale’de derslik başına ortalama 18-19 öğrenci
düşerken, ülke ortalamasında bu sayı 24-25 civarında seyretmiştir.
Liseler bazında incelediğimizde yine Çanakkale’nin ülke geneline göre daha avantajlı olduğu
görülür. Öğretmen başına düşün öğrenci sayısı Türkiye ortalaması 11-12 iken, Çanakkale’de bu
ortalama 9-10 civarındadır. Çanakkale ilinde bulunan 70 lise, 26 binden fazla öğrenciye eğitim
vermektedir
Tablo 12: 2012-2018 Çanakkale ve Türkiye’de Liselerde Okul Sayısı Öğretmen Başına Düşen
Öğrenci Sayısı
Lise ’de Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Lise Öğrenci Sayısı

YIL
Türkiye

Çanakkale

Çanakkale

Türkiye

2012

16

12

4.995.623

25.853

2013

15

11

5.420.178

26.873

2014

14

11

5.691.071

26.754

2015

13

10

5.807.643

26.878

2016

13

10

5.849.970

26.885

2017

12

10

5.689.427

26.661

2018

11

9

5.649.594

26.341
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Kaynak: tüik.
Sonuç ve değerlendirme
Osmanlı Döneminde Çanakkale’de Tanzimat öncesine ait büyük medreselerin varlığı
bilinmemektedir. Öte yandan Tanzimat sonrası hızlı bir şekilde rüşdiyelerin açıldığı, azınlık
okulların yanında yabancı okullarında da bulunduğu bilinmektedir. Ayrıca Balkanlardan gelen
göçmenlere yerleşim yeri açılırken, beraberinde okullar da yapılmıştır. Bazı bölgelerde ise
göçmenlerin eski Rum köylerine yerleştikleri için, var olan imkanları kullananarak okullar
oluşturduğu görülmektedir.
Bununla birlikte kız çocuklarının öğretimiyle ilgili yapılan reformların sonuçları da dikkat çekicidir.
Bu reformlar sonucunda 1858 senesinde inas rüştiyeleri kurulmuştur. Reformun dayanağı ise,
kızların ileride erkek çocuklarını yetiştirecek olan birer anne adayı olmaları, evlerinde düzeni
sağlayabilmeleri, kendi namus ve iffetlerini koruyabilmeleri gibi nedenlerle eğitimlerinin gerekli
görülmesidir. II. Abdülhamid dönemine baktığımızda ise; eğitim için gerekli olan mevcut altyapının
geliştirilmiş, eğitim hizmetinin sağlanması ve yaygınlaşması için ciddi adımların atılmış olduğu
görülmektedir. II. Abdülhamid döneminde yapılan reform ve yatırımlar, Cumhuriyet Döneminde
yapılan eğitim reform ve yatırımlarına da kaynak olmuştur.
Çanakkale ilinde; öğretmen, öğrenci, okul, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları,
okuma-yazma oranı gibi eğitim seviyesi göstergelerinin; genel olarak Marmara Bölgesi, Ege
Bölgesi ve ülke ortalamasının üstünde olduğu dikkat çekmektedir. Ancak Çanakkale ilinde ülke
ortalamasının altında olan tek istatistik, okullaşma oranındaki düşüştür. Bunun ana nedeni olarak,
köylerde ve kırsal alanlarda taşımalı sisteme geçiş gösterilebilir. Eğitim faaliyetlerinde fırsat
eşitliğini etkileyen en önemli unsurların başında; yerleşim birimlerinin (kır-kent) sahip olduğu farklı
coğrafî çevre ve imkânlar, sosyo-kültürel ortam ve ekonomik şartlar gelir.
Çanakkale ili; ülke geneli, Marmara Bölgesi ve TR22 bölgesi içinde okullaşma oranı dışındaki
istatistiklerde, hep ortalamadan daha yüksek düzeydedir. İlin okuma yazma bilen nüfusu genellikle
yüksektir. Nedenlerine bakıldığında; stratejik öneminden dolayı asker ve güvenlik görevlilerinin
fazla olması ve genelde bu gruptaki kişilerin daha eğitimli olması gösterilebilir. Ayrıca nüfusun
kökeninin önemli bir kısmının Balkanlardan gelmesi, daha eğitimli olmaları, birçok farklı gruptan
oluşması da bölge eğitim seviyesini etkilemiştir Çanakkale’nin pilot il olmasından ötürü eğitim
imkânlarından daha fazla yararlanmasının da bu nedenlerden biri olduğu düşünülmektedir. Kır-kent
farklılığı ülke ortalamasından çok farklı olmamakla birlikte, okuma yazmayı bilmeyenlerin oranı
%1,4 iken, bu oranın ülke ortalamasının %3 civarında olduğunu tespit edilmiştir.
Aynı zamanda ileri yaştaki bireylerde genel olarak okuryazarlığın ülke ortalamasının üstünde
olduğu ve son yıllarda genç yaşta okuma-yazma bilmeyenlerin sayısının sıfır noktasına yaklaştığı
görülmektedir.
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Ortadoğu Aşiretlerinin Jeopolitik Önemi (Urfa Örneği)

Mustafa GÜLER
Dr. Öğr. Üyesi Salim AZİZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Özet
Aşiret realitesi toplum tarihi açısından önemli bir yapı taşı olmakla birlikte zaman içerisinde bu
yapının etki alanı daralmıştır. Fransız devrimi sonrası batı kültürünün etkisiyle yayılan bireyselci
yaklaşımlar da aşiret geleneğinin yıkımına hız kazandırdığı söylenebilir. Tarihsel süreç içerisinde
örgütlü toplumsal yaşamın temelini oluşturan aşiret olgusu, Ortadoğu coğrafyasının önemli bir
özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih öncesi dönemlere uzanan Ortadoğu coğrafyasında yer
alan aşiret topluluklarının da tarihi bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Aşiret türü topluluklar
Asur, Pers, Roma, Bizans gibi antik toplumların yanında Selçuklu, Osmanlı gibi imparatorluklar
döneminde dahi önemli birer güç odağı halinde bulunuyorlardı. Özellikle Osmanlı Devleti’ne Doğu
ve Güneydoğu Anadolu hakimiyetinin kapılarını açan Yavuz Sultan Selim dönemi ile son
dönemleri olarak bilinen Sultan Abdülhamid döneminde aşiretler önemli pozisyonlarda yer
almışlardır. İlerleyen süreçlerde Cumhuriyet’in kuruluşu ve Kurtuluş Savaşı’nın her safhasında aktif
olarak yer aldıkları bilinmektedir.
Jeopolitik kavramı, Ülkeler ve büyük kara parçaları göz önünde bulundurularak ele alınsa da
bölgede yerleşik gruplar da bu jeopolitik ekseni ziyadesiyle etkilemektedir. Ortadoğu bölgesi ele
alındığında aşiretlerin ülke ve bölge düzeyinde birçok jeopolitik öneme sahip olduğu
anlaşılmaktadır. Tarihsel veriler incelendiğinde aşiret yapılarının ülke jeopolitiğine etkilerinin ve
jeostratejik öneminin küçümsenmeyecek düzeyde olduğu görülmektedir. Bölge tarihinde önemli
birer denge ve güç unsuru halinde yer alan aşiret yapıları yer yer aşiretler birliği halinde ortak bir
zeminde hareket etmekteydiler. Bu gibi dönemlerde aşiret topluluklarının nüfusunun arttığı ve etki
alanlarının genişlediği görülmektedir.
Yönetimlerin kısa ömürlü olduğu ve bölge egemenliğinin sürekli el değiştirdiği Ortadoğu
coğrafyası iktidar savaşlarına sahne olmaktaydı. Bu duruma bağlı olarak bu coğrafyada dinamik ve
kararsız bir yapı hüküm sürmekteydi. Bu yapı göz önüne alındığında aşiretlerin bölgeye uyumu
açısından mobilizasyon kabiliyetlerinin yüksekliği ve aşiret yapıları dikkate değerdir. Bu çalışmada
bölge aşiret yapılarına farklı bir bakış açısı getirilerek, bu yapıların olumlu yönlerine dikkat çekmek
amaçlanmıştır. Urfa örneğiyle ele aldığımız çalışmada tarihsel süreç içerisinde aşiret yapılarının
gelişimi ve bölgedeki jeopolitik konumları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aşiret, Urfa, Ortadoğu, Jeopolitik

587
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES
Geopolitical Importance of the Middle East Tribes (Urfa Example)
Abstract
Although the tribal reality is an important building block in terms of social history, the impact area
of this structure has narrowed over time. It can be said that individualist approaches spread under
the influence of western culture after the French Revolution accelerated the destruction of the tribal
tradition. The tribal phenomenon, which forms the basis of organized social life in the historical
process, emerges as an important feature of the Middle East geography. It is understood that tribal
communities have a historical background within the Middle East geography dating back to
prehistoric times. Tribal societies were an important focus of power even for empires such as the
Seljuks and the Ottomans and ancient societies such as Assyria, Persia, Rome and Byzantium.
Tribes took important positions especially during the period of Yavuz Sultan Selim, which opened
the doors of the Eastern and Southeastern Anatolian domination to the Ottoman Empire, and during
the reign of Sultan Abdülhamid, known as the last periods. It is known that they were actively
involved in the establishment of the Republic and at every stage of the War of Independence.
Although the geopolitical concept is addressed by considering the countries and large land pieces,
the groups residing in the region also affect this geopolitical axis. Considering the Middle East
region, it is understood that tribes have many geopolitical importance at the country and regional
level. When historical data are examined, it is seen that the effects and geostrategic importance of
tribal structures on the geopolitics of the country are significant. Tribal structures, which are
important elements of balance and power in the history of the region, sometimes acted on a
common ground as tribal unions. It is seen that in such periods, the population of tribal
communities increased and their influence areas expanded.
The Middle East geography, where the administrations were short-lived and regional sovereignty
was constantly changing, was the scene of power wars. Depending on this situation, a dynamic and
unstable structure prevailed in this geography. Considering this structure, the high mobility and
tribal structures of the tribes are remarkable in terms of their adaptation to the region. In this study,
it was aimed to draw attention to the positive aspects of these structures by bringing a different
perspective to the tribal structures of the region. In the study we have examined with the example of
Urfa, the development of tribal structures and their geopolitical positions in the region have been
examined.
Key Words: Tribe, Urfa, Middle East, Geopolitics
Giriş
Platon’a göre toplumlar, insanoğlunun barınma, yeme-içme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarının
bulunması ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda bir arada yaşamaya yönelmesiyle oluşmaktadır 1 .
Farabi’ye göre ise, farklı bireylerin ortak bir mekânda, ortak bir yaşam amacıyla bir araya gelmesi
sonrası çevrenin etkisiyle yaşam biçimlerinin ortaklaşması ve toplumsal değerlerin şekillenmesi
sonucu toplumlar oluşmaktadır 2 . Sosyolojide kullanılan tanıma göre toplum, kendisini oluşturan
canlıların toplamından öte, özellik ve biçim bakımından kendine has kalıpları olan, nesnel kanunlar
1

Eflatun, Devlet. Akvaryum Yayınevi, İstanbul 2007, s. 58.

2

Ali Hasanov, Jeopolitik. Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 2012, s. 26.
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gereği maddi üretimle desteklenen, gündelik yaşam ve sınıfsal çatışmalarla şekillendirilen ve
gelişen ilişkilerden oluşan “örgütlenme tarzı” bir sistem olarak ifade edilmektedir3. Sözlük anlamı
olarak, her yaştan insanın içerisinde yer aldığı, ortak inanç ve kurumlara dayanan, aidiyet kazanmış
veya çerçevesi belirlenmiş topluluklar olarak tanımlanmaktadır4.
İnsanın aidiyet, güvenlik ve sosyal açıdan bağlanma duygusunun yansıması olarak ortaya çıkan aile,
cemaat, aşiret (kabile, boy), millet, ümmet gibi ortaklaşma ve organize olma anlamlarına da gelen
yapılar ekonomik, kültürel, sosyal ve politik yapılardır5. Bu yapılardan aşiret, Arapça da kullanılan
tanımıyla kabile teşkilat sınıflandırmasının en küçük birimi olarak belirtilmesine karşın Türkçedeki
tabirinde aileden ziyade oymak gibi daha geniş bir topluluğu tanımlamak amacıyla
kullanılmaktadır6. Genel anlamda Aşiret; İdari, ekonomik ve sosyo-politik yapının düzenlenmesi
amacıyla ortak örf ve adetler çerçevesinde bir arada bulunan, insan birliği, topluluk ve kabile gibi
tanımlamalarla ifade edilmektedir7.
Aşiret realitesinin ihtiyaçtan doğduğunu belirten Linder8 ortak çıkarlar doğrultusunda hareket eden
bu yapıyı Bruinessen9 gibi siyasal boyutuyla ele almıştır.
Aşiret faktörünün bileşenlerine baktığımızda, bölge bağlamında ele alınan mekân (arazi) kavramı
ile bu bölgede yer alan kültürel, siyasi ve sosyal bir nüfusu (bölge içerisinde ortak hareket eden
etkin ailevi zümreleri) bir araya getirdiği anlaşılmaktadır. Bu tanımlamaya göre ortak çıkarlar
doğrultusunda belirli bir bölgedeki geniş aşiret grupları bölge jeopolitiği açısından dikkat çekicidir.
Jeopolitik olgusu, klasik anlamda Ülkenin konumu, yer aldığı arazi, nüfusu, komşuları ve bölgenin
karakteristiği gibi siyasi coğrafyanın da alanına bir kısım müdahalelerle 19. yy’ın sonlarında ortaya
çıkmıştır10.
Ortadoğu’nun Önemi
Ortadoğu bölgesi sınırları kesinleşmiş ve ortak bir tanımda karar kılınmış bir yapıya sahip
olmamakla birlikte birçok şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu durum ABD, İngiltere, Fransa gibi
küresel kapitalist güçlerin politik çıkarları doğrultusunda ortaya konulmuş farklı tanımlamaların
tezahürüdür. Günümüzde Ortadoğu olarak adlandırılan bölge tarihine baktığımızda Akdeniz
Dünyası, Ön Asya, Ön Batı Asya, Batı Asya, Güneybatı Asya, Arap Asya’sı, Yakın Doğu gibi
birçok coğrafi ve politik adlandırmaya sahip olduğu görülmektedir. Ortadoğu sınırları üzerinde
yapılmış bir tanımlamaya göz atarsak: Basra körfezinden, Doğu Akdeniz’e kadar olan Batı İran,
Ürdün, Suriye, Filistin, İsrail, Hicaz, Yemen, Körfez Ülkeleri ve Mısır’ı da içerisine alan bölge
Ortadoğu olarak tanımlanmaktadır. Son dönemlerde bu tanım ABD’nin stratejik hedefleri

3

https://tr.wikipedia.org/wiki/Toplum#cite_note-ReferenceA-1.
Hilmi Ziya Ülken, Sosyoloji Sözlüğü, M.E.B. Yay. İstanbul 1969, s. 292.
AH Maslow, İnsan motivasyonu teorisi. (1943), s. 377-380
(https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm). (Erişim T.: 21.07.2020).
4

6
7

İslam Ansiklopedisi, (Cilt 1). Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1993, s. 709-710.
İsmail Beşikçi, Doğu Anadolu'da göçebe Kürt aşiretleri, Yurt Yayınları, Ankara 1992, s. 25.

Rudi Paul Linder, Ortaçağ̆ Anadolu'sunda göçebeler ve Osmanlılar, (Çev. Müfit Günay), İmge Kitabevi, KızılayAnkara 2000, s. 19,31.

8

9

Martin van Bruinessen, Aga, Seyh, Devlet. İletişim Yayınları, İstanbul 2013, s. 104.
Ali Hasanov, a.g.e., s. 15, 199.

10
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doğrultusunda Afganistan’dan Senegal’e, Türkiye ve Kafkaslar’ dan Yemen ve Habeşistan’a kadar
genişletilmiştir11.
Harita 1: Ortadoğu sınırlarına dair bir harita

Kaynak: Mesut Elibüyük (2003), s.136.
Tarih öncesi dönemlerden beri insan topluluklarına yaşam alanı oluşturan Ortadoğu, coğrafi
bakımdan Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarının birleşim noktalarını oluşturan önemli bir geçiş
bölgesidir. Çeşitli uygarlıklara (Mısırlılar, Hititler, Sümerler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar,
Romalılar, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi) ve insan topluluklarına
ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilkçağdan günümüze kadar kullanılmış olan önemli ulaşım ve ticaret
yolları Ortadoğu sınırları içerisinde yer almaktadır12.
Bu yollardan biri olan Kral Yolu, Efes’ten başlayıp Anadolu boyunca ilerleyerek Perslerin başkenti
olan Susa’ ya kadar uzanan tarihi ticaret yolu olarak bilinmektedir. Kral Yolu üzerinden Ege
kıyılarında üretilen kozmetik ve çeşitli değerli taşlardan elde edilen süs eşyaları gibi ürünlere
karşılık İran Halıları, çeşitli kumaşlar ve ipek gibi ürünler taşınmaktaydı.
Diğer bir önemli ticaret yolu olan İpek Yolu, Çin’den başlayıp Orta Asya topraklarını geçerek
Tahran ve Bağdat’a uzanan tarihi ticaret yoludur. Bu güzergâhtan İpekli kumaşlar, çeşitli eşyalar,
kâğıt gibi ürünler taşınmaktaydı.

11

Mesut Elibüyük, Orta Doğu’nun Coğrafya Bakımından Adı, Yeri, Önemi. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları
Dergisi C. l. S. 1 Elâzığ 2003, s.129-133.
12
Mesut Elibüyük, a.g.e., s. 135, 137.
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Bunların yanında diğer önemli bir yol ise Baharat Yoludur. Baharat yolu, Çin hindi ülkeleri ve
Hindistan’dan başlayıp deniz yolu ile Basra ve oradan Bağdat’a ulaşmaktaydı. İpek ve Baharat
yolları ile Bağdat’a kadar ulaşan ticaret malları buradan Doğu Akdeniz limanlarına ve oradan da
Avrupa’ya kadar ulaştırılmaktaydı. Ayrıca Süveyş kanalının 1869’da açılması ile oluşturulan
Akdeniz-Kızıldeniz bağlantı yolu sayesinde deniz yolunun önemi artmıştır. Belirtilen bu yollar
dışında 20. yy’ ın başlarında önemi anlaşılan petrolün taşınması amacıyla Bağdat demiryollarının
yapılması ve günümüzde Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki havayolu ulaşımında bir durak noktası
olması Ortadoğu’nun bölgesel anlamda önemini ziyadesiyle korumuştur13.
Semavi dinler olarak bilinen Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi inanç merkezlerinin çıkış
noktası olması ve Efes, Kudüs, Mekke ve Medine gibi önemli hac merkezlerinin bu bölgede yer
alması Ortadoğu’yu ayrıca önemli kılmaktadır14.
Aşiret Yapıları
Ortadoğu içerisinde yer alan aşiretler bölgesel, kültürel, ekonomik vb. faktörlere bağlı olarak
birtakım farklılıklar barındırmaktadır. Bu farklılıklar bölgede yaşayan aşiret toplulukları için
belirleyici özellikler formunda şekillenmektedir. Aşiret topluluklarında göçer, yarı göçer (konar
göçer) ve yerleşik yaşam biçimlerinin yanı sıra hayvancılık ve tarım gibi üretim faaliyetleri
bulunmaktaydı. Ayrıca yetiştirilen hayvan türlerine göre sosyal hayat içerisinde statü farklılıkları ve
yerleşim şekli yönünden farklılıklara da rastlanmaktaydı.
Çoğu zaman kendi aralarında bölge hâkimiyeti, otlak alanlarının paylaşımı, yaylak ve kışlak
alanların kullanımı gibi nedenlerden dolayı çatışmalar yaşayan aşiret grupları, bazı durumlarda
birbirlerine ihtiyaç duymaktaydı. Aynı bölgeleri kullanan veya birbirlerine yakın bölgeler arasında
yerleşim gösteren bu aşiretlerin, ortak çıkarlar veya düşmanlar söz konusu olduğunda bir
konfederasyon çatısı altında birlikte hareket ettikleri görülmekteydi. Karakeçili (Karageçili), Milli,
Şemmar (Şemir), Aneze (Inız) gibi aşiretler genelde birden fazla aşiret grupları halinde hareket
ederek düşman aşiretlere karşı ortak savunma ve saldırı taktiği uygularlardı15.
Aşiret Konfederasyonlarında kurucu aşiretler ve nüfus bakımından güçlü aşiretler yönetimde etkin
rol oynamaktaydı. Yönetim tabakası bu aşiretler içerisinde siyasi ve ekonomik bakımdan güçlü bir
aile veya birkaç ailenin birleşmesiyle oluşmaktaydı. Riyaset bu aileler arasında düzenli olarak
değişmekteydi. Zaman içerisinde genişleyen aşiretler oluşturdukları kollar sayesinde bölgelerinde
güçlü birer yapı haline geldikleri görülmektedir16.
Arap aşiretlerinde hiyerarşik bir düzen bulunmaktaydı. Bu hiyerarşik düzen geçim kaynaklarının
farklılıklarına dayanmaktaydı. Bu hiyerarşiye göre en üstte deve yetiştiren aşiretler (ehl el- ibl) yer
almaktaydı. Onların altında ise Koyun yetiştiren aşiretler (Şaviye)17 gelmekteydi. Daha alt tabaka da
ise yerleşik köylüler (“Felalih” veya “Harıâşe” denen gruplar) bulunmaktaydı. En alt tabakayı da
13

A.g.e., s. 144-146.
A.g.e., s. 147-148
15
Mustafa Güler, Ortadoğu Jeopolitiğinde Aşiret Yapıları (Milli Aşiretleri Konfederasyonu Örneği), basılmamış yüksek
lisans Tezi 2019, s. 19.
14

16

A.M. Menteşaşvili, Dünden bugüne Kürtler (Çev. Ayşe Hacıhasanoğlu), Evrensel basım yayın İstanbul (2004), a.g.e., s.
174-175.
17

Şaviye: Arap yaşayışını benimsemiş Afrikalı (Berberi) koyun yetiştiren aşiret topluluklarına Araplar tarafından verilen
addır. Bu aşiretler için kullanılan “Şaviye” tanımı koyun yetiştirdiklerinden dolayı küçük görme amaçlı kullanılan bir
nitelendirme olarak görülmektedir. İslam Ansiklopedisi, (Cilt 11). Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1993, s. 363.
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Manda yetiştiren ve Bataklıklarda yaşayan (“Mi’dan” adı verilen) gruplar oluşturmaktaydı. Savaş
tekniklerinin üstünlüğü ve mobilize hareket kabiliyeti deve yetiştiren aşiretlerin ayrıcalıklı olmasını
sağlamaktaydı. Devenin çöl sıcaklarına dayanıklı olması ve uzun yolculuklarda avantajlı olması da
bölgedeki Arap Aşiretleri tarafından bu hayvanların tercih edilme sebeplerindendi18.
Ortadoğu’da Aşiretler Tarihi
Ortadoğu aşiretleri köklü, esnek, dayanıklı ve sosyopolitik bir yapı sergilemektedir. Aşiret türü
yapılar bölge tarihinin ilk dönemlerinde, tarımsal yaşama geçiş ve merkezi yönetimlerin oluşması
sürecinde, sanayi devrimi ve sonrasında gelişen ulus-devletlere geçişte bölgede yer almaktaydı. Ve
bu zorlu süreçlerde aşiret yapıları siyasi, askeri, ekonomik ve bölgesel anlamda büyük dönüşümler
geçirerek ayakta kalmaya çalışmışlardır19.
Orta Asur dönemi yaklaşık M.Ö. 14.-10. yüzyılları arası olarak verilen dönemde göçebe hayatı
yaşayan aşiret gruplarının yer aldığı görülmektedir. Otlak anlaşmalarıyla Asur yönetim sisteminde
de yer alan bu aşiretler, hayvan sürülerinin yetiştirilmesi, bakımı, gözetlenmesi ve habercilik
görevlerinin yanında ücretli askeri birlikler oluşturulması gibi katkılar sağlamışlardır20.
M.Ö. 4 binli yıllarda Mısır medeniyetine baktığımızda çevre bölgelerdeki [Batıda Libya, Doğuda
Sina çölleri, Güneyde Nübe (bugünkü Sudan Cumhuriyeti’nin kuzey yarısı)] yarı göçer aşiret
gruplarının varlığından bahsedilmektedir. Hatta sonraki dönemlerde bu aşiret gruplarından askeri
amaçlı yararlanıldığı görülmektedir21.
Eski Asur yazıtlarında Amaidai’ler olarak bahsedilen Med kabilelerinin bir araya gelmesi ile kuzey
İran’da Med konfederasyonu kurulmuştur22.
Medler, Babilliler ile birleşerek Asur Devleti’ni yıkmışlardır. Farsçada Mādḥā, ))مادها,
Yunancada Media (Μηδία) diye tabir edilen, bölgede yaşadığı bilinen konfederasyon ismini bu
bölgeden almıştır. Medlerin M.Ö. 6. yüzyıllarda yaşadıkları bilinmektedir. Bu sürecin devamında
oluşan Pers-Med İmparatorluğu olarak bilinen Konfederasyon Persler’ in yönetimi ele geçirip M.Ö.
6. yy.’ ın ortalarında Pers İmparatorluğunu kurmasıyla ortadan kaldırılmıştır23.
Herodot, Herodot tarihi isimli eserinde altı adet Med aşiretinin isimlerini listelemiştir: “Deiokes'in
hükmü altında toplananlar yalnız Media ahalisiydi; Medler çeşitli boylardan oluşmuştu: Buslar,
Paretakenler, Strukhatlar, Arizantlar, Budiler ve Maglar”24.
Bu veriler dışında Ortadoğu tarihinde yer almış aşiret temelli birçok kavim bulunmaktadır. Antik
dönemin devamında Roma (Bizans) – Pers çatışmalarına sahne olan bölge İslam ordularının
18

Fal ̄ih Abd al-Jabbar̄ vd., Aşiretler ve iktidar: Ortadoğu'da etnisite ve milliyetçilik, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları 2013, s. 71.
19

Fal ̄ih Abd al-Jabbar̄ vd., Aşiretler ve iktidar: Ortadoğu’da etnisite ve milliyetçilik, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları 2013, s. 68.
20
Eva Christiane Cancik-Kirschbaum, Asurlular tarih, toplum, kültür. Çamdibi, İLYA, İzmir 2004. s. 63.
21

İzzet Çıvgın, Mısır Eski Krallığı (MÖ. 2700-2200) Devrindeki Ticari Ağların Mısır Uygarlığı ile Nübe/Sudan
Devletleşmesi Üzerindeki Etkileri. TAD, C. 34/ S. 58, 2015, s.371-424.

22

Ekrem Memiş, Eski Çağda Mezopotamya, Ekin Yayınevi, Bursa 2012, s. 264-265.

23

Muhammed Emin Zeki, Kürdistan tarihi. Sara, Stockholm 1992, s. 34.

24

Herodotos, Herodot Tarihi, (Çev. Müntekim ÖKMEN), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2002, s. 77.
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bırakmıştır.
Ortadoğu tarihinde önemli roller oynayan aşiretler bölgenin şekillenmesinde de asıl unsur olarak yer
almışlardır. İklimsel değişiklikler ve sosyal etkiler gibi nedenlerle 5. yy’ a doğru Yemen
bölgesinden Arabistan’a doğru kabile göçleri yaşanmıştır. Bu süreç bölgenin yeniden
şekillenmesine neden olmuştur. Bu süreçte rol oynayan en önemli kabileler arasında yer alan
Şammar kabileleri cebeli Şemmar bölgesine yerleşmişlerdir. 19 yy’da Orta Arabistan’da yerelde en
önemli güç haline gelen Şemmar kabileleri bölgenin şekillenmesinde doğrudan etkili olmuşlardır.
Suud aileleri (kabileleri) klasik kaynaklarda Aneze kabilelerinin Mesalih koluna bağlı olarak
belirtilmektedir. Bu aile günümüz Suudi Arabistan’ın kuruluşunda yer aldığı gibi halihazırda
yönetim kademesini oluşturmaktadır.
Beni haşim kabilesine bağlı Kureyş boyu olarak bilinen Haşimoğulları, Kızıldeniz boyunca birçok
hanedanlığa sahip olmuş büyük bir kabiledir. Bu kabile ismini Peygamber Efendimiz’in büyükbüyük dedesi olan Haşim bin Abdimenaf’tan almıştır. 10 yy’ dan beri gelen geleneksel antlaşmalara
göre Mekke Emiri ve Şerifi Haşimi soyundan gelmektedir. I. Dünya Savaşından önce Osmanlı
egemenliğinde bulunan Hicaz’ı Hüseyin Bin Ali yönetmekteydi. 1908 yılında da Mekke Emiri
olarak atanmıştır. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’ne isyan ederek Arap yarımadasını ele
geçiren bu kabile 1925 yılında hakimiyeti Suud kabilelerine devretmek zorunda kalmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu ve Aşiretler
Osmanlı Devleti içerisinde yer alan aşiret yapıları devletin kuruluşunda, gelişmesinde ve çöküşünde
önemli roller oynamıştır, Aslına bakılırsa Osmanlı Devleti de yapısı itibariyle aşiret unsurlarının
biraraya gelmesinden oluşmuştur. Osmanlı Devleti köken olarak Oğuzların Kayı boyuna
dayanmaktadır.
Osmanlı öncesi Anadolu’nun siyasi ve idari düzenine bakıldığında bölgenin aşiret birlikleri ve
beylikler şeklinde yapılandığı görülmektedir. Moğol istilaları, Akkoyunlu ve Safevi Devletlerinin
merkezileştirme çabaları bu bölgedeki aşiret topluluklarının zayıf kalmalarına neden olmuştur.
Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in Safevi Devletiyle giriştiği savaşta (Çaldıran-1514) Şah
İsmail’i yenerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu topraklarına katmasıyla özellikle Siirt, Mardin ve
Musul bölgelerindeki Safevi egemenliği sona ermiştir. İdris-i Bitlisi25 bölgedeki Aşiret ve Beylikleri
Osmanlı güçleri tarafında bir araya getirmiştir. Bu sayede Osmanlı-Safevi arasında gerçekleşen
savaşta Bıyıklı Mehmet Paşa yönetimindeki Osmanlı ordusu Safevilere karşı galibiyet elde
etmiştir26.
Bu durum Dönemin ünlü tarihçisi Hoca Sadettin Efendi’nin Tac-üt Tevarih isimli eserinde şöyle
tarif edilmektedir.
“Yavuz Sultan Selim Tebriz’den Anadolu’ya dönüşünde, İdris’i
Bitlisî’yi Urmiye tarafına göndermiş ve Urmiye ’den Malatya ve
25

“İdris-i Bitlisî, devlet adamı ve tarihçi kimliğiyle bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim tarafından Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’nun Osmanlı hâkimiyetine kazandırılması amacı ile bölgeye gönderilmişti. Bölge aşiretleri arasında itibar
sahibi bir şahsiyet olan Şeyh Hüsameddin’in oğlu İdris-i Bitlisî’nin bölgede oldukça geniş bir nüfuza sahipti.
Osmanlı’dan önce Akkoyunlu Devleti hizmetinde bulunmuş, Uzun Hasan’ın oğlu Sultan Yakup hizmetinde divan
kâtipliğini yürütmüştü. Safevîlerin bölgeyi işgali sonucu Akkoyunlu hâkimiyetini sonlandırmaları üzerine Osmanlılara
sığınmıştır. Dönemin Osmanlı Padişahı olan II. Bayezîd kendisine büyük saygı göstermişti. Osmanlı tarihçisi olarak
kayda geçen Bitlisi “Heşt Bihişt” adında bir Osmanlı tarihi yazmıştır.” Mehmet Bayrakdar, Bitlisli İdris (İdris-i Bitlisî), KB
Yayınları, Ankara 1990, s. 1-30.
26

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2011, Sayı: 23, s. 33.
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Diyarbakır’a kadar olan bölgeyi Osmanlı Devleti’ne bağlamasını istemişti.
Bunun üzerine İdris-i Bitlisi, Baradost beylerinden sayılan Urmiye ve
Uşniye Hâkimini, Soran Meliki Şah Ali Oğlu Emir Seyyid’i, İmadiye Meliki
Emir Seyfeddin ile oğlu Emir Sultan Hüseyin’i, Hasankeyf Hâkimi Melik
Halil Eyyubi’yi, Bitlis Melik’i Emir Şerefeddin’i, Hizan Melik’i Emir
Davud’u, Sason Hâkimi Ali Bey’i, Namran Hâkimi Abdal Bey’i, İzzettin Şir
Bey Oğlu Emir Melik Bey’i, İzzettin Şir Bey Oğlu Melik Abbasi’yi, Palu
Bey’i Cemşid Bey’i, Botan ve Siirt beylerini kısa süre içerisinde ikna etmiş
ve Osmanlı Devleti’nin safına geçirmeyi başarmıştır. Çok geçmeden bu
beylerle birlikte toplam yirmi beş Kürt beyi bir araya gelerek padişaha
bağlılıklarını bildirmişler ve Şah İsmail aleyhinde faaliyete geçerek Urmiye,
Uşniye ve Erbil sınırından Çemişgezek ve Arapgir ötesine kadar olan
yerlerin Osmanlı hâkimiyetine geçmesine yardımcı olmuşlardır”27.
Fethedilen bölgelere yerleştirilen Anadolu aşiret ve beylikleri ile Bölgede yer alan aşiret
yapılanmaları da Osmanlı Devleti’nin gelişmesinde ve büyümesinde önemli bir pozisyona
sahiplerdi. Osmanlı Devleti içerisindeki bu aşiret ve beyliklerden yerleşik düzende olanların dışında
bir kısmı göçer olarak, diğer bir kısmı ise yaylak ve kışlak bölgeleri arasında yarı göçer olarak
hareketli bir yaşam döngüsü içerisindeydi. Devletin benimsediği iskân ve göç politikalarıyla dönem
dönem bu aşiretler üzerinde zorunlu bir yerleşik düzen oluşturulmaya çalışıldı. Osmanlı fetihlerine
paralel olarak göçebe Türkmen aşiretlerinin Anadolu ve Rumeli topraklarına yerleştirilmeleri
bölgenin Türkleştirilmesine büyük katkılar sağlamıştır. Terk edilmiş köylerin imarı, taşkınlık
çıkaran aşiretlerin cezalandırılmaları ve tarımsal bir toplum oluşturma gibi amaçlarla yürütülen
iskân siyaseti bu aşiretler üzerinde uygulanmıştır28.
Bölge aşiretleri hakkında Evliya Çelebi’nin önemli tespitleri dikkat çekmektedir. Jeopolitik açıdan
yapılan değerlendirmeye göre Osmanlı devleti açısından bölgedeki aşiret ve beyliklerin öneminin
yadsınamayacağını belirtmektedir. Bu aşiretlerin Sünni Osmanlı ile Şii İran ve Çöl bölgeleri
arasında doğal bir sınır rolü oynadıklarını ifade etmektedir. Acem kavminin Osmanlı topraklarını
istila edememesinin sebeplerini de bu iki bölge arasında yaşayan 6000 kadar aşiret ve beyliklerin
varlığına dayandırmaktadır29.
Bölge aşiretleri gerek diğer devletlere karşı gerekse Osmanlı’daki diğer gayrimüslim tebaaya karşı
önemli bir güçtü. Bölge aşiretleri Osmanlı, İran ve Rusya gibi bölge devletlerinin egemenliklerini
sağlamlaştırma veya nüfuz alanlarını genişletme politikasında etkili bir rol oynamıştır. Bu devletler
açısından bölge aşiretleri önemli bir askeri ve ekonomik kaynaktı. Bu durumdan dolayı her devlet
aşiretleri kendi yanına çekmeye çalışmıştır. Örneğin, 1844’te İran, Osmanlılardan Haydaranlı,

27

“Bu beylerden Emir Şerefeddin Bitlis ve çevresini, Halil Eyyubî Siirt ve çevresini, Sason Hâkimi Ali Bey Herzen’i,
Diyarbakır beylerinden Ahmed Bey Zerikî Atak (Lice) ve Meyyafarıkin (Silvan)’i, Ahmed Bey’in adamlarından Kasım Bey
Eğil Kalesi’ni, Cemşid Bey Palu Kalesi’ni, Botan Hâkimi Cizre ve Musul’u, Soran Hâkimi Seyyid Bey Erbil ve Kerkük
topraklarını Safevilerin elinden almışlardır.” Hoca Sadeddin, Tacü't-tevarih (Der. İsmet Parmaksızoğlu). Kültür
Bakanlığı, Ankara 1992. C. IV, s. 246-270.; A.g.e., C. II, Tabhane-i ‘Amire, 1989, s. 299-321.
28

Hüseyin Arslan, Osmanlı'da nüfus hareketleri (XVI. yüzyıl): Yönetim, nüfus, göçler, iskânlar, sürgünler. Kaknüs
Yayınları, İstanbul 2001, s. 230-231.
29

Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi. Yapı Kredi Yayınları Ltd. Şti, Beyoğlu, İstanbul 1999, c. X, s. 38.
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Sepki, Celali, Zilan, Cunêki, Cêmadinlu, Têkuri, Çemêki, Milan, Çêkifti, Mukri aşiretlerinin
iadesini istedi30.
Zilan, Celali ve Haydaran gibi aşiretlerin çok sayıda haneye sahip olması ve aşiretlerin ekonomik,
askeri ve politik açılardan büyük önem taşıması Osmanlı ve İran açısından önem arz etmekteydi 31.
Osmanlı, aşiretlerin bir kısmına devlet desteği sağlayarak askeri güçlerinden faydalanmak için sınır
boylarına yerleştirmiştir. Aşiretlerde erkek nüfusunun çok olması dönemin anlayışına göre büyük
bir güç olarak görülmekteydi ve bölgelerindeki nüfuzu kaybetmemek adına yer yer merkezi
hükümetle çatıştıkları görülmektedir32.
Osmanlı Devleti’nde ticaret taşımacılığı ve harp zamanlarında askeri mühimmat nakliyatları
açısından karayolu taşımacılığı önemli bir konumdaydı. Bu görev at, deve, katır gibi hayvanlar
aracılığıyla göçer ve yarı göçer aşiretler tarafından sağlanmaktaydı. Ayrıca Osmanlı toplumunun et
ve hayvansal ürünler (yoğurt, yağ, peynir, yapağı) gibi ihtiyaçlarının büyük bir bölümü bu aşiretler
tarafından yetiştirilen küçük ve büyükbaş hayvanlardan temin edilmekteydi33.
Ayrıca Osmanlı Devleti’nde yarı göçer aşiret gruplarından istifade şekillerinden bir kısmı da
şöyledir:
1. Boş olan yerleşim yerlerinin iskân ve imarı
2. Yer aldıkları bölgelerde asayiş ve güvenliği sağlanması
3. Cami, Mescit, Kale ve Hisar gibi yapıların tamiri, bakımı ve onarımı
4. Derbentçilik hizmetleri
5. Kale ve Hisar İnşaatları ve Muhafızlığı
6. Madenlerin işletilmesi görevlerinde
7. Menzillerde zahirenin toplanması
8. Ordu için at yetiştirilmesi, bakımı ve eğitimi
9. Ok ve yay gibi askeri malzeme üretimi
9. Su kanalları ve suyollarının bakım ve onarımı
10. Sahil bölgelerinde gemi malzemesi üretimi ve gemi imalatı
11. Sefer dönemlerinde askeri malzemenin taşınması
12. Tarım mahsulleri üretimi
13. Yol emniyeti ve onarımı gibi görevlerde yarı göçer aşiretlerden istifade edilmekteydi34.
Ayrıca Anadolu ve Rumeli bölgelerinde yerleşik aşiretlerin Osmanlı idari sisteminde temel görevler
üstlendiği durumlar da bulunmaktaydı. Bu aşiretler devlet tarafından yetkilendirilen voyvodalık
veyahut ağalık adı altındaki bir sistem içerisinde kontrol edilmekteydi. Türkmen voyvodalığı veya
30

Nejat Abdulla, İmparatorluk Sınır ve Aşiret, (çev. Mustafa Aslan, İstanbul: Avesta Yayınları, 2010), s. 210.

31

Nejat Abdulla, 2010, a.g.e., s. 211.
32 Ercan Gümüş, “XVI. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Kadar Mardin İdaresinde Milli Aşireti ve Aşiretin Nüfuz
Mücadeleleri”, I. Uluslararası Mardin Sempozyumu ve Bildiriler Kitabı Mardin Mayıs 26-27-28 2006 içinde (İstanbul
Temmuz 2006), s. 826.; Hakan KAYA, 19. Yüzyılın Birinci Yarısında Aşiretler ve Demografik Yapı: Bayezid Sancağı,
s. 2597-2602.
33
Aḥmad Refik. Onaltıncı asırda Istanbul hayatı (1553-1591). Devlet basımevi, İstanbul 1935, s. 79-80.; Eyüp Kıran,
Kürt Mılan Aşiret Konfederasyonu, Elma Yayınları, İstanbul 2003, s. 39-40.; Cengiz Orhonlu, Osmanlı imparatorluğunda
aşiretlerin iskânı. Eren yayıncılık ve kitapçılık, İstanbul (1987)., a.g.e., s. 21.
34

Mehmet Salih Erpolat, Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı’ndaki Aşiretler, I. Uluslararası Mardin
Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Mardin 2006, s. 449.
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Türkmen ağalığı, Boz- ulus, Kara-ulus, At-çeken, Üsküdar Türkmen voyvodalığı gibi bir yönetime
bağlıydılar. Bazen bu sistemde idare tek bir şahsa devredilmekteydi. Bu şahıslar devlet adına
vergilendirmeyi kontrol etmekte ve idari düzeni sağlamaktaydı. Ayrıca bazı aşiretlere tayin edilen
kadılar da bulunmaktaydı. Bu kadılar aşiretlerle birlikte hareket etmekteydiler. Örneğin Yörükan-ı
Ankara kadılığı gibi35.
16. yy. başlarında Osmanlı Devleti’nin Çaldıran Zaferi sonucunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgeleri Osmanlı toprakları haline gelmişti36. Akkoyunlular döneminde bu bölgeler ticaret yolları
bakımından önemli bir konumdaydı. Bu önem Osmanlı döneminde de devam etmekteydi. Özellikle
şu iki transit ticaret yolu bölgenin ticaret kapasitesi açısından önem arz etmekteydi.
1. İran- Erzurum- Van- Diyarbakır- Musul- Bağdat hattı,
2. Halep- Urfa- Nusaybin- Musul- Bağdat transit yollarıydı. Bu geçiş güzergâhları
bölgedeki canlılığı sürekli kılmaktaydı37.
16. yy. da bu ticaret yollarından önemli gelir kaynakları elde edildiği görülmektedir. Bu bölgeler
üzerinde yer alan transit geçiş güzergâhlarından siyah ve beyaz esirler, İran ve Avrupa menşeli
ipekli dokuma ve kumaşlar, Anadolu, Mısır ve Suriye’den gelen kumaşlar, madeni eşyalar (Demir,
Gümüş gibi), baharat ve yiyecek maddeleri gibi geniş ürün yelpazesine sahip ticari ürünler
taşınmaktaydı 38 . 15. yy. da Akkoyunlular yönetimindeki bölgenin ticari yapısı ve vergi
düzenlemeleri yazılı kanunlar halinde düzenlenmekteydi. 16. yy. da Osmanlı Devleti’nde bu
kanunların kısmi düzenlemelerle benimsendiği görülmektedir. Bölgenin ticari potansiyeli göz
önünde bulundurulduğunda merkezi yönetimlerin ticari akışın devamlılığı yönünde hareket ettiği
anlaşılmaktadır39.
Urfa Sancağı
16. yy. dan itibaren Fırat-Dicle Havzası’nın Osmanlı egemenliğine girmesiyle aşiretlerden temin
edilen hayvansal ürünlerin nehir yoluyla Basra Körfezine, oradan da Avrupa’ya kadar iletildiği
görülmektedir. Ayrıca Rakka, Diyarbekir ve Musul’dan temin edilen tarım ürünleri de bu yolla
aktarılmaktaydı40. Ünlü Türk Seyyahı Evliya Çelebi’nin 17. yy. da Birecik-Basra arasında Kelek
adlı araçlarla ticari amaçlı nehir taşımacılığının yapıldığını belirtmektedir41.
Cevdet Paşa 1190 (1776-1777) senesi olaylarını anlatırken Osmanlı Devleti’nin sınır bölgelerinde
sorun teşkil eden aşiretler yüzünden İran Devleti Şahı olan Kerim Han Zend’e karşı savaş ilan
ettiğini belirtmektedir. Bu savaş için Urfa bölgesi aşiretlerinden de asker talep edildiği
35

Cengiz Orhonlu 1987, a.g.e., s. 19-20.

36

Bayram Kodaman, (1986). Osmanlı devrinde Doğu Anadolu'nun idarî durumu. Kavaklıdere, Ankara: Anadolu Basın
Birliği, a.g.e., s. 12-13.
37

Suavi Aydın vd., Mardin: aşiret-cemaat-devlet, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı 2000, s. 139.

38

Nejat Göyünç, Kanunî devri baslarında Güney-Doğu Anadolu, Ankara 1975, s. 86.

39

Suavi Aydın, vd., a.g.e., s. 139.

40

Cengiz Orhonlu, Turgut Işıksal, Osmanlı Devrinde Nehir Nakliyatı Hakkında Araştırmalar- Dicle ve Fırat Nehirlerinde
Nakliyat, İ.Ü.E.F.TD, No 17-18, s. 77-102.
41

Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (III. Kitap) (Der. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı), Yapı Kredi Yayınları,
İstanbul (1999), s. 41; Keskin Turan, Dicle ve Fırat Nehirleri Üzerinde Yapılan Ticaret (1838-1914), Yüksek lisans Tezi,
İstanbul 2012, s. 32.
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görülmektedir42. Sefer dönemlerinde bölge aşiretlerinden orduya askeri desteğin yanında cephane
taşımacılığı için yük hayvanları ve besin takviyesi istenmekteydi43.
“Bağdat valisine yazılan emirde 5000 nefer asker istenmiş bundan başka Çakır Ahmet Bey,
Karahisar Mutasarrıfı Mehmet Paşa, Akşehir mutasarrıfı İsmail Paşa, Abzulu aşireti Beyi Haşan
Bey’e beş yüzer nefer miri süvari; Bozok mutasarrıfı Mustafa Bey, Rişvan Zade Enver Paşa’nın
biner nefer asker vermeleri emrolundu. Milli aşiretlerinden 1000 nefer ve kapısı halkı; Anadolu,
Karaman, Halep, Maraş, Akka, Sivas ve Musul vilayetleri zeamet ve tımar sahiplerinin o tarafa
gitmeleri; Harput, Diyarbakır Malatya, Siverek havalisinden 8000 nefer piyade temini emrolundu.
Bütün aşiret beylerine emirler yollandı. Mardin, Nusaybin taraflarından 25000, Rakka ve
Malatya’dan 55000 kile Halep’ten 60.000, Musul’dan 29.000 kile zahire alınması ve kerestenin
Halep ve Maraş’ta sağlanması, Birecik iskelesinde 150 gemi yapılması emrolundu.”44
Ruslar 1804-1805 li yıllardan itibaren İran- Osmanlı sınırında yer alan aşiretler ile temas içerisine
girmekteydiler. Doğu aşiretlerini Osmanlı aleyhinde kullanarak önemli bir bölgesel güç elde etme
çabasındaydılar. Osmanlı-Rus harbi (1828-29) ve Kırım harbinde (1853-56) aşiret güçlerinin Rusya
safında yer almaları için yapılan çabalar sonucunda 1829’da bir aşiret alayının Rusya safında yer
aldığı görülmektedir 45 . Kırım harbinde ise iki aşiret alayı Rusya tarafında yer almıştır 46 . Aşiret
kuvvetleri doğuda Osmanlı kuvvetlerinin yenilgisinde en önemli rolü oynamışlardır. Erzurum
üzerine yürüyen Rus ordusu komutan General Korganof, Zeylani aşiret reisi Süleyman Ağa ile
Sepki aşiret reisi Süleyman Ağa'nın tarafsızlıklarını maddi çıkar ve Rus çarı tarafından kendilerine
bir unvan verilmesi karşılığında satın almıştı47.
Bu durumdan anlaşıldığı kadarıyla aşiret kuvvetleri Osmanlı Devleti açısından olduğu kadar aynı
sınırları paylaştığı İran ve Rusya gibi güçlerin de ilgi odağıydı. Bu kuvvetlerden yararlanmak adına
aşiretler ile sıkı bir ilişki içerisindeydiler.
Abdülhamit Dönemi
Sultan Abdülhamit’in 1878’de Meclis-i Mebusan’ı kapatması, merkezi yönetimi güçlendirmeye
yönelik en önemli adımını oluşturmaktaydı. Doğu ve Güneydoğu aşiretlerini disipline etmek ve
merkezi yönetim emrinde hareket etmelerini sağlamak amacıyla Hamidiye Alaylarını kurması da bu
sürecin bir parçası olduğu düşünülebilir48.
Hamidiye Alayları fikrinin oluşmasında önemli bir rol oynayan Anadolu Vilayetleri Umum
Müfettişi Şakir Ahmet Paşa Petersburg müşirliği görevinde iken Rusya’nın Kazak Alaylarından
etkilendiği bilinmektedir. Bu durum Kazak Alaylarını bir rapor halinde II. Abdülhamit’e
sunmasından anlaşılmaktadır49. Ayrıca IV. Ordu kumandanı Müşir (Mareşal) Zeki Paşa aşiretleri
42

Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet (Cilt 2), İstanbul: Sabah, 1972, s. 82-83.; Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı
İmparatorluğu Tarihi (Cilt 1), İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, 2008, s. 94; BOA., C..AS.. 1061/46691; BOA., C..AS..
1065/46894.
43

BOA., C..AS.. 52/2410; BOA., C..SM.. 8/367.
44
Ahmet Cevdet Paşa, 2008, a.g.e., s. 94.

45

Th. Bois V. Minorsky D.N. Mac Kenzie, Kürtler ve Kürdistan. Doz Yayınları, İstanbul 2004, s. 100.
46
Halfin, XIX. Yüzyılda Kürdistan Üzerinde Mücadeleler, İstanbul 1992, s. 56-57.

47

Bayram Kodaman 1986, a.g.e., s. 177.
Bayram Kodaman, Sultan II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası Türk kültürünü araştırma enstitüsü, Ankara
1987, s. 22-23.
48

49

Eyüp Kıran, a.g.e., s. 170; Nihat Karademir. Sultan Abdülhamid ve Kürtler. 2014, s. 176.
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askeri amaçlı olarak kullanabilme fikrini II. Abdülhamit’e sunmuştur. Yine kendisinin de
teşebbüsleri sonucu Hamidiye Alayları oluşturulmuştur. Bu alaylarla alakalı ilk basılı nizamnâme
1308 (1891) tarihinde yayınlanarak ilk şeklini almıştır50.
Hamidiye Alaylarının kuruluşunda Erzurum-Van arasındaki Rus sınırında yer alan aşiretler ile
Urfa-Mardin arasında bulunan aşiretler oluşturulan ilk alaylardı 51 .Zeki Paşa’nın denetiminde
Erzincan’daki IV. Ordu Komutanlığı yer almaktaydı. Bu bölge Türkmen, Karakalpak, Kürt ve Arap
aşiretlerinden oluşturulan alayların ana kontrol merkezi olarak belirlenmiştir. Düzenlenen
nizamnameye göre alaylara katılım zorunlu olmakla beraber tüfek, cephane ve sancak gibi
gereksinimlerin devlet tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır52.
Hamidiye alaylarına katılanlar için askerlik zorunluluğunun kaldırılması ve vergi muafiyeti gibi
birtakım ayrıcalıkların tanınması aşiretlerin alaylara rağbetinde etkili olmuştur. İlk başlarda 36’ya
kadar yükselen alay sayısı 1895 başlarında 56’ya 1896’da ise 65’e kadar artış göstermiştir 53 .
Mehmet Bayrak ise farklı bir rakam vererek 1899 senesi itibariyle dördüncü ordu da teşkil edilen
alay sayısının elli buçuk olduğunu bu sayının da 210 bölüğe tekabül ettiğini belirtmektedir54.

50

Bayram Kodaman 1987, a.g.e., s. 33-34.

51

BOA, Y... PRK.ASK 71/79; Robert W Olson. Kürt milliyetçiliğinin kaynakları ve Şeyh Said İsyanı 1880-1925. Öz-Ge,
Ankara 1992, s. 29; Eyüp Kıran, a.g.e., s. 172.
52

Nihat Karademir 2014, a.g.e., s. 200; Bayram Kodaman, Şark meselesi ışiğı altında Sultan II. Abdülhamidʹin Doğu
Anadolu politikası. Orkun Yayınevi, İstanbul 1983, s. 40-41.
53

Nihat Karademir, a.g.e., s. 216; Bayram Kodaman 1987, a.g.e., s. 39-41; Eyüp Kıran, a.g.e., s. 172; Osman
Aytar, Hamidiye alaylarından köy koruculuğuna. Medya Güneşi Yayınları, İstanbul 1992, s. 59. Osman Aytar kitabında
belirttiği gibi birbirine yakın olmakla beraber Hamidiye alayları hakkında farklı sayıların bulunduğu görülmektedir. M.
M. van Bruneissen 1892’de 40, 1893’te 56 ve 1899’ da bu sayıyı 63 alay olarak belirtmektedir.
54

Mehmet Bayrak, Kürtler ve Ulusal-Demokratik Mücadeleleri Üstüne: Gizli Belgeler, Araştırmalar, Notlar. Özge,
Ankara 1993, s. 65.
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Fotoğraf 1: Diyarbakır Vilayet erkânı ve memurları huzurunda Hamidiye Süvari alaylarından Milli aşiret reisinin teşkil ettiği alaya dua ile
sancak verilirken.

Urfa ve Mardin bölgesi içerisinde kurulan aşiret alayları 41, 42,43,44,64 ve 65. alay olmak üzere 6
alay olarak tertip edilmiştir55. Mardin merkezli kurulan 41, 42, 43 ve 44.56 alaylardan oluşan Milli
aşiretleri daha sonraki dönemde Viranşehir bölgesine nakledilmiştir.
Kaynak: Kodaman, 1987: 42
Milli aşiretleri reisi olan İbrahim Paşa komutasında oluşturulan bu alaylar dışında Cibran
Aşiretinden Varto, Karlıova ve Bulanık bölgelerindeki dört alay; Hasenan aşiretinden Malazgirt
bölgesindeki altı alay, Zirkan aşiretinden Hınıs’ın Tekman, Göksu, Hacıömer bölgelerinde iki alay;
Berazi aşiretinden Urfa’nın Suruç ilçesinde iki alay ile birlikte bir adet Karakeçi aşiretinden olmak
üzere toplamda yirmi aşiret alayı İbrahim Paşa’nın idaresinde yer alıyordu57.
İttihat ve Terakki Dönemi
Meşrutiyet sonrası İttihat ve Terakki’nin yönetime geçmesi ile Hamidiye Alayları 1910 yılında
yeniden düzenlemeye alınmıştır. Mahmut Şevket Paşa tarafından yapılan düzenlemeyle “Hamidiye”
ismi kaldırılarak yerine “Aşiret alayları” ismi getirilmiştir. Aşiret alaylarına yeni sancak ve
fermanlar dağıtılarak bu aşiretlerin bağlılıkları sağlanmaya çalışılmıştır. Bu politikanın yansıması

55

Şevket Beysanoğlu, Anıtları ve kitâbeleri ile Diyarbakır tarihi. Neyir Matbaası, Ankara 1987, s. 738-739; Eyüp Kıran,
a.g.e., s. 173; Osman Aytar, a.g.e., s. 60.
56
Siverek Karakeçi aşireti’nin oluşturmuş olduğu bu alay bazı kaynaklarda Milli aşiretleri İçerisinde sayılmaktadır.
Bunun sebebi ise Karakeçi aşireti ile Milli aşireti arasında geçen büyük çatışmalar sonrasında Milli aşireti reisi İbrahim
Paşa’nın bu aşireti boyunduruğu altına almasından kaynaklanmaktadır. Bu alay Karakeçi reisi Drêhê komutasında
İbrahim Paşa’nın zoruyla kurulduğu belirtilmektedir. Ve bu süreçte Karakeçi aşireti Milli aşiretleri Konfederasyonu
içerisine dâhil olduğu bilinmektedir. Eyüp Kıran, a.g.e., s. 173-174; Bayram Kodaman’ın kitabında ise bu dört alayın
direkt olarak Milli aşireti içerisinde yer aldığını görmekteyiz. Bayram Kodaman 1987, a.g.e., s. 54-55.
57

Osman Aytar, a.g.e., s. 252-253; Ziya Gökalp 1956, a.g.e., s. 166.
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olarak Urfa dolaylarında meskûn Millî aşireti grupları ve Karakeçililer gönüllü olarak Balkan
savaşlarına üç alayla katılmışlardır58.
Balkan Savaşı (1912) esnasında Orgeneral Fahrettin Altay’ın kendisinin düzenlemiş olduğu aşiret
alayları içerisinde Millî aşiretleri ve Karakeçili aşiretlerinden müteşekkil 2 alayın yer aldığını
belirtmektedir. Bu aşiret alaylarının Kırklareli’nin kurtuluşunda önemli roller oynadıkları
görülmektedir59.
Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ve Cumhuriyetin Kuruluş yılları yoğunlukta olmak üzere Batılı
güçlerin ve bölgesel aktörlerin Orta doğu üzerinde birtakım amaçlar gözeterek bölge aşiretleriyle
temasları olmaktaydı.
Merkezi Yönetimin giderek zayıflaması hâlihazırda çıkarlar gözeterek Osmanlı’yı yıkmayı
amaçlayan küresel aktörler için bulunmaz bir fırsat oluşturmuştur. Özellikle İngilizlerin bölge
içerisinde aktif bir rol oynadığını fark eden İttihat Terakki yönetimi bölgede yer alan aşiretleri
kullanarak İngiliz karşıtı bir hareket yaratma çabası içerisine girdiği görülmektedir60.
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in Kuruluş Dönemi
İngilizlerin araştırma yapmak üzere görevlendirdiği Binbaşı Noel’in ve Leonard Woolley’in Urfa
taraflarına gelerek Millî, Zaza, Karavar, Kitkan, Barasi ve Elayn aşiret liderleri ile dini ve mülki
yetkililerle görüşmeler yaptıkları bilinmekteydi. Woolley’in belirttiğine göre, kurulması planlanan
Kürt prensliğinin başına Abdül Rıza Bedirhan Bey ile Milli aşiretleri Reisi İbrahim Paşa’nın oğlu
Mahmut Bey düşünülmekteydi 61 . Urfa da bulunan bütün aşiretleri kendi yanlarına çekmek ve
desteklerini sağlamak amacıyla İngiliz komutanlar aşiret reislerini karargâhlarına davet
etmekteydiler62.
Diğer taraftan Kurtuluş Savaşı sürecinde Urfa’da yer alan aşiretleri Fransız işgaline karşı
örgütlemeye çalışan Urfa Kuvayı Milliye Komutanı Ali Saip Bey bölge aşiretleri ile irtibat
içerisindeydi. 15 Ocak 1920’de kararlaştırılan Urfa Milli Ayaklanmasını Urfa’daki kurtuluş
örgütüne haber verdiğini belirten Ali Saip Bey bu ayaklanmanın başarılı olmasının Milli ve Aneze
gibi aşiretlerin katılımıyla gerçekleşeceğini belirtmektedir ve bu aşiretlerin katılımlarını garantiye
almadıkça ayaklanmaya başlamanın uygun olmayacağını belirtmektedir63.
Kurtuluş savaşında ve Urfa’nın kurtuluşu sürecinde düzenli ordunun eksikliğini hisseden ve bu
süreci iyi değerlendiren askeri ve mahalli idareciler aşiret güçlerini bir arada tutarak Fransızları
Urfa’dan çıkarmış ve önemli bir galibiyet elde etmişlerdir. O dönem Urfa Mutasarrıfı bulunan Ali
Rıza Bey, hatıratında yaşanan süreçte aşiretlerin desteklerinin önemine değinmektedir.
“Bütün aşiret reislerinin bu mücadelede hizmetleri çok büyüktür. Bunlar içinde pek büyük
fedakârlık ve yararlılıklarla her türlü tehlikeli işle atılan ve canı gönülden çalışan Badıllı Aşiret
Reisi Sait Bey başta gelenlerdendir. Bu aşiretin değerli reisi Sait Bey’in hizmetleri unutulmayacak
58

Bayram Kodaman 1987, a.g.e., s. 55.

59

Fahrettin Altay, 10 yıl savaş̧ ve sonrası (1912-1922). Eylem, İstanbul 2008, s. 68-69.

60

Wadie Jwaideh vd., 2009, a.g.e., s. 270-271.

61

Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 57-58.

62

Ali Rıza ve Müslüm Akalın, Ahfada yadigâr, Urfa Mücahedesi, Şanlıurfa ili kültür eğitim sanat ve araştırma vakfı,
Şanlıurfa 1995, s. 8-9.
63

Ali Saip Ursavaş, a.g.e., s. 54.
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derecede büyük ve yüksektir. Bununla birlikte aşiret ileri gelenlerinden Sait Bey’in biraderi Bekir
ve Hasan, amcazâdesi Cüneyt Bey’le Yedikuyulu Ahmet ve Hasan Ağa’ların çalışmaları sözü
edilmeye değer. Badıllı aşireti reislerinin, aşiretleri önünde eski serdarlara yakışacak biçimde yer
almaları aşiretleri coşturup kendilerinin değerlerini artırıyordu. Sait Bey’in çok zamanlar bizzat
ileri atılması takdire şayandı. İzollu aşiret reisi Bozan Ağa’nın aşireti ve bizzat kendisi çok
çalışmıştır. Telfutur’un kuzeyinde Fransızlara üstünlük sağladığı gibi Ermenilere de sukuta mecbur
etmiştir. Bozan Ağa cidden cesur ve faal genç bir aşiret reisidir. Döğerli Bekir Bey, altmışlık bir
kişi olduğu halde iki evlâdı ve üçyüz kadar aşiretiyle çok hizmet görmüştür. Fransızlar’a vâki
hücumda aşiretini elindeki değnekle ileri sevk etmiştir. Suruç aşiretlerinden Şeddadî Aşiret Reisi
Casım ve Şeyhanlı Reisi Nuh Ağalarla Picanlı Reisi Galip Beyzâde Mustafa, Dinaî Reisi Salih
Beyler ve kardeşleri, Mustafa Bey’in kardeşleri Müslüm Bey ve Arap aşiretlerinden Bini Yusuf Reisi
Mustafa Halaf harika icad edercesine çalışmalarıyla genellikle taktire değer. Bunlarla birlikte Şıh
Cevherzâde Ömer Efendi’ninde hizmetleri övülmeye değer. Şimalden Urfa’nın yardımına koşan
Siverek eşrafından Cudi Paşa ile Odabaşızâde Mahmut Efendi’nin de gönderdikleri kuvvetlerin
başında bulunan Cudi Paşa’nın amcazâdesi Mehmet Ramazan Ağa ile yeğeni Mehmet Sakıp Efendi
ile Mahmut Efendi’nin oğlu Mehmet Emin Efendi ile Hacı Abuzer, Ramazan ve Şeyh Musa Ağalar
ve Hüseyin Efendi ve Küçük Ömerzâde Rüştü ve Paşazâde Şevket Efendiler ve adlarını
bilemediğimiz pek çok kişi büyük yararlıklar ve fedakârlıklar göstermişlerdir”64.
Bu süreçte yer alan aşiretler Urfa ve çevresi açısından ana aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Düzenli ordunun bu bölgedeki eksikliğini bölge ahali ve aşiretlerince giderildiği anlaşılmaktadır.
Yaşanan bu süreçlerden anlaşıldığı kadarıyla aşiret güçlerinin bulundukları bölge içerisinde denge
rolü oynadıkları ve jeopolitik bir öneme sahip oldukları görülmektedir.
1970’ lerde yazıldığı bilinen “Aşiretler Raporu” isimli eserde Urfa ve çevresinde yer alan birtakım
aşiretlere yer verilmektedir.
Acem, Advan (Udvan), Agovat, Alaaddin, Allahverdi, Arap, Atmanlı, Badıllı, Barazlı,
Baziki(Bezki), Behiman, Bınilset(Bini İsa), Bini Muhammed, Bucak, Canbeyli, Cümeyle, Çakallı,
Çuvan, Delikanlı, Didanlı, Dinar, Divan, Döğer, Hartavi, İzol, Karahanlı, Karakeçili, Kofbinik,
Kuran, Kuri, Kurkanlı, Mersavi, Meshur, Milli, Mirdis, Öncel, Pijanlı, Siyala, Şarkiyan, Şeyhanlı,
Tamah, Türkan, Übeda, Übeyyan, Şeddadi aşiretleri gibi aşiret isimleri yer almaktadır65.
Sonuç ve Değerlendirme
Aşiret yapılarının jeopolitik anlamda değerlendirilmesi bu yapıların yer aldığı bölgenin geçmişini
anlamada, bugününü yorumlamada ve geleceği açısından öngörüde bulunmada önemli bir bakış
açısı oluşturmaktadır. Tarihsel süreçte değerlendirildiğinde antik dönemlerden beri varlığını
sürdüren aşiret yapıları, yer aldıkları iklim ve bölge koşulları ile adaptasyon içerisinde
görülmektedirler. Aşiret türü yapılar insanlık tarihinde varlığını sürdürerek günümüze kadar
ulaşabilen önemli bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç Ortadoğu gibi çatışmanın ve
devinimin bol olduğu bir coğrafya da gerçekleştiği düşünülünce aşiret tipi yapıların aşiret geleneği
ve kültürünü daha da değerli kılmaktadır.
Fransız Devrimi ve Sanayi İnkılabı ile başlayan küresel çaptaki dönüşümler, batı menşeli olarak
yayınlanan İnsan Hakları Beyannamesi ile aşılanmaya çalışılan bireysel özgürlük anlayışları
günümüz toplumlarında büyük değişimlere yol açmıştır. Bireyselci yaklaşımların günümüze
64
65

Ali Rıza, vd., s. 126.
Aşiretler Raporu, Kaynak Yayınları, Beyoğlu, İstanbul 1998.
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yansımaları olarak ön plana çıkan fastfood anlayışı, hızlı yaşam ve teknolojik gelişim süreçleri de
moderniteyi esas alarak gelenekçi düşünceyi gerici ve ilkel bir plana itmektedir. Bu süreç aşiretler
açısından değerlendirildiğinde benzer olumsuz yargılar teşkil etmektedir. Zayıflayan aşiret kültürü
ve geleneği ile birlikte aşiret yapıları içerisinde ciddi değişikliğe neden olan bir süreç
yaşanmaktadır. Bu sebeple Ortadoğu aşiret yapıları özelinde Urfa örneğine değinmiş olduğumuz
aşiret yapıları geçmişinde olduğu gibi günümüzde ve belki de gelecekte varlığını korumaya devam
edecektir, lakin bu süreç aşiret sisteminde büyük dönüşümlere ve değişimlere neden olacağı
aşikardır. Ortadoğu tarihinde önemli süreçlerde rol almış ve jeopolitik açıdan önemli kazanımlar
elde etmiş olan aşiret yapıları geçmişte olduğu kadar günümüzde de dikkate değerdir ve bu
çerçevede ele alınarak irdelenmesi önem arz etmektedir.
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Özet
Araştırmada matematik öğretmen adaylarının, ortaokul öğrencilerinin “kesirler” konusuna bakışları
hususunda onlarla empati kurmaları, yani ortaokul öğrencilerinin “kesirler” konusunu neden zor
bulduklarına ve “kesirler” konusuna yönelik sahip oldukları olumsuz düşüncelerin ortadan
kaldırılabilmesi için neler yapılabileceğine ilişkin matematik öğretmen adaylarının görüşlerinin
alınması amaçlanmıştır. Ortaokul düzeyinde öğrenciler matematikte çeşitli konularda zorluk
yaşayabilmektedirler. Özellikle de “kesirler” konusunda zorluk yaşayan öğrencilere bu konuda yol
göstermek ve kesirler konusunun bu öğrencilerce daha kolay anlaşılmasını sağlamak önemlidir. Bu
çalışma özellikle de “kesirler” konusunda öğrencilerin neden zorluk yaşayabilecekleri ve bu
zorlukların ortadan nasıl kaldırılabileceği konusunda çeşitli öneriler ortaya konması ve öğretmen
adaylarının bu yönde görüşlerini ifade etmeleri bakımından önem taşımaktadır. Bu sayede
“kesirler” konusu ile ilgili öğrencilerin yaşayabilecekleri zorluklar ve bu zorluklara yönelik çözüm
önerileri sunularak öğrencilerin “kesirler” konusunu daha iyi anlayabilmesi ve bu konuya yönelik
olumsuz tutum geliştirmelerinin önüne geçilmesinin sağlanması düşünülmektedir. Bu kapsamda şu
probleme cevap aranmaktadır? Öğretmen adaylarına göre “kesirler” konusunun zor bulunmasının
nedenleri ve bu konuda yapılabilecekler nelerdir? Bu sebeple de 45 matematik öğretmen adayına
“Kesirler konusunu korkunç bir matematik konusu olarak ifade eden bir grup çocuk sizce bunu
neden böyle düşünmektedir? Sizin kesir öğretiminiz öğrencilerin bu algılarını nasıl değiştirebilir?”
sorusu yöneltilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 45 ilköğretim matematik öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Çalışma Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi ilköğretim matematik
öğretmenliği Anabilim Dalı üçüncü sınıf öğrencileriyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar
yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Matematik öğretmen adaylarının görüş formuna verdikleri cevaplar
nitel olarak analiz edilmiş olup, cevaplar kodlanarak kategorize edilmiştir. Bu sayede öğretmen
adaylarının “kesirler” konusunun zorluklarına ve kendi çözüm önerilerine ilişkin görüşleri
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, kesirler, matematik öğretmen adayları, görüş
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PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ VIEWS ON THE SUBJECT OF
FRACTIONS: WHY IS IT DIFFICULT? HOW TO MAKE IT EASY?

Abstract
This research aims at prospective mathematics teachers to empathize with secondary school
students' views on the subject of "fractions", in other words, it is aimed to get opinions of
prospective mathematics teachers on what can be done in order to eliminate the negative thoughts
of secondary school students about “fractions” and the reason why the students find subject of
“fractions” difficult. At the secondary level, students may have difficulty in various subjects in
mathematics. Particularly, it is important to instruct the students, who have difficulties in
“fractions”, on this subject and to make this subject easier for students to understand. This study is
especially significant in terms of making various proposals about why students may have
difficulties in “fractions” and how to eliminate these difficulties, as well as expressing the opinions
of prospective teachers in this regard. By this means, it is planned to provide the students with a
better understanding of the "fractions" subject and to prevent them from developing negative
attitudes towards this subject by presenting the difficulties that the students may experience
regarding the "fractions" subject besides the solutions for these difficulties. In this context, the
answer to the following problem is sought: According to the prospective teachers, what are the
reasons for the subject of "fractions" to be found difficult and what can be done in this point?
Therefore, the questions “Why do you think a group of children expressing the subject of fractions
as a terrible math topic? How can your teaching method of fraction change these students'
perceptions?” were asked. The study group of the study consists of 45 elementary school
prospective mathematics teachers. The study was carried out in the spring semester of 2019-2020
academic year with the third-grade students of Kafkas University Dede Korkut Faculty of
Education Primary School Mathematics Teaching Department. The answers given by the
prospective mathematics teachers to the opinion form were qualitatively analysed and the answers
were categorized by coding. In this way, the opinions of the prospective teachers regarding the
difficulties of the "fractions" subject and their own solution proposals were determined.
Keywords: Mathematics teaching, fractions, prospective mathematics teachers, opinion

GİRİŞ
Rasyonel sayılar kümesinde hem kesir sayıları ve hem de ondalık sayılar bulunmaktadır. Rasyonel
sayılar dolayısıyla da kesir sayıları, günlük hayatta çok önemli bir yere sahiptir. Ancak, anlaşılması
ve öğretilmesi en zor matematiksel kavramlardan biri olarak görülmektedir. Doğal sayılarla ilgili
işlemler ve problem çözümlerinde olduğu gibi kesirlerle ilgili işlemlerin çözümünde de
modellerden ve şekillerden faydalanılmaktadır. Şekiller ve modeller, soruyu somutlaştırır, anlamayı
kolaylaştırır ve bu sayede doğru çözümün yapılmasına kolaylık sağlamaktadır. Kesir kavramının
günlük yaşam ile ilişkilendirilmesinde, bir kesrin belli bir kadarının ve belli bir kadarı bilinen
çokluğun bütünün hesaplanması kesir sayılarıyla ilgili problemlerde önemli bir yer tutmaktadır.
Ayrıca hazırlanan problem cümlelerinin günlük yaşama uygun yazılması ve somutlaştırılması
gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerce soyut bulunan kesirler hayatın bir parçası, bir gereksinimi
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olarak ortaya çıkmakta ve kesirler konusunun kavranması kolaylaşmaktadır (Kocaoğlu ve
Yenilmez, 2010).
Öğretmenler ve öğrenciler için, en sıkıntılı alanlardan biri, kesirler özellikle de kesirlerle yapılan
işlemlerdir. Yıldan yıla öğrenciler kesirlerde toplama, çıkarma çarpma ve bölmenin nasıl
yapılacağını öğrenirler ve sonra da unuturlar. Öğrencilerle kesirlerle zorluk yaşamasının nedeni
öğrencilerin formülleri ve algoritmaları anlamak yerine ezberlemeleridir (Hanson, 1995).
Araştırmacıların çoğu, öğrencilerin kesirler ve rasyonel sayılarda zorlanmalarının onların
tamsayılarla ilgili bilgileriyle bağlantılı olduğu konusunda hemfikirdirler (Ni ve Zhou, 2005).
Kesirler konusunu öğrencilerin tam olarak kavraması oldukça zordur. Öğretmenlerin kesirleri
öğretmek için sınıfta kullanmak amacıyla, çok çeşitli stratejiler bulmaları gerekmektedir. Kesirler
konusunun işlendiği ders eğer öğrenciler kendi bilgi ve düşüncelerini inşa etmeleri konusunda özgür
bırakılırlarsa çok daha anlamlı hale gelmektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerin neler bildiklerinden
haberdar olmaları önemlidir. Bu şekilde, öğrencilerin ön bilgilerinin üzerine inşa edebilirler.
Öğrenci merkezli stratejiler kesir derslerini çok daha etkili hale getirebilir. Öğretmenler, öğretim
tasarımlarının incelenmesine ve geliştirilmesine daha fazla önem vererek, öğrencilerin kesir
öğrenmelerini geliştirebilirler (Naiser, Wright ve Capraro, 2003).
Aşağıda kesirler konusuna ilişkin yapılan literatür taraması neticesinde elde edilen çalışmalara yer
verilmiştir.
Yiğit ve İpek (2015) çalışmalarında kesirler konusunun geleneksel öğretim yöntemine kıyasla kendi
başına bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarı puanları ortalamalarında olumlu yönde daha
fazla katkı sağladığını belirlemişlerdir. Öğretmenlerin geliştirilen kesirler öğretim CD si hakkındaki
görüşleri de alınmış olup, öğretmenler materyale dayalı ders işleme ve geliştirilen materyal
hakkında olumlu görüş bildirmişlerdir.
Biber, Tuna ve Aktaş (2013)’ın araştırmalarında, öğrencilerin çoğunluğunun kesirlerde sıralama,
toplama-çıkarma ve çarpma konularında kavram yanılgılarına sahip olduğu, bu konulardaki en
önemli öğrenme güçlüklerinin; kesirlerin pay ve paydalarını ayrı ayrı düşünülüp işlem yapılması,
kesirlerle ilgili önceden öğrendikleri kuralları sonraki konulara uygulamaları olduğu belirlenmiştir.
Mesela kesirlerde toplama işleminde pay ve paydaların kendi aralarında ayrı ayrı toplanması,
genişletme işleminin paydaya uygulanıp paya uygulanmaması, genişletme katsayısını pay ve payda
ile toplayarak işlem yapılması şeklinde yanılgılara sahip olunduğu belirlenmiştir. Bu yanılgı
durumlarında şekil ve modellemeler kullanılması, birinci durumdaki kesirle genişletilmiş kesrin
birbirine eşit olmadığının gösterilmesinin ve birkaç örnekle kesirlerde genişletmede yapılan hatanın
göz önünde bulundurularak anlatılması, öğrencilere yaptıkları hata üzerinden konu tekrar
anlatılarak, dikkatleri çekmek ve farklı sorularla pekiştirmeler yapma gibi çözümler önerilmektedir.
Kesirlerde çarpma işlemi ile ilgili karşılaşılan hatalar ise öğrencilerin payları çarpıp paydaları
çarpmadan aynen yazmaları ve sayıları çapraz çarpmalarıdır. Bu durumlarda şekiller ve
modellemeler kullanma, çarpma işaretinin fonksiyonunun öğrencilere tekrar anlatılması gibi
çözümler önerilmiştir. Kesir problemlerinde öğrencilerin çoğunun soruyu sadece işlem yaparak
çözdükleri ve bu konuda da kavram yanılgısına sahip oldukları için doğru sonuca ulaşamadıkları
görülmüştür. Öğrencilerin kesir kavramının özünü anlamlandıramadıkları ve soyutlayamadıkları
ifade edilmiştir.
Aksu ve Konyalıoğlu (2015)’nun çalışmasında öğretmen adaylarının, “öğrenciyi anlama” ve
“gösterim temsilleri ve yöntemi” bilgisi bakımdan yetersiz oldukları belirlenmiştir. Öğretmen
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adaylarının, kesirlerde işlemler konusunda öğrencilerin yaşayabilecekleri zorluklar konusunda bilgi
sahibi oldukları belirlenmiştir. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemindeki payda eşitlenmesi ve
kesirlerde çarpma işleminde önceki bilgilerin bu işlem için kullanılması ile oluşacak zorluklardan
bahsettikleri görülmüştür. Öğretmen adayları, öğrencilerin kesirlerde işlemler konusunda
zorlanacakları durumları ve sahip olacakları yanılgılarını belirttikten sonra bu gibi durumları aşmak
için somut materyal ve modellerin kullanılmasının etkili olacağını ifade etmişlerdir. Bazı adaylar
konunun anlatımı boyunca kavramsal öğrenmeye önem verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Öğretmen adaylarının model ve şekil kullanımında yeterli olmadıkları, öğrenciler tarafından yapılan
hataların kaynağını belirlemekte güçlük çektikleri görülmüştür. Yapılan hataların giderilmesi için
adaylar, konunun şekiller ve modeller yardımıyla anlatılarak kuralların kavratılması gerektiği
önerisinde bulunmuşlardır. Verilen işlemler ile ilgili model çizimi konusunda da bütün adayların
sorun yaşadığı belirlenmiştir.
Işıksal (2006)’ın çalışmasında, öğretmen adaylarının kesirlerde çarpma ve bölmeye ilişkin
problemleri sembolize edip çözebildiklerini ancak, bu kavramları yorumlama ve
anlamlandırmalarındaki alan bilgilerinin yeterince derin olmadığı, kesirlerde çarpma ve bölmeye
ilişkin kavramların mantığına vurgu yapılması gerektiğine yönelik inançları yüksek olsa da, bu
kavramların açıklama ve gösterimine ilişkin bilgilerinin yetersiz olduğu ifade edilmiştir.
Okur ve Çakmak Gürel (2016)’in çalışmasında, öğrencilerin en çok parça-bütün ilişkisi; en az
kesirlerde toplama işlemi konusunda kavram yanılgısına sahip oldukları belirlenmiş olup, parça
bütün ilişkisinin önemi göz önüne alındığında ve öğrencilerin en fazla bu konuda kavram
yanılgısına sahip olmaları sebebiyle, öğretmenler bu konu üzerinde durulması gerektiğini ifade
etmişlerdir.
Önal ve Yorulmaz (2017)’a göre, öğrencilerin kesirlerde en çok yaptıkları hatalar; kesirlerde
sıralama yaparken doğal sayı gibi işlem yapma, toplama işleminde aynı kesir içerisinde pay ve
paydayı toplayıp sonucu doğal sayı olarak yazma, çıkarma işleminde pay ve paydaları ayrı düşünüp
büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmaları, sayı doğrusunda bütünü parçalara eş olarak
ayırmamalarıdır.
Yavuz (2013) çalışmasında, kesirli sayıların soyut bir kavram olması sebebiyle, dersin başarısını
olumsuz yönde etkilediği, öğrenci başarısını arttırmak için, gerekli materyallerin kullanılması ve
konunun somutlaştırılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu sayede öğrencilerin konuya yönelik
ilgilerinin artacağı, motivasyonlarının yükseleceği ve ders başarısının olumlu yönde etkileneceği
ifade edilmiştir. Kesirli sayıların zor bir konu olarak algılanmasının, konunun soyut olması ve
anlaşılma güçlüğü olduğu ifade edilmiştir. Öğretmenlerin kesirli sayılara ilişkin materyal
kullanmaları, soyutu somutlaştırmaları ve öğrencilerin görerek ve hareket ettirerek öğrenmelerini
kolaylaştırmaları gerektiği ifade edilmiştir.
Ünver (2016) çalışmasında bir öğretmenin kesirlere ilişkin alan bilgisi kadar kavram yanılgılarına
ilişkin bilgisinin de iyi olması gerektiği ve alan öğretimi bilgisi ne kadar iyi ise öğretim sürecinin de
o kadar etkili olacağını ifade etmiştir. Araştırma kapsamında, öğretmen adaylarının öğrencilerin
kesirlerle ilgili sahip olabilecekleri olası yanılgılarına ilişkin görüşleri alınmıştır. Bu bağlamda da,
kesirleri sıralamayla ilgili olarak sayıları büyük olan kesri büyük görme, paydası büyük olan kesri
büyük görme, negatif kesirleri pozitif kesirlerdeki gibi sıralama, kesirlerde çarpmada, payda eşit
olduğunda sadece payları çarpma, çarpma işleminde payda eşitleme, çarpma işlemini kesirlerde
toplama gibi yapma, tam sayılı kesri çarpma gibi düşünme, paydayı genişletmek için kullandığı
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katsayıyı payla çarpmadan işlem yapma, toplama-çıkarma işleminde pay ve paydayı kendi
aralarında toplama-çıkarma, tam kesirle bileşik/basit kesri toplama ve bölme işleminde kesirleri
doğrudan çarpma cevaplarını vermişlerdir. Ayrıca, aynı bütünü parçalayan eş değerli kesirlerin
temsil ettiği miktarı belirleme, tam sayıların aynı zamanda kesir olması, doğru birimlere ayıramama
ve kesirlerin yerini sayı doğrusunda belirleme olarak isimlendirilen yanılgı türleri de ifade
edilmiştir.
Araştırmada matematik öğretmen adaylarının, ortaokul öğrencilerinin “kesirler” konusuna bakışları
hususunda onlarla empati kurmaları, yani ortaokul öğrencilerinin “kesirler” konusunu neden zor
bulduklarına ve “kesirler” konusuna yönelik sahip oldukları olumsuz düşüncelerin ortadan
kaldırılabilmesi için neler yapılabileceğine ilişkin matematik öğretmen adaylarının görüşlerinin
alınması amaçlanmıştır. Ortaokul düzeyinde öğrenciler matematikte çeşitli konularda zorluk
yaşayabilmektedirler. Özellikle de “kesirler” konusunda zorluk yaşayan öğrencilere bu konuda yol
göstermek ve kesirler konusunun bu öğrencilerce daha kolay anlaşılmasını sağlamak önemlidir. Bu
çalışma özellikle de “kesirler” konusunda öğrencilerin neden zorluk yaşayabilecekleri ve bu
zorlukların ortadan nasıl kaldırılabileceği konusunda çeşitli öneriler ortaya konması ve öğretmen
adaylarının bu yönde görüşlerini ifade etmeleri bakımından önem taşımaktadır. Bu sayede
“kesirler” konusu ile ilgili öğrencilerin yaşayabilecekleri zorluklar ve bu zorluklara yönelik çözüm
önerileri sunularak öğrencilerin “kesirler” konusunu daha iyi anlayabilmesi ve bu konuya yönelik
olumsuz tutum geliştirmelerinin önüne geçilmesinin sağlanması düşünülmektedir. Bu kapsamda şu
probleme cevap aranmaktadır? Öğretmen adaylarına göre “kesirler” konusunun zor bulunmasının
nedenleri ve bu konuda yapılabilecekler nelerdir?

YÖNTEM
Araştırmanın çalışma grubunu kırk beş ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırma verileri 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Özellikle Özel
Öğretim Yöntemleri-I ve II derslerini alan üçüncü sınıfta eğitim görmekte olan okul deneyimi ve
öğretmenlik uygulaması derslerini alan öğrenciler olması sebebiyle amaçlı örnekleme yapılmıştır.
Amaçlı örnekleme araştırmanın amacı doğrultusunda bilgi açısından zengin durumların seçilmesidir
(Büyüköztürk, 2012). Veriler nitel olarak analiz edilmiştir. Nitel araştırma desenlerinden Olgubilim
kullanılmıştır. Olgubilim deseninde farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir
anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanılmaktadır. Olgubilim araştırmaları bir olguyu daha iyi
tanımamıza ve anlamamıza yardımcı olacak sonuçlar, örnekler ve açıklamalar sunar (Yıldırım ve
Şimşek, 2008). Nitel veri analizi yaklaşımlarından içerik analizi kullanılmıştır. Bu sayede amaç,
toplanan verileri açıklayan kavram ve ilişkilere ulaşmaktır. Veriler ayrı ayrı iki uzman tarafından
analiz edilmiştir. Verilerden çıkarılan anlamlara göre kodlama yapılarak, araştırmanın amacı
kapsamında önemli boyutlar belirlenmeye çalışılır. Araştırmacılar, doğrudan verilerden yola
çıkarak kodlar oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu tür çalışmalarda en az %70
düzeyinde kodlama güvenirlik yüzdesine ulaşılması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Veriler iki uzman tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiş araştırmacılar arası güvenirlik analizi sonucu
%76 çıkmıştır. Bu da araştırmacılar arası güvenirliğin yüksek olduğu anlamına gelmektedir.
Matematik öğretmen adaylarına “Kesirler konusunu korkunç bir matematik konusu olarak ifade
eden bir grup çocuk sizce bunu neden böyle düşünmektedir? Sizin kesir öğretiminiz öğrencilerin bu
algılarını nasıl değiştirebilir?” sorusundan oluşan bir görüş formu uygulanmıştır. İlgili soru Van De
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Walle, Karp ve Bay-Williams (2012)’dan alınmıştır. Matematik öğretmen adaylarının görüş
formuna verdikleri cevaplar nitel olarak analiz edilmiş olup, cevaplar kodlanarak kategorize
edilmiştir. Bu sayede öğretmen adaylarının “kesirler” konusunun zorluklarına ve kendi çözüm
önerilerine ilişkin görüşleri belirlenmiştir.

BULGULAR
Aşağıdaki tabloda ilköğretim matematik öğretmen adaylarının “Kesirler konusunu korkunç bir
matematik konusu olarak ifade eden bir grup çocuk sizce bunu neden böyle düşünmektedir?”
sorusuna verdikleri cevapların kodlara ve kategorilere göre dağılımına yer verilmektedir.
Tablo 1. Matematik Öğretmen Adaylarının “Kesirler konusunu korkunç bir matematik konusu olarak ifade
eden bir grup çocuk sizce bunu neden böyle düşünmektedir?” sorusuna verdikleri cevapların kodlara ve
kategorilere göre dağılımı
Kategoriler
Kodlar
f
%
Kavram Bilgisi
3
6,66
Bilgi Eksikliği
5
11,11
Öğrenciden Kaynaklı
Önyargı
4
8,88
Düzey Yetersizliği
1
2,22
Ezber
1
2,22
Derse Katılım
1
2,22
Aileden Kaynaklı
Aile Tutumu
1
2,22
Öğretmen Tutumu
2
4,44
Öğretmenden Kaynaklı
Öğretmen Yetersizliği
2
4,44
Matematik Dersini Sevdirememe
3
6,66
Öğrencileri Güdülememe
2
4,44
Kavramların Yetersiz Verilmesi
2
4,44
Yoğunluk Açısından
Anlamsal Açıdan
Zorluk Açısından
Parça Bütün İlişkisinin Sunulmaması.

3
3
4
7

6,66
6,66
8,88
15,55

Yanlış Anlama
Kavram Yanılgısı
Konunun Anlaşılmaması
Kesir Soruları

Konuyu Yanlış Anlama
Kavram Yanılgısı
Kavramsal Öğrenmenin Olmaması.
Sorularda Başarısız Olma

2
2
4
2

4,44
4,44
8,88
4,44

Sembolik Gösterilim

Kesirlerin Yazılışları
Pay ve Paydanın Anlamlandırılmaması

1
4

2,22
8,88

Diğer Konularla İlişki

Kesirlerle Doğal ve Tamsayı İlişkisi
Hazır bulunuşlukların Olmaması
Öğrencilerin Kesir Kavramını Ezberlemesi
Kesirlerin Ezberle Verilmesi
Kesirlerin Soyut Görülmesi
Materyal Kullanılmaması
Doğru Tekniklerin Kullanılmaması
Düz Anlatım Yapılması

14
4
3
3
3
1
3
2

31,11
8,88
6,66
6,66
6,66
2,22
6,66
4,44

Kesirlerin Yapısı
Parça-Bütün İlişkisi

Ezber
Soyut
Özel Öğretim Yöntem ve Teknikleri
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Tablo 1 incelendiğinde kategoriler bazında öğrenciden kaynaklı kategoriden bilgi eksikliği kodu
%11,11, aileden kaynaklı kategoriden ailenin tutumu kodu %2,22, öğretmen kategorisinde
matematik dersini sevdirememe kodu %6,66, kesirlerin yapısı kategorisinde zorluk açısından kodu
%8,88, parça bütün ilişkisi kategorisinde parça bütün ilişkisinin sunulmaması %15,55, yanlış
anlama kategorisinde konuyu yanlış anlama kodu % 4,44, kavram yanılgısı kategorisinde kavram
yanılgısı kodu %4,44, konunun anlaşılmaması kategorisinde kavramsal öğrenmenin olmaması kodu
%8,88, kesir soruları kategorisinde sorularda başarısız olma kodu %2,22, sembolik gösterim
kategorisinde pay ve paydanın anlamlandırılamaması kodu % 8,88, diğer konularla ilişki kesirlerle
doğal ve tamsayı ilişkisi kodu %31,11, ezber kategorisinde öğrencilerin kesir kavramını
ezberlemesi kodu ile kesirlerin ezbere verilmesi kodu aynı oranla %6,66 ile soyut kategorisinde
kesirlerin soyut görülmesi kodu %6,66, özel öğretim yöntem ve teknikleri kategorisinde doğru
tekniğin kullanılmaması %6,66 olarak görülmektedir.
Öğrenciden kaynaklı kategorisi altında kavram bilgisi ve matematik işlem bilgisinin yetersiz
olması, anahtar kavramları karıştırma, kavramları birbiriyle ilişkilendirememek, öğrencilerin yanlış
kuralları kullanması, öğrencilerin kesirler konusunu daha üst düzey konu olarak tanımlaması, farklı
konu olarak bakılması, matematiğe karşı ön yargılar, kesirleri anlama düzeylerinin yetersiz olması,
kesirlerin her yıl öğretilip unutulması, etkin katılım sağlanmaması düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Aileden kaynaklı kategorisi altında ailenin tutumu düşüncesini ifade etmişlerdir.
Öğretmenden kaynaklı kategorisi altında kesir tanımının yeterli sunulmaması, denklik kavramının
verilememesi, kesir işlemlerinin yanlış tanımlanması, kesirlerde sıralama işleminin zor olarak
verilmesi, modellerin doğru ifade edilememesi düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Kesirlerin yapısı kategorisi altında konu içerisinde birçok konunun olmasından dolayı zorluk
yaşanmakta olduğu, kesirlerin kavramsal zenginliği ve karmaşıklığından kesirler konusunu korkunç
bir matematik konusu olarak ifade ettikleri, formüllerin çokça kullanılması, kesirlerin farklı anlam
içermesi, kesirlerin betimlemesinin çok zor olması, kesirlerin yazımlarının zor olması, kesirlerdeki
işlemlerin zor olması düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Parça-bütün ilişkisi kategorisi altında parça-bütün ilişkisinin yanlış verilmesi, bütünden parçaya
geçiş yapamamak, parça-bütün ilişkisinin bölme ile olan ilişkisinin verilememesi düşüncelerini
ifade etmişlerdir.
Yanlış anlama kategorisi altında konuyu yanlış anlama, yanlış anlamlandırma düşüncelerini ifade
etmişlerdir.
Kavram yanılgısı kategorisi altında kesirler konusunda kavram yanılgılarına sahip oldukları için
böyle düşündükleri, kavram yanılgılarının varlığı, kavram ve işlem yanılgılarının çok olması
düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Konunun anlaşılmaması kategorisi altında temel kavramları kavrayamama, kesrin anlamını
anlamamak, sayı doğrusunu anlamamak, kesirlerin farklı anlamlarını anlayamamak, kavramsal
öğrenmenin olmaması, kesirler konusunu tam olarak kavrayamadıkları, öğrenciler kesirlerin
büyüklüğü veya parçaların büyüklükleri hakkında bilgi edinmedikleri için hata yaparlar
düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Kesir soruları kategorisi altında sorularda başarısız olma, problem çözmedeki sıkıntılar
düşüncelerini ifade etmişlerdir.
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Sembolik gösterilim kategorisi altında kesir çizgisinin kendisi, altına veya üstüne yazılan sayıların
öğrenciyi korkutabileceği, pay ve paydanın anlamlandırılmaması, pay ve paydanın ayrı şeymiş gibi
düşünülmesi, doğrudan işlemi bölme olarak görmeleri, iki sayının bölme şeklinde yazılmasının
farklı anlamlandırılması düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Diğer konularla ilişki kategorisi altında kesirlerle doğal ve tamsayı ilişkisi, kesirler konusunu
görmeden önceki konulara öğrencilerin yaklaşımı, özellikle doğal sayılar konusunda öğrencilerin
kesirlere yönelik kurdukları benzerlikler ve ayrılıklar, doğal sayılarda kullanılan işlemler kesir
hesaplarında da kullanıldığı için zorlanmaktalar, öğrencilerin doğal sayılar ve tam sayılar ile ilgili
ön bilgileri kesir kavramını algılamalarını güçleştirmektedir, soyut olarak rakamlar dünyasında
saymaya alışan öğrenciler, sayı doğrusu üzerinde kesri yerleştirememektedir, kesirlerin
tamsayılardan farklı özelliklere sahip olması, tamsayıların tek, kesirlerin bir tanesinin denk şeklinde
sonsuz tane olması, kesirlerin pay ve paydalarını farklı iki tamsayı olarak algılamaları, doğal sayılar
ile ilişki kuramamak, tamsayılardaki işlemlerin aynısını kesirler için yapmak, doğal sayılar ile
kesirlerin karıştırılması, kesirleri tamsayı gibi düşünmeleri, sayıları ve çoklukları sadece doğal sayı
ve sayma sayı olarak görmek istemeleri, doğal sayı ve kesirlerdeki işlem farlılıkları, tamsayılar ile
kesir ilişkisinin kurulamaması, doğal sayılar bilgisinin kesirlere yanlış uygulanması, doğal sayılar
ile kesirlerin karıştırılması, doğal sayılar ile ilgili bilgileri kesirler ile alanda kullanamamak, doğal
sayıların tekliği ancak kesirlerin sonsuzluğu, hazırbulunuşlukların olmaması, konudan önceki bilgi
dağarcığının yanlış inşa edilmiş olmasından, öğrencilerin ön bilgilerinin eksik olması, önceki
bilgilerin yeni bilgiyle çelişmesi düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Ezber kategorisi altında öğrencilerin kesir kavramını ezberlemesi, kesirleri ezberleme, öğrencilerin
kesirleri anlama yerine formülleri ve algoritmayı ezberlemeleri, kesirlerin ezberle verilmesi, ezber
bilgilerin çokluğu, kesirlerin anlamaya değil kurala ve algoritmalara dayalı olması düşüncelerini
ifade etmişlerdir.
Soyut kategorisi altında kesirlerin soyut görülmesi, her işlemin kendine göre soyut anlamının
olması, kesir kavramının ilk soyut kavram olması düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Özel öğretim yöntem ve teknikleri kategorisi altında materyaller, oyunların kullanılmaması, doğru
teknikler kullanılmıyor, kesirlere özgü öğretim yaklaşımlarına bağlı engeller, düz anlatım
yapılması, gerekli öğretim materyalleri ve araçlar, pek çok okulda bulunmadığından veya basit de
olsa birtakım araçların üretilmesi ek bir yük sayıldığından tahta başında öğretmenin düz anlatımı
konuyu zorlamaktadır düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Aşağıdaki tabloda ilköğretim matematik öğretmen adaylarının “Sizin kesir öğretiminiz öğrencilerin
bu algılarını nasıl değiştirebilir?” sorusuna verdikleri cevapların kodlara ve kategorilere göre
dağılımına yer verilmektedir.
Tablo 2. Matematik Öğretmen Adaylarının “Sizin kesir öğretiminiz öğrencilerin bu algılarını nasıl
değiştirebilir?” sorusuna verdikleri cevapların kodlara ve kategorilere göre dağılımı
Kategoriler
Kodlar
f
%
Yeni kural

Uygulama

Pratik
Pay ve paydayı açıklayan
Hatalar ve kavram yanılgıları için

2
1
1

4,44
2,22
2,22

Çok uygulama
Sorunlara yönelik uygulama

2
1

4,44
2,22
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Kazanım sırası

Problem ve işlem bir arada
Hazır bulunuşluk
Kesirlerin anlamları
Kesirleri bölme olarak anlama
Kesirlerin farklı alan ve anlamda kullanıldığı
Model ve kesir sayısının okunuşu
Parça-bütün ilişkisi dışındaki anlamlar
Pay ve paydanın ayrı düşünülmemesi
İşlem bilgisi, oran, bölme, ölçme kavramları
Yarım ve çeyrekten sonra sembolik gösterim
Somut, yarı-soyut, soyut aşamalar
Öncelik denk kesir

1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1

2,22
2,22
4,44
4,44
2,22
2,22
2,22
2,22
6,66
2,22
2,22
2,22

Parça-bütün ilişkisi

Parça-bütün ilişkisi iyi verilmeli
Parça bütün ilişkisi sorulara uygulanmalı

10
1

22,22
2,22

Kesir ile doğal sayılar
Kesir ile ondalık sayılar ve yüzdeler
Kesir ve rasyonel sayı
Kesir ve oran
Hata yapmadan anlatma
Yaparak-yaşayarak
Ödül
Şekil, şema, eşya kullanımı
Güdüleme
Öğrenme güçlüğüne uygun yaklaşım
Deneme-yanılma
Farklı anlatım
Oyun
Drama
Yüz yüze
Planlı sunum
Yeteneğe uygun
Günlük hayattan örnekler
Materyal kullanma
Bilişim araçları
Proje
Model
Geleneksel olmayan metodlar
Öğrencilerle mülakat
Tartışma
Yeterlilik testi
Farklı etkinlik kullanımı

4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
19
23
2
1
10
1
2
3
1
6

8,88
8,88
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
4,44
4,44
2,22
2,22
2,22
2,22
42,22
51,11
4,44
2,22
22,22
2,22
4,44
6,66
2,22
13,33

Vurgulama

İlişkilendirme

Özel öğretim yöntem ve
teknikleri

Tablo 2 incelendiğinde yeni kural, uygulama, vurgulama, kazanım sırası, parça-bütün ilişkisi,
ilişkilendirme, özel öğretim yöntem ve teknikleri şeklinde kategoriler belirlenmiştir. Bu kategoriler
için birden fazla kod belirlenerek bu kodların öğretmen adayları tarafından yüzdelik olarak ne
oranda kabul gördükleri belirtilmiştir. Yeni kural kategorisinde %4,44 ile pratik yapmak olgusu ön
plana çıkmaktadır. Yeni kural kategorisinin diğer kodları %2,22 oranı ile temsil edilmektedir.
Burada pratik yapmanın ön plana çıkması öğrencilerin soru bazlı alışkanlıklar kazandıklarında çok
daha fazla başarı gösterme durumu söz konusu olabilir demektir.
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Uygulama kategorisinde kodlardan çok uygulama %4,44 sorulara yönelik uygulama ise %2,22 ile
temsil edilmektedir. Uygulama kategorisinde çok uygulamanın kabul görmesinin altında yine
öğrencilerin çözüm ürete ürete sonuca gitmenin daha verimli olmasını düşünmelerindedir denebilir.
Vurgulama kategorisi ele alındığında kesirlerin anlamları ve kesirleri bölme olarak anlama kodları
%4,44 ile en yüksek sayısal değer ile ifade edilmektedir. Bu kategorinin diğer kodları birbirine eşit
değerde olup %2,22 değeri ile gösterilmiştir. Kesirlerin anlamları kodunun öne çıkması öğrencilerin
kesir konusunu daha evvel öğrenmiş oldukları ve kesirleri anımsatan konular ile benzerlikler
taşıdığından dolayı anlam yüklemiş olabilirler. Bunun yanında kesirleri bölme olarak anlama
kodunun yüksek çıkması ise öğrencilerin kesir sembolüyle bölme sembolünün aynı yazılımından
kaynaklı gerçekleşmiş olabilmesindendir denebilir.
Kazanım sırası kategorisinde diğer kategorilerde anlamanın temeli olarak ön plana çıkan koda
benzer bir kod da bu kategoride ön plana çıkmaktadır. Bu kod %22,22 ile parça-bütün ilişkisi iyi
verilmeli kodudur. Parça-bütün ilişkisi daha çok öğretmenlerin model, materyal v.b olguları öne
çıkartarak sunum yaptıkları bir anlatım şeklidir denebilir. Bununda öğrencilere fazlaca katkı
sundukları oransal bazda görülmektedir.
Parça-bütün ilişkisi kategorisinde %22,22 ile parça-bütün ilişkisi iyi verilmeli kodu öne
çıkmaktadır. Bu da bize kazanım kategorisinde vurgulanan modelleme, materyal ile anlatımın
gerekli olduğunu teorik biçimde ispatlamaktadır denebilir.
İlişkilendirme kategorisinde kesirler ile doğal sayılar kodu, kesir ve ondalık sayılar kodu %8,88
oranı ile ortaya konulmaktadır. Bu iki kodun öncelikli algılanmasının sebebi kesirlerin ilk
verildiğinde genellikle doğal sayılardan faydalanmasından kaynaklıdır denebilir. Ondalıklı
yazılımda kesirlerden çıkarıldığından ötürü öğrenciler kafa karışıklığı yaşıyor olabilir.
Özel öğretim yöntem ve teknikleri kategorisinde günlük hayattan örnekler kodu %42,22, materyal
kullanma kodu %51,11, model kodu %22,22, farklı etkinlik kullanımı kodu %13,33 olarak
ölçülmektedir. Bu kategori kesirler konusunun sorunlarının çözümü noktasında çokça fikir
barındırmaktadır. Çünkü matematik de öğrenciler sürekli uygulama alanı buldukları ve aynı
zamanda pratik içeriği çokça ön plana çıkarıldığı konuları rahatlıkla çözümlüyorlar. Yukarıda
ortaya konulan kodların ana karakteri matematiği somutlaştırmak için öğreticiler tarafından sıklıkla
kullanılmasındandır. Özellikle öne çıkan bu kodlar eğitmenlere tüm soyut alanların bu gibi yaparak
ve yaşayarak yapma olanağı barındıran işleyişlerin işe yaradığı kanaatini ortaya koyuyor denebilir.
Yeni kural kategorisi altında, matematik öğretmen adayları yeni pratik kurallar geliştirmek; kesrin
pay ve paydasını açıklamak için genel bir esas belirlemek; hataları, kavram yanılgılarını yok etmek
için yeni argümanlar geliştirmek düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Uygulama kategorisi altında, uygulama çokça yapılmalıdır; tanımlanmış sorunlara göre testler
yapmak düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Vurgulama kategorisi altında, problem ve işlem beraber düşünülmelidir; hazırbulunuşluklara
dikkat çekmek; kesirlerin anlamlarına vurgu yapmak; kesirleri bölme olarak vurgulamak; birçok
farklı alanda ve anlamda kullanıldığını anlatmak; model ve kesir sayısının okunuşu yukarıdan
aşağıya ve aşağıdan yukarıya olacağı iyice anlatılmalıdır; işlem bilgisi, oran, bölme, ölçme
kavramları iyi verilmelidir; parça-bütün ilişkisi dışındaki anlamlar çokça verilmelidir; pay ve
paydanın ayrı düşünülmesinin yanlış olduğunu vurgulamak düşüncelerini ifade etmişlerdir.
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Kazanım sırası kategorisi altında, yarım ve çeyrek kavramları iyice kavratıldıktan sonra sembolik
gösterim olan kesir sayısına geçilmelidir; somut, yarı-soyut, soyut aşamalara geçiş iyi
aktarılmalıdır; denk kesirleri öncelemek düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Parça-bütün ilişkisi kategorisi altında, parça-bütün ilişkisi iyi verilmelidir; parça bütün ilişkisi
sorulara uygulanmalı düşüncelerini ifade etmişlerdir.
İlişkilendirme kategorisi altında, kesir ile doğal sayıların farklılıklarını vermek; kesirleri ondalık
sayılar ve yüzdeler ile ilişkilendirmek; ondalık sayılar ve yüzdeleri ilişkilendiriniz; kesir ve rasyonel
sayı kavramlarını karşılaştırmak; oran kavramı ile olan ilişki söylenmelidir düşüncelerini ifade
etmişlerdir.
Özel öğretim yöntem ve teknikleri kategorisi altında, bir hata yapmadan dersi anlatmaya büyük
önem gösteririm; ödüller ile teşvik etmek; şekil, şema, eşya kullanımını artırmak; güdülenmesine
önem verilmeli; öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere farklı yaklaşım uygulamak; oyun; farklı
anlatım şekli denemek; bütünler parçalanmalı; öğrencilere yaparak, yaşayarak öğrenebileceği
ortamlar hazırlanmalıdır; drama kullanma; işlem ve kuralların anlatımını planlı sunmak; paylaşma
etkinliklerini yüz yüze yapmak; günlük yaşam örnekleri sunmak; öğrenci yeteneklerine göre
örnekler sunmak; materyal kullanmak; proje hazırlatmak; bilişim araçlarından faydalanmalı; model
kullanmak; geleneksel yöntemler kullanılmamalıdır; çok sayıda öğrenciyle bire bir mülakat yapma
fırsatlarını değerlendiriniz; öğrencilere sınıf tartışmaları yaptırılmalıdır; yeterlilik testi yapmak;
karşılaştırma etkinlikleri yapılmalıdır; tahmin etme etkinlikleri verilmelidir; etkinlikler yapılmalı;
eşit paylaşım problemi ile işe başlamak; hatalar ile ilgili etkinlikler tasarlamak düşüncelerini ifade
etmişlerdir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının “Kesirler konusunu korkunç bir matematik konusu
olarak ifade eden bir grup çocuk sizce bunu neden böyle düşünmektedir?” sorusuna verdikleri
cevapların kodlara ve kategorilere göre dağılımına ilişkin sonuçlar aşağıdadır.
Öğrenciden kaynaklı kategorisi altında kavram bilgisi ve matematik işlem bilgisinin yetersiz olması,
anahtar kavramları karıştırma, kavramları birbiriyle ilişkilendirememek, öğrencilerin yanlış
kuralları kullanması, öğrencilerin kesirler konusunu daha üst düzey konu olarak tanımlaması, farklı
konu olarak bakılması, matematiğe karşı ön yargılar, kesirleri anlama düzeylerinin yetersiz olması,
kesirlerin her yıl öğretilip unutulması, etkin katılım sağlanmaması düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Yıldan yıla öğrenciler kesirlerde toplama, çıkarma, çarpma ve bölmenin nasıl yapılacağını
öğrenirler ve sonra da unuturlar. Öğrencilerle kesirlerle zorluk yaşamasının nedeni öğrencilerin
formülleri ve algoritmaları anlamak yerine ezberlemeleri (Hanson, 1995) veya öğrencilerin
tamsayılarla ilgili bilgileriyle bağlantılı olabilir (Ni ve Zhou, 2005). Aileden kaynaklı kategorisi
altında ailenin tutumu düşüncesini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin işin kolayına kaçıp kesirlerle ilgili
kavramları anlamlandırmak yerine ezberlemeye çalışmaları, konuyla ilgili yaşadıkları sorunları
destek almadan kendi başlarına halletmeye çalışmaları, başarısızlık durumunda da önyargı ile
yaklaşılması konunun öğrenilmesinde durumu içinden çıkılamaz bir hale getirebilmektedir. Bu
bağlamda da öğrenci, öğretmen ve veli etkileşimi önem taşımaktadır. Velinin de kesirler konusunda
zorluk yaşayan çocuğu için kendisi bir şey yapamıyorsa bile destek alması ve çocuğunun matematik
dersine yönelik durumuna hakim olması gerekmektedir.
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Öğretmenden kaynaklı kategorisi altında kesir tanımının yeterli sunulmaması, denklik kavramının
verilememesi, kesir işlemlerinin yanlış tanımlanması, kesirlerde sıralama işleminin zor olarak
verilmesi, modellerin doğru ifade edilememesi düşüncelerini ifade etmişlerdir. Öğretmenden
kaynaklı sıkıntılar kesirler konusunun öğretilmesinde konu ile ilgili öğrencilerde yanlış
yapılandırmaların, kavram yanılgılarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu kapsam da
öncelikle öğretmenin kendi alanına hakim olması ve eksiklerini gidermesi gerekmektedir. Aksu ve
Konyalıoğlu (2015)’nun çalışmasında da öğretmen adaylarının, “öğrenciyi anlama” ve “gösterim
temsilleri ve yöntemi” bilgisi bakımdan yetersiz oldukları belirlenmiştir. Bazı adaylar konunun
anlatımı boyunca kavramsal öğrenmeye önem verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ancak
görülmüştür ki, öğretmen adayları model ve şekil kullanımında yeterli değillerdir ve öğrenciler
tarafından yapılan hataların kaynağını belirlemekte güçlük çekmişlerdir. Konularda özellikle
öğrencilerin zorlanacakları, hata yapabilecekleri yerlerin belirlenmesi öğretmenlerin o hususlarda
daha hassas olmasını ve ortaya çıkabilecek sorunları giderme konusunda önceden önlem alabilmesi
adına önemlidir. Işıksal (2006)’ın çalışmasında da, öğretmen adaylarının kesirlerde çarpma ve
bölmeye ilişkin problemleri sembolize edip çözebildiklerini ancak, bu kavramları yorumlama ve
anlamlandırmalarındaki alan bilgilerinin yeterince derin olmadığı, kesirlerde çarpma ve bölmeye
ilişkin kavramların mantığına vurgu yapılması gerektiğine yönelik inançları yüksek olsa da, bu
kavramların açıklama ve gösterimine ilişkin bilgilerinin yetersiz olduğu ifade edilmiştir.
Görülmektedir ki, öğretmen adayları kesirler konusunun öğretimine ilişkin kendileri oldukça
yetersizdir ve konunun öğretimini tam olarak yerine getirilebilecek yeterliğe sahip değillerdir. Bu
durum da kesirler konusunun öğrenciler tarafından zor bulunması kapsamında ulaşılan öğretmen
kaynaklı kategoriyi destekler niteliktedir.
Kesirlerin yapısı kategorisi altında konu içerisinde birçok konunun olmasından dolayı zorluk
yaşanmakta olduğu, kesirlerin kavramsal zenginliği ve karmaşıklığından kesirler konusunu korkunç
bir matematik konusu olarak ifade ettikleri, formüllerin çokça kullanılması, kesirlerin farklı anlam
içermesi, kesirlerin betimlemesinin çok zor olması, kesirlerin yazımlarının zor olması, kesirlerdeki
işlemlerin zor olması düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Parça-bütün ilişkisi kategorisi altında parça-bütün ilişkisinin yanlış verilmesi, bütünden parçaya
geçiş yapamamak, parça-bütün ilişkisinin bölme ile olan ilişkisinin verilememesi düşüncelerini
ifade etmişlerdir. Okur ve Çakmak Gürel (2016)’in çalışmasında, öğrencilerin en çok parça-bütün
ilişkisi konusunda kavram yanılgısına sahip oldukları belirlenmiştir. Parça-bütün ilişkisi kesirler
konusunun temelini oluşturması sebebiyle önemlidir. Daha konunun başında konuya temel
oluşturan durumun algılanmaması ileriki safhalarda büyük sorunlara sebep olur. Bu durum da
göstermektedir ki, öğrenciler parça-bütün ilişkisine hakim olmamaları sebebiyle devamındaki diğer
konuları da anlamakta zorluk çekerler ve bu sebeple de kesirler konusunu zor bir konu olarak
görebilirler. Bu da parça-bütün ilişkisi kategorisinin önemini ortaya koymaktadır.
Yanlış anlama kategorisi altında konuyu yanlış anlama, yanlış anlamlandırma düşüncelerini ifade
etmişlerdir. Kavram yanılgısı kategorisi altında kesirler konusunda kavram yanılgılarına sahip
oldukları için böyle düşündükleri, kavram yanılgılarının varlığı, kavram ve işlem yanılgılarının çok
olması düşüncelerini ifade etmişlerdir. Ünver (2016) çalışmasında bir öğretmenin kesirlere ilişkin
alan bilgisi kadar kavram yanılgılarına ilişkin bilgisinin de iyi olması gerektiği ve alan öğretimi
bilgisi ne kadar iyi ise öğretim sürecinin de o kadar etkili olacağını ifade etmiştir. Araştırma
kapsamında, öğretmen adaylarının öğrencilerin kesirlerle ilgili sahip olabilecekleri olası
yanılgılarına ilişkin görüşleri alınmıştır. Öğretmen adayları öğrencilerin sahip olabilecekleri çok
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sayıda yanılgıya değinmişlerdir. Kesirler konusunda sahip olunan kavram yanılgıları sebebiyle de
öğrenciler konuya ilişkin soruları yanlış çözmekte ve konuyu iyi algılayamamaktadırlar. Bu durum
da kavram yanılgısı kategorisinin ortaya çıkmasını haklı göstermektedir.
Konunun anlaşılmaması kategorisi altında temel kavramları kavrayamama, kesrin anlamını
anlamamak, sayı doğrusunu anlamamak, kesirlerin farklı anlamlarını anlayamamak, kavramsal
öğrenmenin olmaması, kesirler konusunu tam olarak kavrayamadıkları, öğrenciler kesirlerin
büyüklüğü veya parçaların büyüklükleri hakkında bilgi edinmedikleri için hata yaparlar
düşüncelerini ifade etmişlerdir. Önal ve Yorulmaz (2017)’a göre, öğrencilerin kesirlerde en çok
yaptıkları hatalar; kesirlerde sıralama yaparken doğal sayı gibi işlem yapma, toplama işleminde aynı
kesir içerisinde pay ve paydayı toplayıp sonucu doğal sayı olarak yazma, çıkarma işleminde pay ve
paydaları ayrı düşünüp büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmaları, sayı doğrusunda bütünü parçalara
eş olarak ayırmamalarıdır. Bu durum da öğrencilerce konunun anlaşılmamasından
kaynaklanmaktadır.
Kesir soruları kategorisi altında sorularda başarısız olma, problem çözmedeki sıkıntılar
düşüncelerini ifade etmişlerdir. Doğal sayılarla ilgili işlemler ve problem çözümlerinde olduğu gibi
kesirlerle ilgili işlemlerin çözümünde de modellerden ve şekillerden faydalanılmaktadır. Şekiller ve
modeller, soruyu somutlaştırır, anlamayı kolaylaştırır ve bu sayede doğru çözümün yapılmasına
kolaylık sağlamaktadır. Kesir kavramının günlük yaşam ile ilişkilendirilmesinde, bir kesrin belli bir
kadarının ve belli bir kadarı bilinen çokluğun bütünün hesaplanması kesir sayılarıyla ilgili
problemlerde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca hazırlanan problem cümlelerinin günlük yaşama
uygun yazılması ve somutlaştırılması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerce soyut bulunan kesirler
hayatın bir parçası, bir gereksinimi olarak ortaya çıkmakta ve kesirler konusunun kavranması
kolaylaşmaktadır (Kocaoğlu ve Yenilmez, 2010). Görüldüğü gibi kesirlerle ilgili soruların
çözümünde de yol gösterici, öğrencilerin konuyu iyice anlayıp anlamlandırmalarını sağlayacak
çeşitli alternatifler mevcuttur. Kesirlerle ilgili soruları çözebilen, çözebildiğini gören öğrencinin
konuya yaklaşımı ve bakışı da olumlu yönde değişir.
Sembolik gösterilim kategorisi altında kesir çizgisinin kendisi, altına veya üstüne yazılan sayıların
öğrenciyi korkutabileceği, pay ve paydanın anlamlandırılmaması, pay ve paydanın ayrı şeymiş gibi
düşünülmesi, doğrudan işlemi bölme olarak görmeleri, iki sayının bölme şeklinde yazılmasının
farklı anlamlandırılması düşüncelerini ifade etmişlerdir. Pay ve paydanın anlamlandırılmaması,
parça bütün ilişkisinin öğrenci tarafından kurulamadığını ya da öğretmenden kaynaklı bir sıkıntı
olduğunu gösterebilir. Literatürde kesir kavramının sembolik gösterimine ilişkin bir ya da bu
durumdan kaynaklı bir soruna ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak doğal sayı ve tam sayı
gibi sayılarla öncesinde muhatap olmuş öğrenciler için kesirlerin gösterilimi farklı olması sebebiyle
ilginç gelebilir.
Diğer konularla ilişki kategorisi altında kesirlerle doğal ve tamsayı ilişkisi, kesirler konusunu
görmeden önceki konulara öğrencilerin yaklaşımı, özellikle doğal sayılar konusunda öğrencilerin
kesirlere yönelik kurdukları benzerlikler ve ayrılıklar, doğal sayılarda kullanılan işlemler kesir
hesaplarında da kullanıldığı için zorlanmaktalar, öğrencilerin doğal sayılar ve tam sayılar ile ilgili
ön bilgileri kesir kavramını algılamalarını güçleştirmektedir, soyut olarak rakamlar dünyasında
saymaya alışan öğrenciler, sayı doğrusu üzerinde kesri yerleştirememektedir, kesirlerin
tamsayılardan farklı özelliklere sahip olması, tamsayıların tek, kesirlerin bir tanesinin denk şeklinde
sonsuz tane olması, kesirlerin pay ve paydalarını farklı iki tamsayı olarak algılamaları, doğal sayılar
ile ilişki kuramamak, tamsayılardaki işlemlerin aynısını kesirler için yapmak, doğal sayılar ile
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kesirlerin karıştırılması, kesirleri tamsayı gibi düşünmeleri, sayıları ve çoklukları sadece doğal sayı
ve sayma sayı olarak görmek istemeleri, doğal sayı ve kesirlerdeki işlem farlılıkları, tamsayılar ile
kesir ilişkisinin kurulamaması, doğal sayılar bilgisinin kesirlere yanlış uygulanması, doğal sayılar
ile kesirlerin karıştırılması, doğal sayılar ile ilgili bilgileri kesirler ile alanda kullanamamak,
hazırbulunuşlukların olmaması, konudan önceki bilgi dağarcığının yanlış inşa edilmiş olmasından,
öğrencilerin ön bilgilerinin eksik olması, önceki bilgilerin yeni bilgiyle çelişmesi düşüncelerini
ifade etmişlerdir. Öğrencilerde kesirlerde işlem yapma konusunda kavram yanılgılarına sahip
olduğu, pay ve paydaları ayrı ayrı düşünüp işlem yaptıkları, önceden öğrendikleri kuralları sonraki
konulara uyguladıkları belirlenmiştir (Biber, Tuna ve Aktaş, 2013). Önal ve Yorulmaz (2017)’a
göre de, öğrencilerin kesirlerde en çok yaptıkları hatalar; kesirlerde sıralama yaparken doğal sayı
gibi işlem yapma, toplama işleminde aynı kesir içerisinde pay ve paydayı toplayıp sonucu doğal
sayı olarak yazma, çıkarma işleminde pay ve paydaları ayrı düşünüp büyük sayıdan küçük sayıyı
çıkarmaları, sayı doğrusunda bütünü parçalara eş olarak ayırmamalarıdır. Bu da göstermektedir ki,
öğrenciler doğal sayılar ve tamsayılarda öğrendiklerini kesirler konusuna da adapte etmek
istemektedirler. Sonuçta da kesirler konusunu anlamlandırmakta zorlanmaktadırlar. Yanlış yaptıkça
da kesirler konusundan soğumakta ve bu konuyu çok zor bir konu olarak tanımlamaktadırlar.
Ezber kategorisi altında öğrencilerin kesir kavramını ezberlemesi, kesirleri ezberleme, öğrencilerin
kesirleri anlama yerine formülleri ve algoritmayı ezberlemeleri, kesirlerin ezberle verilmesi, ezber
bilgilerin çokluğu, kesirlerin anlamaya değil kurala ve algoritmalara dayalı olması düşüncelerini
ifade etmişlerdir. Hanson (1995)’da öğrencilerin kesirlerle zorluk yaşamasının nedenini öğrencilerin
formülleri ve algoritmaları anlamak yerine ezberlemeleri olduğunu ifade etmiştir. Ezberlenen
formül ve algoritmalar kalıcı olmamaktadır. Bu sebeple de öğrenci ezberlediği şeyleri unuttuğunda
ya da ezberlediği şeyleri karıştırdığında sıkıntı yaşamaktadır. Ayrıca sıcağı sıcağına ezberlediği
şeyleri yapsa da, sonrasında kalıcı bir öğrenme sağlanmadığı için öğrenci bütün ezberlediklerini
unutmaktadır. Bu durum da kesirler konusunun zor bir konu olarak algılanmasında etkendir.
Soyut kategorisi altında kesirlerin soyut görülmesi, her işlemin kendine göre soyut anlamının
olması, kesir kavramının ilk soyut kavram olması düşüncelerini ifade etmişlerdir. Yavuz (2013)
çalışmasında, kesirli sayıların soyut bir kavram olması sebebiyle, dersin başarısını olumsuz yönde
etkilediği, öğrenci başarısını arttırmak için, gerekli materyallerin kullanılması ve konunun
somutlaştırılması gerektiği ifade edilmiştir. Soyut kavramların somutlaştırılması öğrencilerin
zihninde konunun canlandırılması ve anlaşılabilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu bağlamda
da, soyut kategorisinin kesirler konusunun zor bir konu olarak algılanmasında ifade edilmesi
doğaldır.
Özel öğretim yöntem ve teknikleri kategorisi altında matematik öğretmen adayları materyallerin
kullanılmaması, doğru tekniklerin kullanılmaması, düz anlatım yapılması, gerekli öğretim
materyalleri ve araçlar, pek çok okulda bulunmadığından veya basit de olsa birtakım araçların
üretilmesi ek bir yük sayıldığından tahta başında öğretmenin düz anlatımının konuyu zorladığı
düşüncelerini ifade etmişlerdir. Kesirler konusunun öğretiminde geleneksel yöntemin aksine farklı
öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanımının konunun anlaşılması ve kalıcılığı üzerinde etkili
olacağı düşünülmektedir. Yiğit ve İpek (2005) geleneksel öğretim yöntemine kıyasla kendi başına
bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarı puanları ortalamalarında olumlu yönde daha fazla katkı
sağladığını belirlemişlerdir. Özellikle de kesirler konusunda etkililiği ortaya konmuş çeşitli öğretim
yöntemlerinin kullanımı önem taşımaktadır. Ayrıca kesirler konusunun öğretiminde materyal
kullanımı da soyutu somutlaştırma adına önemlidir. Yiğit ve İpek (2005)’in çalışmasında
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öğretmenler geliştirilen kesirler öğretim CD si hakkındaki görüşleri alınmış olup, öğretmenler
materyale dayalı ders işleme ve geliştirilen materyal hakkında olumlu görüş bildirmişlerdir.
Aksu ve Konyalıoğlu (2015)’nun çalışmasında ise öğretmen adaylarının, “öğrenciyi anlama” ve
“gösterim temsilleri ve yöntemi” bilgisi bakımdan yetersiz oldukları belirlenmiştir. Öğretmen
adaylarının bu eksiklerinin giderilmesi önemlidir. Çünkü kesirler konusunun öğretimini
gerçekleştirecek öğretmen bu konuda sıkıntı yaşıyorsa öğrencilere de faydalı olamaz. Ancak sözü
geçen çalışmada öğretmen adayları tarafından materyal ve modellemelerin kullanılması önerildiği
halde öğretmen adaylarının bu konuda yetersiz oldukları belirlenmiştir. Mevcut araştırmada da
kesirlerin öğretimi konusunda materyal ve modellemelerin kullanımı dile getirilmiş olup, öğretmen
adaylarının bu konuda ne kadar yeterli oldukları bilinmemektedir. Ancak materyal ve modelleme
kullanımın önemi ortada olup öğretmen ve öğretmen adaylarının bu konuda kendileri geliştirmeleri
önemlidir.
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının “Sizin kesir öğretiminiz öğrencilerin bu algılarını nasıl
değiştirebilir?” sorusuna verdikleri cevapların kodlara ve kategorilere göre dağılımına ilişkin
sonuçlar aşağıdadır.
Yeni kural kategorisi altında matematik öğretmen adayları, yeni pratik kurallar geliştirmek; kesrin
pay ve paydasını açıklamak için genel bir esas belirlemek; hataları, kavram yanılgılarını yok etmek
için yeni argümanlar geliştirmek düşüncelerini ifade etmişlerdir. Yapılan araştırmalarda en çok
parça-bütün ilişkisinde kavram yanılgısına sahip olunması (Okur ve Çakmak Gürel, 2016) pay ve
paydayı açıklamak için genel bir esas belirlenmesini, pratik kurallar geliştirilmesini, dolayısıyla da
kavram yanılgılarını yok etmek için yeni argümanlar geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.
Uygulama kategorisi altında matematik öğretmen adayları, uygulama çokça yapılmalıdır;
tanımlanmış sorunlara göre testler yapmak düşüncelerini ifade etmişlerdir. Biber, Tuna ve Aktaş
(2013)’ın araştırmalarında, öğrencilerin kesirlerde ilgili sahip oldukları kavram yanılgılarını ortadan
kaldırmaya yönelik olarak birkaç örnekle yapılan hatanın göz önünde bulundurularak anlatılması ve
farklı sorularla pekiştirmeler yapma gibi çözümler önerilmektedir. Çokça uygulama yapılması ve
özellikle de belirlenen sorunları ortadan kaldırmaya yönelik soru çözümlerinin konunun daha iyi
anlaşılmasını sağlayacağı ve sahip olunan kavram yanılgılarının ortadan kalkması adına önemli
olduğu ortadadır.
Vurgulama kategorisi altında, pay ve paydanın ayrı düşünülmesinin yanlış olduğunu vurgulamak
düşüncelerini ifade etmişlerdir. Biber, Tuna ve Aktaş (2013)’ın araştırmalarında, öğrencilerin
çoğunluğunun kesirlerde sıralama, toplama-çıkarma ve çarpma konularında kavram yanılgılarına
sahip olduğu, bu konulardaki en önemli öğrenme güçlüklerinin; kesirlerin pay ve paydalarını ayrı
ayrı düşünülüp işlem yapılması olduğu ifade edilmiştir. Pay ve paydanın ayrı düşünülmesi
kesirlerde işlemlerin yanlış yapılması ve kavram yanılgılarına sebep olmaktadır.
Kazanım sırası kategorisi altında, yarım ve çeyrek kavramları iyice kavratıldıktan sonra sembolik
gösterim olan kesir sayısına geçilmelidir; somut, yarı-soyut, soyut aşamalara geçiş iyi
aktarılmalıdır; denk kesirleri öncelemek düşüncelerini ifade etmişlerdir. Aksu ve Konyalıoğlu
(2015)’nun çalışmasında öğretmen adayları, öğrencilerin kesirlerde işlemler konusunda
zorlanacakları durumları ve sahip olacakları yanılgılarını belirttikten sonra bu gibi durumları aşmak
için somut materyallerin kullanılmasının etkili olacağını ifade etmişlerdir. Yavuz (2013)
çalışmasında, kesirli sayıların soyut bir kavram olması sebebiyle, dersin başarısını olumsuz yönde
etkilediği, öğrenci başarısını arttırmak için, gerekli materyallerin kullanılması ve konunun
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somutlaştırılması gerektiğini ifade etmiştir. Kesirli sayıların zor bir konu olarak algılanmasının,
konunun soyut olması ve anlaşılma güçlüğü olduğu ifade edilmiştir. Öğretmenlerin kesirli sayılara
ilişkin materyal kullanmaları, soyutu somutlaştırmaları ve öğrencilerin görerek ve hareket ettirerek
öğrenmelerini kolaylaştırmaları gerektiği ifade edilmiştir. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar
da göstermektedir ki, kesirler konusu soyut bir konu olması sebebiyle ve soyutun
somutlaştırılmaması sebebiyle öğrenciler kesirler konusunun öğrenilmesinde sıkıntı ve zorluk
yaşamaktadırlar. Özellikle öğretmenlerin kesirler konusunda soyuttan somuta geçiş sırasını iyi
ayarlamaları ve hiçbir soyut kavramı anlaşılmaz halde bırakmamaları ve muhakkak somut
karşılıklarıyla desteklemeleri büyük önem taşımaktadır.
Parça-bütün ilişkisi kategorisi altında, parça-bütün ilişkisi iyi verilmelidir; parça bütün ilişkisi
sorulara uygulanmalı düşüncelerini ifade etmişlerdir. Ünver (2016)’in çalışmasında öğretmen
adayları öğrencilerin aynı bütünü parçalayan eş değerli kesirlerin temsil ettiği miktarı belirleme
olarak isimlendirilen yanılgı türlerine sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Okur ve Çakmak Gürel
(2016) de öğrencilerin en çok parça-bütün ilişkisi konusunda kavram yanılgısına sahip olduklarını
belirlemiş olup, parça bütün ilişkisinin önemi göz önüne alındığında ve öğrencilerin en fazla bu
konuda kavram yanılgısına sahip olmaları sebebiyle, öğretmenlerin bu konu üzerinde durmaları
gerektiğini ifade etmişlerdir. Kesirler konusunun temelini oluşturan parça-bütün ilişkisinin yanlış
anlaşılması, kavramsal olarak tam olarak öğrenilmemesi kesirler konusunun da bütünüyle
öğrenimini zora sokmaktadır. Bu bağlamda parça-bütün ilişkisi öğretmenler tarafından üzerinde
özellikle durulması gereken bir konu olmalıdır.
İlişkilendirme kategorisi altında, kesir ile doğal sayıların farklılıklarını vermek; kesirleri ondalık
sayılar ve yüzdeler ile ilişkilendirmek; ondalık sayılar ve yüzdeleri ilişkilendiriniz; kesir ve rasyonel
sayı kavramlarını karşılaştırmak; oran kavramı ile olan ilişki söylenmelidir düşüncelerini ifade
etmişlerdir. Aksu ve Konyalıoğlu (2015)’nun çalışmasında da öğretmen adayları kesirlerde toplama
ve çıkarma işlemindeki payda eşitlenmesi ve kesirlerde çarpma işleminde önceki bilgilerin bu işlem
için kullanılması ile oluşacak zorluklardan bahsettikleri görülmüştür. Önal ve Yorulmaz (2017)’da
öğrencilerin kesirlerde en çok yaptıkları hataların kesirlerde sıralama yaparken doğal sayı gibi işlem
yapma, toplama işleminde aynı kesir içerisinde pay ve paydayı toplayıp sonucu doğal sayı olarak
yazma, çıkarma işleminde pay ve paydaları ayrı düşünüp büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmaları,
sayı doğrusunda bütünü parçalara eş olarak ayıramamaları olduğunu ifade etmiştir. Doğal sayılarla
ilgili durumların kesirlerde kullanılmasıyla öğrencilerin kesirlere doğal sayılar şeklinde muamele
etmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Önceki bilgilerin üzerine yeni bilgilerin tam olarak inşa
edilememesi sebebiyle bir takım zorluklar ortaya çıkmaktadır.
Özel öğretim yöntem ve teknikleri kategorisi altında, geleneksel yöntemler kullanılmamalıdır;
bilişim araçlarından faydalanmalı; materyal kullanmak; bir hata yapmadan dersi anlatmaya büyük
önem gösteririm; ödüller ile teşvik etmek; şekil, şema, eşya kullanımını artırmak; güdülenmesine
önem verilmeli; öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere farklı yaklaşım uygulamak; oyun; farklı
anlatım şekli denemek; bütünler parçalanmalı; öğrencilere yaparak, yaşayarak öğrenebileceği
ortamlar hazırlanmalıdır; drama kullanma; işlem ve kuralların anlatımını planlı sunmak; paylaşma
etkinliklerini yüz yüze yapmak; günlük yaşam örnekleri sunmak; öğrenci yeteneklerine göre
örnekler sunmak; proje hazırlatmak; model kullanmak; çok sayıda öğrenciyle bire bir mülakat
yapma fırsatlarını değerlendiriniz; öğrencilere sınıf tartışmaları yaptırılmalıdır; yeterlilik testi
yapmak; karşılaştırma etkinlikleri yapılmalıdır; tahmin etme etkinlikleri verilmelidir; etkinlikler
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yapılmalı; eşit paylaşım problemi ile işe başlamak; hatalar ile ilgili etkinlikler tasarlamak
düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Yiğit ve İpek (2015) çalışmalarında kesirler konusunun geleneksel öğretim yöntemine kıyasla kendi
başına bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarı puanları ortalamalarında olumlu yönde daha
fazla katkı sağladığını belirlemişler ve öğretmenler materyale dayalı ders işleme ve geliştirilen
materyal hakkında olumlu görüş bildirmişlerdir. Kesirlerin öğretiminde geleneksel yöntem yerine
farklı yöntemlerin kullanılması, bilişim teknolojilerinden yararlanılması ve materyal kullanımının
farklı öğretim yöntem ve teknikleri kapsamında kullanılmasının önemi ifade edilmiştir. Kesir
kavramının günlük yaşam ile ilişkilendirilmesinde, bir kesrin belli bir kadarının ve belli bir kadarı
bilinen çokluğun bütünün hesaplanması kesir sayılarıyla ilgili problemlerde önemli bir yer
tutmaktadır. Ayrıca hazırlanan problem cümlelerinin günlük yaşama uygun yazılması ve
somutlaştırılması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerce soyut bulunan kesirler hayatın bir parçası,
bir gereksinimi olarak ortaya çıkmakta ve kesirler konusunun kavranması kolaylaşmaktadır
(Kocaoğlu ve Yenilmez, 2010). Kesirler konusunu günlük hayatla ilişkilendirme öğrencilerin
zihninde daha kalıcı yer tutabilmesi adına önemlidir.
Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar incelendiğinde öğretmen adaylarının sorun olarak ortaya
koydukları argümanların çoğunluğunun bilgi eksikleri yönünde olduğu ve bunun için hem öğretmen
adaylarının hem de öğretmenlerin ciddi bir şekilde matematiğin teorik kısmıyla ilgili eğitim
programlarının yapılmasının doğru olacağı düşünülmektedir. Yine öğretmen adaylarının yanıtları
göz önüne alındığında öğrencilerin materyal ve model geliştirerek konuyu daha iyi anlayacakları
görülmektedir. Bunun için de okullarda materyal odaları oluşturulabilir. Yapılan çalışmaların
ekseriyeti kesirlerin anlamlandırılmasıyla ilgili olduğu bunun yanında özellikle akademisyenlerin
kesirlerin kendinden önceki doğal sayıların ve tam sayıların işlemsel boyutuyla ilgili modeller
oluşturmalarının konunun iyi anlaşılmasına katkı sunacağı öngörülmektedir. Fakültelerin eğitim
kısmında okutulan eğitim derslerinin içeriğinin teorik matematik ağırlıklı olmasına özen gösterile
bilinir. Akademisyenlerle öğretmenlerin sınıf ortamında beraber uygulama yapma olanakları
sağlana bilinir. Öğretmen adaylarının staj gördükleri zaman dilimi daha çok konuların uygulama
safhaları ile ilgili olmaları sağlanmalı. MEB müdürlükleriyle işbirliği yapılarak eğitim fakültelerinin
matematik öğretmenliği bölümleriyle deneysel çalışmalar fazlaca yapılmalı. Bunun yanında
okullarda işbirliği çerçevesinde öğrencilere yönelik etkinlikler geliştirilmeli ve yerinde
uygulanmalıdır.
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Özet
Araştırma matematik öğretmen adaylarının matematiksel olarak üstün zekalı bir öğrenciyle
karşılaşmaları durumunda neler yapabilecekleri hususunda görüşlerini almayı amaçlamaktadır. Sınıf
ortamında farklı öğrenci profilleriyle karşılaşması olası olan öğretmenlerin bu durumda neler
yapabileceği hususunda önceden hazırlıklı olması gerek öğrenci ve gerekse velileri doğru
yönlendirebilmesi, sınıf çevresini ve ders planlarını uygun şekilde düzenleyebilmesi adına büyük
önem taşımaktadır. Farklı öğrenicilerden olan matematiksel olarak üstün yetenekli öğrenciler de
sınıf ortamında desteklenmesi gereken öğrencilerdendir. Özellikle de matematik öğretmen
adaylarının matematiksel olarak üstün yetenekli öğrencileri ne kadar tanıdıkları ve bu öğrencilerle
karşılaşmaları durumunda neler yapabilecekleri hususunda bir ön bilgi ve hazırlıklarının olup
olmadığının tespiti, öğretmenlik mesleğine hazırlık anlamında önem taşımaktadır. Bu bağlamda da
araştırmanın problem cümlesi şöyledir: Matematik öğretmen adayları matematiksel olarak üstün
yetenekli bir öğrenciyle sınıf ortamında karşılaşmaları durumunda ne yapabileceklerini biliyorlar
mı? Bu sebeple de matematik öğretmen adaylarına “Matematiksel olarak üstün yetenekli bir
öğrencinin olduğu bir sınıfta öğretim yapmak durumunda kalsaydınız ne yapardınız?” sorusundan
oluşan bir görüş formu uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu sekiz kişiden oluşan ve
dördüncü sınıfta eğitim görmekte olan matematik öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın
verileri 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Özellikle de dördüncü sınıfta
eğitim görmekte olan okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerini alan öğrenciler olması
sebebiyle de amaçlı örnekleme yapılmıştır. Veriler nitel olarak analiz edilmiştir. Öğretmen
adaylarının sınıf ortamında matematiksel olarak üstün yetenekli bir öğrenci ile karşılaşmaları
durumunda neler yapabileceklerine ilişkin cevapları kategorize edilerek matematik öğretmen
adaylarının bu tür öğrencilere yönelik eğitimsel faaliyetler konusunda ne kadar haberdar oldukları
ve bu konuda öğretmenlik mesleğine ne kadar hazır olduklarının ortaya konması sağlanmaya
çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Matematiksel olarak üstün yetenekli öğrenciler, matematik öğretmen adayları,
görüş, matematik eğitimi

623
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES
ARE PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS READY FOR
“MATHEMATICALLY GIFTED STUDENTS”?

Abstract
This research aims to take opinions of prospective mathematics teachers about what they can do in
case they encounter with a mathematically gifted student. It is essential for the teachers who are
likely to encounter different student profiles in the classroom environment to be prepared in
advance about what can be done in this case, to guide both students and parents correctly, and to
arrange the classroom environment and instructional plans appropriately. Mathematically gifted
students, who are distinctive learners, are also among the students who need to be supported in the
classroom. Especially, determining how well the prospective mathematics teachers know
mathematically gifted students and whether the teachers have any prior knowledge and preparation
for what they can do if they encounter these students is important in terms of preparation for
teaching profession. In this context, the problem statement of the research is as follows: Do the
prospective mathematics teachers know what they can do if they encounter a mathematically gifted
student in the classroom? For this reason, an opinion form consisting of the question “what would
you do if you had to teach in a classroom with a mathematically gifted student” was applied to the
prospective mathematics teachers. The study group of the research consists of eight prospective
mathematics teachers who are studying in the fourth grade. The data of the study were collected in
the spring semester of 2019-2020 academic year. Since they are students taking school experience
and teaching practice courses in the fourth grade, purposive sampling was also carried out. The data
were analysed qualitatively. Categorizing the answers of prospective teachers about what they can
do in case they encounter a mathematically gifted student in the classroom environment, it is aimed
to reveal how well the prospective mathematics teacher are aware of the educational activities for
such students and how ready they are for the teaching profession in this regard.
Keywords: Mathematically gifted students, prospective mathematics teachers, opinion,
mathematics education

GİRİŞ
Yetenek bir şey yapabiliyor olmanın kalitesidir. Bu doğal veya sonradan kazanılmış bir beceri
olabilir. Dolayısıyla matematiksel yetenek, matematiksel görevleri yerine getirebilen ve
matematiksel bilgiyi etkin bir şekilde kullanabilen matematiği yapabilme kalitesidir. Bu,
matematiğin belirli alanlarında olabileceği gibi daha yaygın da olabilir. Okul öğrencileri için,
matematik yeteneği normal olarak matematik müfredatı ile ilgili görevleri yerine getirmede ortaya
çıkmaktadır (Koshy, Ernest ve Casey, 2009).
Freiman (2003) yaptığı literatür taraması neticesinde matematiksel olarak üstün yetenekli
öğrencilerin özelliklerini şöyle ifade etmektedir.
•

Matematiği severler. Yani, Matematiksel aktivitelerle zaman geçirmeye hazırdırlar,
matematiksel semboller ve ilişkilerdeki güzelliği görebilirler ve matematik yapmaktan
hoşlanırlar.
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•

Matematikle ilgili daha çok şey öğrenmek isterler. Bu isteklerini de; motivasyon, merak,
ısrarcı davranma, keşif odaklı ve girişken olarak ve geniş çapta ilgi olarak gösterebilirler.
• Birçok öğrenim durumlarında matematiksel olarak düşünürler. Yani bilgiyi toplama ve
organize etme; durumları formüle etme; gerçekleri, örüntüleri ve ilişkileri analiz etme;
genelleme; soyut olarak muhakeme etme; sayma ve hesaplama; verileri yorumlama;
mantıksal olarak açıklama ve ispatlama davranışları gösterirler.
• Matematiksel aktivitede başarılı olma şanslarını arttıran davranışlar sergilerler.
Çalışkandırlar, uzun dikkat süresine sahiptirler, iyi bir hafızaları vardır, esnektirler,
hareketlerini planlar, kontrol eder ve doğrularlar, düşünmelerinde hızlıdırlar, derin ve
eleştirel düşünürler, odaklanabilirler, başladıkları işlerini bitirebilirler; ulaştıkları
sonuçların sözel ya da yazılı olarak aktarabilirler, detaylara dikkat ederler, bütün bir yapıyı
görürler, sezgisel düşünmeyi etkili bir şekilde uygulayabilirler ve yarışabilirler.
• Dünyayı matematiksel gözlerle, matematiksel yaratıcılıkla ve matematiksel mantıkla
keşfederler.
Üstün zekalı olarak tanımlanan öğrencilerin çoğu, karmaşık, ders dışı konuları ve fikirler arasındaki
otantik, sofistike bilgi ve ara bağlantıları öğrenmek, bazen başkalarıyla çalışmak ve öğrendikleri
ürünlerin formatını seçmek istemektedirler. Ayrıca, sınıfın geri kalanını beklemekten ve yardım
istemekten hoşlanmamaktadırlar (Kanevsky, 2011).
Buradaki önemli soru öğretmenin ne yapacağıdır? Çünkü öğrencilerin heterojen olarak bulunduğu
sınıflarda işlenen matematik dersleri çok çeşitli öğrenci ilgi ve yeteneklerini sunmaktadır. Sınıflarda
tek bir seviyeye uygun ders işlenmesi tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Çok yavaş
veya düşük malzeme ile hareket etmek öğrencilerin standart testler veya uluslararası araştırma
çalışmaları ile ölçülen matematiksel yeteneklerinde herhangi bir gelişmeye yol açmayacaktır. İleri
seviyedeki bir öğrenciye öğretmek sınıfın çoğunluğu için çok soyut materyaller veya onlar için hızlı
bir ilerleme eğilimine girme riski taşımaktadır. Yani bir seviyeyi göz önünde bulundurduğumuzda
diğer seviyelerdeki öğrencileri göz ardı etme riski ortaya çıkmaktadır. Farklılaşma, öğretmenlerin,
yeteneklerin ve ilgi alanlarının geniş olabileceği heterojen olarak gruplandırılmış bir matematik
sınıfındaki tüm öğrenciler için uygun seviyelerde uygun zorlukları sağlayabileceği bir yöntem
sağlamaktadır (Reed, 2004).
Matematikte üstün yetenekli öğrenciler ödevler, konu, anlatımı, problem ve alıştırma çözme,
etkinlikler, materyal kullanımı, kaynak kitaplar ile alakalı olarak matematik derslerinde bazı
sınırlılıklarla karşılaşmaktadırlar. Seviyelerinin altında yani daha kolay ve yoğun işlenen program
içerikleri bu çocukların dersten sıkılmalarına ve dersi gereksiz olarak görmelerine neden
olmaktadır. Özellikle, konu anlatımı, problem ve alıştırma çözme, ödevler konularında
farklılaştırma uygulamalarının yapılmaması öğrencilerde bu sorunların oluşmasına neden
olmaktadır. Normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı sınıf ortamında aynı düzey ve aynı hızda
eğitim görmeleri bu öğrencilerin sahip oldukları yüksek kapasite, hızlı anlamlandırma ve
yorumlayabilme gibi avantajlı becerilerinin dezavantaja dönüşmesine sebep olmaktadır. Bu
öğrenciler mevcut sınıf ortamı kendileri için yetersiz olduğundan ekstra destek, materyal, kaynak
kitaplarda kendi özelliklerine uygun bölümlere ve bireysel ihtiyaca yönelik ödevlendirmelerin
yapılması ihtiyaç duymaktadırlar (Özdemir, 2018).
Süreç boyunca tasarlanan ve geliştirilen farklılaştırılmış materyaller sayesinde matematikte üstün
yetenekli öğrenciler zihinsel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmiş ve matematik
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derslerinde ihtiyaçlarına cevap verebilecek fırsatlar bulabilmişlerdir. Bu sayede üstün yetenekli
çocuklara has yaşanan problemlerde azalma olmuştur (Özdemir, 2016).
Üstün yetenekli öğrenciler için uygulanan farklı uygulamalardan biri de hazırlanan STEM ders
planlarıdır. Her seviyeden öğrencilere de uygulanabilecek bu etkinliklerin özellikle, üstün yetenekli
öğrencilerin bilgi edinme, ürün ve fikir geliştirme açısından gelişimlerine faydalı olduğu
belirlenmiştir (Akay, 2018). Ayrıca STEM eğitimi üstün/özel yetenekli öğrencilere fen ve
matematik kazanımları ile yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği yapma ve iletişim kurma gibi
önemli becerileri kazandırdığı belirlenmiştir (Özçelik ve Akgündüz, 2018).
Bazı yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını sadece mevcut matematik müfredatını zenginleştirerek ve
değiştirerek karşılamak mümkündür. Zenginleştirme, öğrencileri düzenli eğitim programı ile ilgili
çeşitli konularla karşılaştırmak ve daha fazla araştırmaya izin vermek için tasarlanmıştır.
Müfredattaki tekrarlar üstün zekalı bir matematik öğrencisine gereksiz ve sıradan hale gelmektedir.
Hızlandırılmış sınıflardaki üstün yetenekli öğrenciler ise, gelişmiş kavramlar, derinlemesine konu
araştırmaları ve gerçek hayat problemleriyle çalışma şansına sahip olabilmektedirler. Üstün zekalı
ve yetenekli öğrencilerin sahip oldukları özgün özelliklerin farkında olmak, öğretmenlerin sınıfta
beklentileri daha iyi belirlemelerini sağlamaktadır. Üstün yetenekli öğrencilerinin farklı düşünme
yeteneklerini kabul etmek için de, kendi matematiksel bilgi ve öğretim yeteneklerine güvenmeleri
gerekmektedir (Rotigel ve Fello, 2004).
Matematikte üstün yetenekli çocuk ve yetişkinlerin eğitimi oldukça karmaşık bir alandır. İnsanlar,
kendi kişisel deneyimlerine ve üstün zekalıların eğitimine ilişkin hikayelere bağlı olan üstün
zekalılar eğitimi üzerine farklı görüşlere sahiptirler. Üstün zekâlıların eğitimi ve üstün zekâlıların
eğitimi ile ilgili geçmişlerine büyük ölçüde bağımlı olan üstün zekâlıların eğitimi konusunda farklı
görüşlere sahiptir. Bu okul öğrencileri, veliler, öğretmenler, öğretmen eğitimcileri, eğitim
araştırmacıları ve eğitim liderleri ve yöneticileri için geçerlidir. Öğrenme fırsatları, insanın zihinsel
potansiyelinin gerçekleşmesi için en önemli faktörlerdir (Leikin, 2011).
Araştırma matematik öğretmen adaylarının matematiksel olarak üstün zekalı bir öğrenciyle
karşılaşmaları durumunda neler yapabilecekleri hususunda görüşlerini almayı amaçlamaktadır. Sınıf
ortamında farklı öğrenci profilleriyle karşılaşması olası olan öğretmenlerin bu durumda neler
yapabileceği hususunda önceden hazırlıklı olması gerek öğrenci ve gerekse velileri doğru
yönlendirebilmesi, sınıf çevresini ve ders planlarını uygun şekilde düzenleyebilmesi adına büyük
önem taşımaktadır. Farklı öğrenicilerden olan matematiksel olarak üstün yetenekli öğrenciler de
sınıf ortamında desteklenmesi gereken öğrencilerdendir. Özellikle de matematik öğretmen
adaylarının matematiksel olarak üstün yetenekli öğrencileri ne kadar tanıdıkları ve bu öğrencilerle
karşılaşmaları durumunda neler yapabilecekleri hususunda bir ön bilgi ve hazırlıklarının olup
olmadığının tespiti, öğretmenlik mesleğine hazırlık anlamında önem taşımaktadır. Bu bağlamda da
araştırmanın problem cümlesi şöyledir: Matematik öğretmen adayları matematiksel olarak üstün
yetenekli bir öğrenciyle sınıf ortamında karşılaşmaları durumunda ne yapabileceklerini biliyorlar
mı?

YÖNTEM
Araştırmanın çalışma grubunu sekiz kişiden oluşan ve dördüncü sınıfta eğitim görmekte olan
matematik öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2019-2020 eğitim-öğretim yılı
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bahar döneminde toplanmıştır. Özellikle de dördüncü sınıfta eğitim görmekte olan okul deneyimi ve
öğretmenlik uygulaması derslerini alan öğrenciler olması sebebiyle de amaçlı örnekleme
yapılmıştır. Amaçlı örnekleme evrenin soruna en uygun kesimini ele almaktır (Açıkgözoğlu, 2014).
Veriler nitel olarak analiz edilmiştir.
Mevcut araştırmada nitel veri analizi yaklaşımlarından içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde
amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Verilerden çıkarılan
kavramlara göre kodlama yapılmıştır. Bu tür araştırmalarda veriler satır satır okunur ve araştırmanın
amacı kapsamında önemli olan boyutlar bulunmaya çalışılır. Ortaya çıkan anlama göre araştırmacı,
belli kodlar üretir ya da doğrudan verilerden yola çıkarak kodlar oluşturulmaktadır (Yıldırım ve
Şimşek, 2008).
Birden fazla araştırmacının veri analizinde birlikte çalıştığı durumlarda, kodlama güvenirliğine
bakılması gerekmektedir. Veri setleri ayrı ayrı araştırmacılar tarafından değerlendirilmiş ve
kodlama benzerlikleri ile farklılıkları sayısal olarak karşılaştırılmış ve araştırmacılar arası güvenirlik
analizi sonucu %78 çıkmıştır. Bu tür çalışmalarda en az %70 düzeyinde bir güvenirlik yüzdesine
ulaşılması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Matematik öğretmen adaylarına “Matematiksel olarak üstün yetenekli bir öğrencinin olduğu bir
sınıfta öğretim yapmak durumunda kalsaydınız ne yapardınız?” sorusundan oluşan bir görüş formu
uygulanmıştır. İlgili soru Van De Walle, Karp ve Bay-Williams (2012)’dan alınmıştır. Öğretmen
adaylarının sınıf ortamında matematiksel olarak üstün yetenekli bir öğrenci ile karşılaşmaları
durumunda neler yapabileceklerine ilişkin cevapları kategorize edilerek matematik öğretmen
adaylarının bu tür öğrencilere yönelik eğitimsel faaliyetler konusunda ne kadar haberdar oldukları
ve bu konuda öğretmenlik mesleğine ne kadar hazır olduklarının ortaya konması sağlanmaya
çalışılmıştır.

BULGULAR
Aşağıdaki tabloda ilköğretim matematik öğretmen adaylarının “Matematiksel olarak üstün yetenekli
bir öğrencinin olduğu bir sınıfta öğretim yapmak durumunda kalsaydınız ne yapardınız?” sorusuna
verdikleri cevapların kodlara ve kategorilere göre dağılımına yer verilmektedir.

Tablo 1. Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Kodlara ve Kategorilere göre Dağılımı
Kategoriler
Kodlar
f
Eğitim
Farklılaştırılmış eğitim
2
Mevcut eğitime ek
4
Özellikler
Öğretmen özelliklerini belirleme
4
Öğrencinin özelliklerini dikkate
7
alma
Beceriler
Akademik beceriler
1
Kişisel beceriler
3
Sosyal beceriler
2
Destek
Ders sırasında
4
Ders dışında
1

%
25
50
50
87.5
12.5
37.5
25
50
12.5
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İlköğretim matematik öğretmen adaylarının “Matematiksel olarak üstün yetenekli bir öğrencinin
olduğu bir sınıfta öğretim yapmak durumunda kalsaydınız ne yapardınız?” sorusuna verdikleri
cevaplar analiz edilmiş ve sonuçlar önce kodlanmış sonra da kodlar arasındaki ortak özellikler göz
önünde bulundurularak kategorize edilmiştir. Bu bağlamda 4 kategori elde edilmiştir. Bunlar;
eğitim, özellikler, beceriler ve destek şeklindedir. Eğitim kategorisi altında farklılaştırılmış eğitim
ve mevcut eğitime ek, Özellikler kategorisi altında Öğretmen özelliklerini belirleme ve öğrenci
özelliklerini dikkate alma, beceriler kategorisi altında akademik beceriler, kişisel beceriler ve sosyal
beceriler, destek kategorisi altında ders sırasında ve ders dışında şeklinde kodlar elde edilmiştir.
Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu (%87.5) özellikler kategorisi altında öğrencinin
özelliklerini dikkate alma hususuna değinmişlerdir. Bu bağlamda, öğrencinin kapasitesini belirleyip
geliştirmeye çalışmak, öğrenciye uygun etkinlikler hazırlamak, çocuğun yetenekli olduğu alanın
dikkate alınması diğer alanlarda da benzer performans beklenmemesi, performanslarına uygun
başarı göstermeme gerekçelerinin anlaşılması, öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliği ile ilgilerini
bilmek gerektiği, potansiyeline ve hızına uygun nitelikte ödevler verilmesi gerektiği, aynı
görevlerin tekrar verilmesinden kaçınması gerektiği, öğrencilerin genel özellikleri göz önünde
bulundurulduğunda öğrencileri teşvik etmek ve onlara hareket serbestliği sağlamak, öğrencilerin
hızı ve arzusuna göre eğitim vermek, bireylerin ihtiyaçları bilinmeli ve buna uygun olarak
müfredatta değişiklikler yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Öğretmen adaylarının yarısı (%50) ise
eğitim kategorisi altında mevcut eğitime ek, özellikler kategorisi altında öğretmen özelliklerini
belirleme, destek kategorisi altında ders sırasında destek verme hususlarına değinmişlerdir. Bu
kapsamda, eğitim kategorisi altında mevcut eğitime ek hususunda içeriğin genişletilmesi, ders
kitaplarına ek kaynak temini yapılabileceğini, ek ders planı hazırlanabileceğini, ek görev ve ödevler
verilebileceğini, daha ayrıntılı ve detaylı ders anlatımı yapılabileceğini, ayrı çalışma soruları
hazırlanabileceğini ve STEM ile destekleme yapılabileceğini ifade etmişlerdir. Özellikler kategorisi
altında öğretmen özelliklerini belirleme hususunda, mesleki açıdan güçlü ve yetenekli bir donanıma
sahip olmak, öğretmenin sürekli kendini geliştirmesi, öğrenciye örnek model olması, araştırma
yapması ve üstün yetenekli çocuğun sorularına tatmin edici cevaplar vermesi gerektiği ifade
edilmiştir.
Destek kategorisi altında ders sırasında destek verme hususunda materyallerin düşünme becerilerine
yer vermesi gerektiği (analiz, sentez, değerlendirme), kitabi etkinliklerden çok gözlem ve deneye
yer verilmesi gerektiği, esnek ve çok fonksiyonlu ortamlar oluşturulması gerektiği, dikkat
dağınıklığını önlemek için farklı araç ve materyallerin sunulabileceğini, amaç belirleyerek uygun
öğretim yöntem ve stratejilerinin seçilmesi gerektiğini, daha derin karmaşık anlamlar içeren zeka
seviyesini zorlayan sorularla karşılaştırılabilecekleri, sorularının asla yanıtsız bırakılmaması
gerektiği ifade edilmiştir. Öğretmen adaylarının yarıya yakını (%37.5) beceriler kategorisi altında
kişisel beceriler hususunu belirlemişlerdir. Beceriler kategorisi altında kişisel beceriler kapsamında
matematiksel olarak üstün yetenekli öğrencileri yaratıcı ve bağımsız düşünürler olmaya hazırlama,
öğrencilerin matematiğin güzelliğini takdir etmelerine yardımcı olma, düşünme becerilerini
geliştirme, bilgileri ezberlemelerinin önüne geçme, entellektüel bir birey yetiştirmek, farklı
sorularla öğrencilerin merakını arttırma görüşleri ifade edilmiştir.
Öğretmen adaylarının dörtte biri eğitim kategorisi altında farklılaştırılmış eğitim, beceriler
kategorisi altında sosyal beceriler hususlarını belirlemiştir. Eğitim kategorisi altında farklılaştırılmış
eğitim kapsamında matematik öğretmen adayları uygulanacak eğitim programının genel uygulanan
eğitim programlarından farklı olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Sosyal beceriler kapsamında
üstün yetenekli öğrencilerin soru sorma becerilerinin geliştirilmesi ve onların soru sormalarını
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sağlama ifadelerine değinilmiştir. Öğretmen adaylarının sekizde biri (%12.5) ise beceriler kategorisi
altında akademik beceriler, destek kategorisinde ise ders dışında hususları belirlenmiştir. Beceriler
kategorisi altında akademik beceriler hususunda öğretmen adayları çok sayıda matematiksel
kavram, fikir ve beceri öğretecek şartlar sağlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Destek
kategorisinde ders dışında destek hususunda ise öğretmen adayları veli ve okul aile birliği
işbirliğiyle özel ders ya da üniversitelerde eğitim fırsatı yollarını araştırma ifadesine değinmişlerdir.
Matematik öğretmen adaylarının verdikleri cevaplardan belirtilen kodlar ve kategorileri büyük
oranda kapsayan birkaç örnek aşağıda yer almaktadır.

Öğretmen Adayı 1. Mesleki yönden üstün yetenekli bir öğrenciye eğitim verebilecek kadar güçlü
ve yetenekli bir donanıma sahip olmalıyım. Bunun için üstün yetenekli öğrenciler ile ilgili
çalışmaları, literatür bilgilerini araştırarak bu alanda bilgi sahibi olmak ve kendini geliştirmek için
gerekli çabayı sarf ederdim. Edindiğim bilgiler doğrusunda üstün yetenekli öğrenciler için bir amaç
belirleyerek değerlerin oluşumuna yardımcı olarak öğretim yöntem ve stratejilerini seçip buna
uygun olarak eğitim verirdim. Bunlardan önce öğrencime örnek bir model olurdum. Ders
etkinliklerinde kitabi etkinliklerden çok, geniş gözlem ve deneye yer verirdim. Üstün yetenekli
öğrencimin kapasitesini doğru bir şekilde değerlendirir ve geliştirmeye çalışırım. Bu çocuklar için,
ana babaları ve okul aile birliği ile ilişki kurup özel ders ya da en yakın üniversitelerden ders
alabilmelerinin yollarını araştırırdım.
Öğretmen Adayı 2. Bir sınıfta öğretmenin en önemli görevleri öğrencileri teşvik etmek ve hareket
serbestliği sağlamaktır. Matematiksel olarak üstün yeteneklilerin, aşırı merak, yüksek motivasyon
araştırma, orijinal fikirler üretme, duyarlılık, problem çözme ve yaşıtlarından daha önce öğrenme
yetenekler göz önüne alındığında, teşvik edici ve hareket serbestliği sağlayan öğretmenlerin bu
çocuklar için en cazip öğretmenler olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu yüzden sürekli öğrencimi
teşvik eder ve hareket serbestliği sağlardım. Matematiksel olarak üstün olan öğrencime bilgileri
ezberletme ve edindirmenin ötesinde düşünme becerilerini geliştirme ve işleme fırsatı sağlardım.
Soru sormasını asla sınırlamazdım. Her sorusuna cevap vermeye çalışırdım. Özellikle matematik
konusunda ufkunu daha da açacağını düşündüğüm çalışmalara yer verirdim. Ona ayrı çalışma
soruları hazırladım.
Öğretmen Adayı 3. Öncelikle üstün yetenekli öğrencilere yetebilen ilgili bir öğretmen olmalıyız.
Hatta okul idaresi de bu çocuğun ihtiyaçlarına yönelik olanları üretmelidir. Üstün yetenekli
öğrenciler bir çok kavramı diğer öğrencilere göre farklı algılarlar. Öğrencilerin hızı ve arzusuna
göre eğitim vermeliyiz. Biraz esnek ve çok boyutlu yani işlevsel anlamda çok fonksiyonlu ortamlar
oluşturmalıyız. Öğrencinin öğrenme isteği ve arzusunu engellenemeden ve çok esnek veya çok katı
olmadan sınıftaki diğer öğrencileri de düşünerek ders ortamı oluşturmalıyız. Bu öğrencilerin zeka
gelişimleri için zihinsel kapasitelerini zorlamak gerekir. Üstün yetenekli öğrenciler matematiğe ileri
düzeyde bir ilgi duyarlar. Seviyelerini belirlemek için öğretim programı sıkıştırılıp verilmelidir.
Sınıf seviyesinin üstünde olduklarında dikkat dağınıklığını önlemek için farklı araç ve materyaller
sunulabilir. Sınıf ile aynı konu üzerinde çalışmalıyız. Ama bu öğrenciye yönelik olan sorular daha
derin karmaşık anlamlar içeren zeka seviyesini zorlayan nitelikte olmalıdır. Bu bağlamda
öğrencinin ilgisi STEM ile de arttırılabilir. Mesela bir konuyu kazanımlara uyumlu olarak fen ve
teknolojiyi katarak anlatabiliriz. Ya da sanat ve tarih ile bağdaştırabiliriz. Örneğin alan hesabı
anlatılırken tarihçesinden yani Nil nehrinden bahsedebiliriz. Ya da oran konusuna gelinse altın
orandan bahsedip Leonardo Da Vinci İle sanata yönlendirebiliriz. Veya hacim konusu işlenirken su
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şişelerinin yada gazlı içeceklerin neden silindir şeklinde olduğunu öğretici firmaların neden
silindirir tercih ettikleri…. gibi sorular yönelterek öğrencinin merakı arttırılabilir. Veya bir olasılık
sorusunu sınıf seviyesinin ilerisinde ihtimalleri arttırarak soruyu zorlaştırarak sorabiliriz. Böylece
öğrenciye zengin kültürlü bir bakış açısı sunmuş oluruz. Ayrıca öğrenciye aynı görevleri tekrar
vermekten kaçınmalıyız. Ya da verilen bir görevi erken bitirdi diye serbest zaman vermemeliyiz.
Amaç entelektüel bir birey yaratmak olmalıdır.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Elde edilen bulgular ve konu ile ilgili yapılan literatür taraması sonuçları göstermektedir ki,
matematik öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar bakımından üstün zekalı öğrencilerle ilgili
farkındalıklarının olduğu ve girdikleri sınıflarda üstün zekalı bir öğrenci ile karşılaştıklarında büyük
çoğunlukla onlara faydalı olabilmek adına çaba sarf edecekleri, gerek yaklaşım ve gerek eğitim
açısından farklı bir takım planlamalar yapabilecekleri, en azından öncelikle nelere yönelmeleri
hususunda bilgi sahibi oldukları söylenebilir.
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının “Matematiksel olarak üstün yetenekli bir öğrencinin
olduğu bir sınıfta öğretim yapmak durumunda kalsaydınız ne yapardınız?” sorusuna verdikleri
cevaplar 4 kategoride toplanmıştır. Bunlar; eğitim, özellikler, beceriler ve destek şeklindedir.
Eğitim kategorisi altında farklılaştırılmış eğitim ve mevcut eğitime ek, Özellikler kategorisi altında
Öğretmen özelliklerini belirleme ve öğrenci özelliklerini dikkate alma, beceriler kategorisi altında
akademik beceriler, kişisel beceriler ve sosyal beceriler, destek kategorisi altında ders sırasında ve
ders dışında şeklinde kodlar elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu (%87.5)
özellikler kategorisi altında öğrencinin özelliklerini dikkate alma hususuna değinmişlerdir. Bu
bağlamda, matematik öğretmen adayları öğrencinin kapasitesini belirleyip geliştirmeye çalışmak,
öğrenciye uygun etkinlikler hazırlamak, öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliği ile ilgilerini
bilmek gerektiği, öğrencilerin hızı ve arzusuna göre eğitim vermek, bireylerin ihtiyaçları bilinmeli
ve buna uygun olarak müfredatta değişiklikler yapılması gerektiği görüşlerini belirtmişlerdir. Bu
kapsamda farklılaştırma yaklaşımları bu öğrenciler için uygun bir yoldur (Reed, 2004). Matematik
öğretmen adayları matematiksel olarak üstün yetenekli öğrencilere potansiyellerine ve hızlarına
uygun nitelikte ödevler verilmesi gerektiği, aynı görevlerin tekrar verilmesinden kaçınması
gerektiği görüşlerini bildirmişlerdir. Matematikte üstün yetenekli öğrenciler ödevler, konu, anlatımı,
problem ve alıştırma çözme, etkinlikler, materyal kullanımı, kaynak kitaplar ile alakalı olarak
matematik derslerinde bazı sınırlılıklarla karşılaşmakta ve seviyelerinin altında işlenen dersler bu
çocukların dersten sıkılmalarına ve dersi gereksiz olarak görmelerine neden olmaktadır. Özellikle,
konu anlatımı, problem ve alıştırma çözme, ödevler konularında farklılaştırma uygulamalarının
yapılmaması öğrencilerde bu sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Bu öğrenciler bireysel
ihtiyaca yönelik ödevlendirmelerin yapılmasına ihtiyaç duymaktadırlar (Özdemir, 2018).
Öğretmen adaylarının yarısı (%50) ise eğitim kategorisi altında mevcut eğitime ek, özellikler
kategorisi altında öğretmen özelliklerini belirleme, destek kategorisi altında ders sırasında destek
verme hususlarına değinmişlerdir. Bu kapsamda, eğitim kategorisi altında mevcut eğitime ek
hususunda içeriğin genişletilmesi, ders kitaplarına ek kaynak temini yapılabileceğini, ek ders planı
hazırlanabileceğini, ek görev ve ödevler verilebileceğini, daha ayrıntılı ve detaylı ders anlatımı
yapılabileceğini, ayrı çalışma soruları hazırlanabileceğini ve STEM ile destekleme yapılabileceğini
ifade etmişlerdir. Öğrenciler sınıf ortamı kendileri için yetersiz olduğundan ekstra destek, materyal,
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kaynak kitaplarda kendi özelliklerine uygun bölümlere ihtiyaç duymaktadırlar (Özdemir, 2018).
STEM eğitimi üstün yetenekli öğrencilerin bilgi edinme, ürün ve fikir geliştirme açısından
gelişimlerine faydalı olmaktadır (Akay, 2018) ve üstün/özel yetenekli öğrencilere fen ve matematik
kazanımları ile yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği yapma ve iletişim kurma gibi önemli beceriler
kazandırmaktadır (Özçelik ve Akgündüz, 2018).
Özellikler kategorisi altında öğretmen özelliklerini belirleme hususunda, mesleki açıdan güçlü ve
yetenekli bir donanıma sahip olmak, öğretmenin sürekli kendini geliştirmesi, öğrenciye örnek
model olması, araştırma yapması ve üstün yetenekli çocuğun sorularına tatmin edici cevaplar
vermesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu durumların sağlanabilmesi için öğretmenlerin üstün zekalı ve
yetenekli öğrencilerin sahip oldukları özgün özelliklerin farkında olması gerekmektedir. Bu sayede
öğretmenler sınıftan beklentilerini daha iyi belirleyebilirler. Üstün yetenekli öğrenciler farklı
düşünme yeteneklerine sahip oldukları için, bu durumu öğretmenlerin kabul edebilmesi yani
algılayabilmeleri için kendi matematiksel bilgi ve öğretim yeteneklerine güvenmeleri gerekmektedir
(Rotigel ve Fello, 2004).
Destek kategorisi altında ders sırasında destek verme hususunda materyallerin düşünme becerilerine
yer vermesi gerektiği ifade edilmiştir. Geliştirilen farklılaştırılmış materyaller sayesinde
matematikte üstün yetenekli öğrenciler zihinsel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılanabilmekte
ve matematik derslerindeki ihtiyaçlarına yönelik fırsatlar bulunabilmektedir (Özdemir, 2016).
Matematik öğretmen adayları matematikte üstün yetenekli öğrenciler için esnek ve çok fonksiyonlu
ortamlar oluşturulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu kapsamda öğrencilere farklı öğrenme
fırsatları sağlanması önem taşımaktadır. Çünkü öğrenme fırsatları, insanın zihinsel potansiyelinin
gerçekleşmesi için en önemli faktörlerdir (Leikin, 2011).
Matematik öğretmen adayları amaç belirleyerek uygun öğretim yöntem ve stratejilerinin seçilmesi
gerektiğini ifade etmişlerdir. Örneğin, farklılaşma, öğretmenlerin, yeteneklerin ve ilgi alanlarının
geniş olabileceği heterojen olarak gruplandırılmış bir matematik sınıfındaki tüm öğrenciler için
uygun seviyelerde uygun zorlukları sağlayabileceği bir yöntemdir (Reed, 2004).
Bazı yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını mevcut matematik müfredatını zenginleştirerek ve
değiştirerek karşılamak mümkün olduğundan ve hızlandırılmış sınıflardaki üstün yetenekli
öğrenciler ise, gelişmiş kavramlar, derinlemesine konu araştırmaları ve gerçek hayat problemleriyle
çalışma şansına sahip olabilmeleri sebebiyle (Rotigel ve Fello, 2004) matematikte üstün yetenekli
öğrenciler için farklılaştırma, zenginleştirme ve hızlandırma çalışmaları yapılabilir.
Matematik öğretmem adayları matematikte üstün zekalı öğrencilerin daha derin karmaşık anlamlar
içeren zeka seviyesini zorlayan sorularla karşılaştırılabileceklerini ifade etmişlerdir. Matematikte
üstün yetenekli öğrenciler daha kolay ve yoğun işlenen program içerikleri sebebiyle dersten
sıkılmakta ve dersi gereksiz olarak görebilmektedirler. Özellikle, konu anlatımı, problem ve
alıştırma çözme konularında farklılaştırma uygulamalarının yapılmaması öğrencilerde bu sorunların
oluşmasına neden olabilmektedir (Özdemir, 2018). Bu bağlamda matematikte üstün yetenekli
öğrencilerin seviyelerine uygun sorularla karşılaştırılması bu öğrencilerin sahip oldukları
potansiyeli kullanma şansı elde etmeleri bakımından ve dersten de kopmamaları adına önem
taşımaktadır.
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Öğretmen adaylarının yarıya yakını (%37.5) beceriler kategorisi altında kişisel beceriler hususunu
belirlemişlerdir. Beceriler kategorisi altında kişisel beceriler kapsamında matematiksel olarak üstün
yetenekli öğrencileri yaratıcı ve bağımsız düşünürler olmaya hazırlama görüşleri ifade edilmiştir.
Bu kapsamda üstün yetenekli öğrenciler için uygulanan STEM etkinlikleri sayesinde, öğrencilerin
ürün ve fikir geliştirme gelişimleri desteklenebilir (Akay, 2018). Ayrıca, STEM eğitimi üstün/özel
yetenekli öğrencilerin yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği yapma ve iletişim kurma gibi önemli
becerileri kazandırmaktadır (Özçelik ve Akgündüz, 2018). Öğrencinin ürün ve fikir geliştirmesi,
bağımsız bir düşünür olması ve farklı, yaratıcı fikirlerin ortaya konabilmesi bakımından önemlidir.
Öğretmen adaylarının dörtte biri eğitim kategorisi altında farklılaştırılmış eğitim, beceriler
kategorisi altında sosyal beceriler hususlarını belirlemiştir. Eğitim kategorisi altında farklılaştırılmış
eğitim kapsamında matematik öğretmen adayları uygulanacak eğitim programının genel uygulanan
eğitim programlarından farklı olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Sınıf ortamında bir seviye göz
önünde bulundurulduğunda diğer seviyelerdeki öğrencileri göz ardı etme riski ortaya çıkmaktadır.
Farklılaşma yapılaması sayesinde ise, öğretmenler, heterojen olarak gruplandırılmış bir sınıftaki
tüm öğrenciler için biirini diğerinden ayaırt etmeden eğitim verilmesi sağlanmaktadır (Reed, 2004).
Sosyal beceriler kapsamında üstün yetenekli öğrencilerin soru sorma becerilerinin geliştirilmesi ve
onların soru sormalarını sağlama ifadelerine değinilmiştir. Üstün zekalı öğrenciler özellikleri gereği
matematikle ilgili daha çok şey öğrenmek isterler. Bu isteklerini gösterme şekillerinden biri de
meraktır (Freiman, 2003). Merak ta soru sormayı gerektirmektedir. Bu kapsamda matematikte üstün
yetenekli öğrencileri soru sormaya teşvik etmek önem taşımaktadır.
Öğretmen adaylarının sekizde biri (%12.5) ise beceriler kategorisi altında akademik beceriler,
destek kategorisinde ise ders dışında hususları belirlenmiştir. Beceriler kategorisi altında akademik
beceriler hususunda öğretmen adayları çok sayıda matematiksel kavram, fikir ve beceri öğretecek
şartlar sağlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Özellikle hızlandırma uygulamaları sayesinde üstün
yetenekli öğrenciler, gelişmiş kavramlar, derinlemesine konu araştırmaları ve gerçek hayat
problemleriyle çalışma şansına sahip olabilmektedirler (Rotigel ve Fello, 2004). Bu sayede daha
çok kavram, fikir ve beceriyi daha kısa sürede öğrenme şansına sahip olabilmektedirler.
Görüldüğü üzere matematik öğretmen adaylarının matematikte üstün zekalı bir öğrenci ile
karşılaşmaları durumunda neler yapabilecekleri hususunda verdikleri cevaplar literatürde
karşılaşılan çalışmalarla desteklenmiştir. Bu bağlamda denilebilir ki, matematik öğretmen
adaylarının matematikte üstün zekalı bir öğrenci ile karşılaşmaları durumunda yapılabilecekler
hususunda farkındalıkları mevcuttur.
Üstün yetenekli öğrencilerin sınıf ortamlarında keşfedilmesi için öğretmenlerin mutlaka kendilerine
has özel bir kurs veya program şeklinde eğitim almaları gerekmektedir. Bunun yanında öğretmen ve
öğretmen adaylarının eğitim süreçleri içinde pedegojik anlamı güçlendirecek ders müfredatlarında
üstün yetenekli öğrencilere yönelik derslere ağırlık verilmelidir. Öğretmen adaylarının yanıtları
incelendiğinde öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi noktasında beceri, ek eğitim,
ek müfredat şeklinde farklı prosedürlerle daha iyi sonuç alınabileceğini söylemektedirler. Bu
bağlamda Meb okulları öğretmenlere fiziki şartlar ölçüsünde ayrı sınıflar oluşturabilirler.
Türkiye’de Bilsem(Bilim Sanat Merkezleri) 1995 yılından itibaren hizmet vermekteler. Bu
kurumların ana vazifesi okullarda bulunan üstün yetenekli öğrencileri keşfetmek ve eğitimlerini
desteklemektir. Ancak Bilsem’lerin varlığına rağmen üniversitelerde halen bu kurumu tamamlayıcı
bir yapı bulunmamaktadır. Bunun için üniversiteler hızlı bir şekilde Meb’in Bilsem’leri ile
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paralellik gösterecek birimleri hayata geçirmeli ve öğretmen adaylarına özel bir eğitim sunmalıdır.
Yine üniversiteler tüm öğretmenlik alanları ve özellikle matematik öğretmenliği alanlarının ders
programlarına seçmeli dersler yanında zorunlu derslerde koymalıdır. Üstün yetenekli öğrencilere
üstün yetenekli öğretmenler sloganıyla öğretmenleri teşvik edici panel, konferans, kongreler v.b
düzenlenebilir. Akademisyenlerden bu alanda çalışma yapanların öğretmenlerle işbirliği halinde
sınıf uygulamaları yapmaları ve sonuçlarını tüm öğretmenlerle paylaşmaları sağlanmalıdır.
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RELATIONS OF AZERBAIJAN AND THE ARABIC CIVILIZATION. AZERBAIJAN
PLACE NAMES IN ARAB RESOURCES
Prof. Dr. Hacer Huseynova
ADPU

Summary
The history of Azerbaijani-Arab literary relations begins in the second half of the VII century. But
the meeting of Azerbaijani poets with Arab culture takes the root of these cultural relations far
away. The Azerbaijani poets İsmail ibn Yasar, Musa Şehavat, Ebul Abbas el Ema who migrated to
and lived in Madinah were deemed worthy of the rank of "Mevla", which is a great rank in Islam,
because they have extensive knowledge and deep intelligence, They were named as ".
Other versions of the Islamic culture, which were included in the caliphate in the VII - IX centuries,
gave birth to Azerbaijanis like the peoples. Learning arabic about the spread of the Islamic religion
has become an imperative. Learning this language was very important to introduce itself and
become famous.
At the same time, young people who completed their education in Azerbaijan went to the cities of
Mecca, Baghdad, Sam, which were the major cultural centers of that period, and received higher
education there. Their Arabic records were natural. As an example, after completing his Hatip
Tabrizi education, he taught at the Nizamiye madrasa of Baghdad for 40 years. El Muğeddesi el
Marağayi, Mensur Tabrizi and b. Azerbaijani poets like this wrote Arabic and created it.
Speaking of Azerbaijani-Arab literary relations, one cannot remember the Azerbaijani epics and
fairy tales. The epic "Book -Dədə Korkut" is a valuable resource in this respect. It is understood
from Dastan that Oghuz igids Kazan Khan and others went to Arabia to see the prophet
Muhammad, accepted Islam and spread Islam among the sons. There is a rumor about Dede
Korkutun being familiar with the Prophet (pbuh) and even being a friend. Nevertheless, the words
of Arab origin in different sizes of the epic: Mecca, Medina, infidels, Azrael, Arabian horse and
other such words, and the mention of Muhammad in many of the tribes mean that the Oguz people
had good relations with the Arabs.
Although the Arabic words are written in the epic "Kitabi-Dede Korkut", the language of the epic is
simple than the language of Hatayi, Fuzuli. Because more Arabic words were written in the works
of the mentioned poets than the epic.
There are also interesting facts about the Arab literary relationship in the epic "Koroghlu". Words of
Arabic origin are found in all branches of the epic. On the "Durna Tel" branch of the epic, the
events occur in the Arab environment - Baghdad.
Keywords: language, literary examples, the contact, the epic, poet, place names
AZERBAYCAN VE ARAP MEDENİ İLİŞKİLERİ . ARAP KAYNAKLARINDA
AZERBEYCAN YER İSİMLERİ
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Özet
Azerbaycan - Arap edebi ilişkilerinin tarihi VII yüzyılın iknci yarısından başlar. Fakat Azerbaycan
şairlerinin Arap kültürü ile tanışmaları bu kültürel ilişkilerin kökünü uzaklara götürüyor . Medine'ye
göç eden ve orada yaşayıp -yaratmış Azerbaycanlı şairler İsmail ibn Yasar, Musa Şehavat, Ebul
Abbas el Ema geniş bilgi ve derin zekaya sahip olduklarından islamda büyük rütbe olan "mevla "
rütbesine layık görülmüş ve bunlar “mövlalar”, yani “mevali şairleri” olarak isimlendirilmişlerdir .
VII - IX yüzyıllarda gelişmiş islam kültürünü hilafete dahil olan diğer sürümler, halklar gibi
Azerbaycanlılar da doğuruyordu. İslam dininin yayılması ile ilgili arapça öğrenmek bir zorunluluk
halini aldı. Bu dili öğrenmek kendini tanıtmak, meşhurlaşmak açısından oldukça önemliydi.
Aynı zamanda Azerbaycan'da eğitimlerini tamamlayan gençler o devrin büyük kültür merkezleri
olan Mekke, Bağdat, Sam şehirlerine gider, orada yüksek eğitim alıyorlardı. Onlarin Arapça
kayıtları ise doğaldı. Örneğ olarak, Hatip Tebrizi eğitimini tamamladıktan sonra 40 yıl Bağdat'ın
Nizamiye medresesinde hocalık yapmıştır. El Muğeddesi el Marağayi, Mensur Tebrizi ve b. bu gibi
Azerbaycanlı şairler de arapça yazmış- yaratmışlar.
Azerbaycan-Arap edebi ilişkilerinden söz ederken Azerbaycan destanlarını ve masallarını
hatırlamamak olmaz. "Kitabi -Dədə Korkut" destanı bu bakımdan değerli kaynaktır. Dastandan
anlaşılmaktadır ki, oğuz igidlerinden Kazan Han ve diğerleri Muhammed peygamberi görmek için
Arabistan'a gitmiş, islamı kabul etmiş ve dönüşde oğuzlar arasında islamı yaymışlardır. Dede
Korkutun Peygamberle (s.a.v) tanıdık ve hatta dost olması hakkında rivayet de mevcuttur. Bununla
birlikte destanın ayrı- ayrı boylarında Arap kökenli kelimelerin: Mekke, Medine, kafir, Azrail,
Arap atı ve diğer bu gibi kelimelerin işlenmesi, boyların bir çoğunda Muhammed'in anılması ise o
anlama gelir ki, Oğuzlar Araplarla iyi ilişkilerde olmuşlardır.
"Kitabi- Dede Korkut" destanında Arap sözleri işlense de, destanın dili Hatayi, Fuzuli,
S.Ə.Şirvaninin dilinden basittir. Çünkü adı geçen şairlerin eserlerinde destana göre daha çok Arap
sözleri işlenmiştir.
"Köroğlu" destanında da Arap edebi ilişkilerine ait ilginç gerçekler vardır. Destanın bütün
kollarında Arap kökenli kelimelere rastlanır. Destanın " Durna Teli " kolunda ise olaylar Arap
ortamında -Bağdadda oluşuyor .
Açar sözlər: dil, edebi örnekler, bağlantı, destan, şair, toponimler

GİRİŞ
Azerbaycan - Arap edebi ilişkilerinin tarihi VII yüzyılın iknci yarısından başlar. Fakat Azerbaycan
şairlerinin Arap kültürü ile tanışmaları bu kültürel ilişkilerin kökünü uzaklara götürüyor . Medine'ye
göç eden ve orada yaşayıp -yaratmış Azerbaycanlı şairler İsmail ibn Yasar, Musa Şehavat, Ebul
Abbas el Ema geniş bilgi ve derin zekaya sahip olduklarından islamda büyük rütbe olan "mevla "
rütbesine layık görülmüş ve bunlar “mövlalar”, yani “mevali şairleri” olarak isimlendirilmişlerdir .
VII - IX yüzyıllarda gelişmiş islam kültürünü hilafete dahil olan diğer sürümler, halklar gibi
Azerbaycanlılar da doğuruyordu. İslam dininin yayılması ile ilgili arapça öğrenmek bir zorunluluk
halini aldı. Bu dili öğrenmek kendini tanıtmak, meşhurlaşmak açısından oldukça önemliydi.
Aynı zamanda Azerbaycan'da eğitimlerini tamamlayan gençler o devrin büyük kültür merkezleri
olan Mekke, Bağdat, Sam şehirlerine gider, orada yüksek eğitim alıyorlardı. Onlarin Arapça
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kayıtları ise doğaldı. Örneğ olarak, Hatip Tebrizi eğitimini tamamladıktan sonra 40 yıl Bağdat'ın
Nizamiye medresesinde hocalık yapmıştır. El Muğeddesi el Marağayi, Mensur Tebrizi ve b. bu gibi
Azerbaycanlı şairler de arapça yazmış- yaratmışlar.
Azerbaycan-Arap edebi ilişkilerinden söz ederken Azerbaycan destanlarını ve masallarını
hatırlamamak olmaz. "Kitabi -Dədə Korkut" destanı bu bakımdan değerli kaynaktır. Dastandan
anlaşılmaktadır ki, oğuz igidlerinden Kazan Han ve diğerleri Muhammed peygamberi görmek için
Arabistan'a gitmiş, islamı kabul etmiş ve dönüşde oğuzlar arasında islamı yaymışlardır. Dede
Korkutun Peygamberle (s.a.v) tanıdık ve hatta dost olması hakkında rivayet de mevcuttur. Bununla
birlikte destanın ayrı- ayrı boylarında Arap kökenli kelimelerin: Mekke, Medine, kafir, Azrail,
Arap atı ve diğer bu gibi kelimelerin işlenmesi, boyların bir çoğunda Muhammed'in anılması ise o
anlama gelir ki, Oğuzlar Araplarla iyi ilişkilerde olmuşlardır.

METOD
Tədqiqat zamanı, əsasən, müqayisəli-qarşılaşdırma metodundan, statistik və areal-coğrafi
metodlardan istifadə edilmiş, müasir dilçilik üsulları tətbiq edilmişdir.
ANNOTASİYA
Məqalədə Azərbaycan və ərəb dili əlaqələrindən, ədəbi əlaqələrdən bəhs edilir.Azərbaycan ədəbi
nümunələrində işlənmiş ərəb mənşəli sözlərdən, terminlərdən danışılır. Eyni zamanda ərəb yazılı
mənbələrində yaşayan Azərbaycan yer adlarından bəhs edilir. Bu gün də azərbaycan
toponimiyasında qorunan ərəb adları diqqətə çatdırılır.
MÜZAKİRƏ
"Kitabi- Dede Korkut" destanında Arap sözleri işlense de, destanın dili Hatayi, Fuzuli,
S.Ə.Şirvaninin dilinden basittir. Çünkü adı geçen şairlerin eserlerinde destana göre daha çok Arap
sözleri işlenmiştir.
"Köroğlu" destanında da Arap edebi ilişkilerine ait ilginç gerçekler vardır. Destanın bütün
kollarında Arap kökenli kelimelere rastlanır. Destanın " Durna Teli " kolunda ise olaylar Arap
ortamında -Bağdadda oluşuyor .
Halkımızın sosyal hayatında bugün de işlenen Araplarla ilgili ata sözlerinin, deyimlerin ve diğer
örneklerin sayısı yüzlerledir. Örneğin; 1. Burda benim, Bağdat'ta kör halife . 2. Devesi ölmüş Arap
ve b .
Folklorşünas bilim adamı A.Məmmədli "Arapça - Türkçe karşılıklı ata sözleri ve temsilleri"
kitabında 1750 -ye kadar böyle ata sözünü sunmuştur. İki halk arasında edebi ilişkilerin
gelişmesinde bu kitabın rolü büyüktür .
Azerbaycan-Arap edebi ilişkilerinden söz ederken görkemli arapşünas, ilk Azerbaycanlı arapşunas
alim Aida İmanquliyevanın araştırmalarını özellikle belirtmek gerekiyor. O, Lübnan yazarı
N.Nuaymənin birkaç eserini Azerbaycan diline tercüme etmekle, bu ilişkileri daha da geliştirmiştir.
Azerbaycan EA Şarkşünaslık Enstitüsü'nün yayınladığı "Arap filolojisi konuları" mecmuesinin
tertibçisi ve editörü olurken A.İmanquliyeva iki halk arasında ilişkileri geliştirmek için gayretle
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çalıştı. O, Birlik Şərqşünüslıq Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumun Azerbaycan
bölmesinin başkan vekili olarak Ortadoğu sorunlarına ilişkin, dünyanın çeşitli kentlerinde
düzenlenen kongrelerde konuşmalar yapmış, Arap halkları ile ilişkilerin gelişmesine çalışmıştır.
Ülkemizin Birinci Hanımı Mehriban Aliyeva'nın İSESKO islam ülkelerinin birliğinin İyi Niyet
Elçisi seçilmesi, bu kurumun Azerbaycan'da düzenlenen toplantıları -2015 yılın Kasım ayında
düzenlenen toplantı, ülkemizde İSESKO Regional Merkezinin kurulması ve diğer konularda
Azerbaycan'ın Müslüman ülkeleri, özellikle de Arap devletleri ile ekonomik, siyasi, kültürel ve
diğer alanlarda ilişkilerin daha da artmasına örnektir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev demiştir: "İSESKO her zaman Azerbaycan'ı
destekliyor, Azerbaycan'ın tutumunu savunuyor. Yukarı Karabağ sorununun çözümünde adaletin
destekçisi olduğunu göstermektedir. Bunlara göre biz tüm Müslüman dünyasına minnettarız ".
Azerbaycan Arap ilişkileri diller arasında kartvizitleri, dillerin gelişimi, zenginleşmesine de neden
olmuştur. Bunu Azerbaycan dilinin kelime içerdiği Arap kökenli kelimeler, terminler ve Arap
kökenli toponimlerin olması da kanıtlamaktadır.
Azerbaycan'ın tarihi-siyasi coğrafyasına dair kaynaklar sırasında çeşitli dönemlerde düzenlenmiş,
çekilmiş haritalar ve tarihi coğrafi görüntü rolü doldurulamaz. Böyle haritalardan Arap yazarı İbn
Havqəlin (X yüzyıl) «Kitap suret el-Erd» eserindeki "Hazar Denizi Haritası", "Azerbaycan ve Arran
Haritası», el-İdrisinin (XII yy) Haritası ilgi çekiyor.
Arapdilli ilk kaynakların kronolojik çerçevesi, esasen, IX-XV asırları kapsar. Onların büyük bir
kısmı Hilafete dahil olan ülkelerin, aynı zamanda Azerbaycan'ın tarihi-siyasi coğrafiyası ilgili
olğulara sahiptirler. Arap yazarlar - tarihçi ve coğrafiyaşünas âlimleri İbn Hişam (IX yüzyıl), İbn
Xordadbeh (IX yüzyıl), el-Yakubî (IX yüzyıl), İbn el-Fakih (IX yüzyıl), et-Taberî (IX-X yüzyıllar),
el- Mesudi (X yüzyıl), el-İstəxri (X yüzyıl), İbn Havqəl (X yüzyıl), el-Aziz (X yüzyıl), el-Biruni (XI
yüzyıl), el-İdris (XII yy), el-Qərnati (XIII yy), Yakut el-Hemevi (XII-XIII yüzyıllar), İbn el-Esir
(XIII yy), en-Nəsəvi (XIII yy), Zekeriya el-Kazvini (XIII yy), İbn Bettute (XIV), İbn Ərəbşah
(XIV-XV yüzyıllar), Abdürreşid Bakuvi (XV yüzyıl) ve başkaları eserlerinde bu diyarın tarihi,
coğrafyası konusunda deliller, gerçekler verirler.
Örneğin, İbn Hişâm (IX yüzyıl) Azerbaycan'dan bahsederek yazıyor: "Orası Türk toprağıdır". İbn
Xordadbehin Azerbaycan şehirleri, onların arasındaki mesafe, ticaret yolları, en-Nəsəvinin
Azerbaycan'ın batı sınırları, İbn Bəttutənin dördüncü yüzyılın ortalarında Hülakülər devletinin 11
parçaya bölünmüş, el-Kufinin, el-Bəlazurinin, İbn Haldun Azerbaycan'da mesken salmış Arap
kabileleri, İbn Ərəbşahın Elince Kulesi ve b. hakkındaki bilgileri ülkenin orta çağdaki tarihi
coğrafyasının incelenmesi açısından çok önemlidirler. Azerbaycan'ın yer-yurt adlarının araştırılması
açısından da Arapça yazılı kaynakları en güvenilir kaynaklar olarak kabul edilir.
IX yüzyıl Arap coğrafiyaşünas gezgini İbn Xordadbeh eseri günümüze kadar ulaşan ilk Arap
yazarıdır. Onun "Kitap el masalik ve-l-mamalik" eseri Azerbaycan ve Kafkasya topraklarının
tarihinin, coğrafyasının ögrenilmesi için değerli bir kaynaktır.
İbn Xordadbeh Azerbaycan'ı El Cərbi (Kuzey ülkesi) ülkesine ait etmiştir. O, Azerbaycan'ın
Marağa, Məyanic, Erdebil, Berze, Təvriz, Urmiye, Şiz, Cənzə, Xuvey / Hoy, Muğan, Heriz,
Bacarvan gibi şehir ve noktaları, aralarındaki mesafeleri göstermiştir.
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İbn Xordadbehin eserinin "Çayların kaynağı" bölümünde Arras (Araz) ve Curcan (Hazar)
hidronimləri kaydedilmiştir: "Araz çayı başlangıcını Qaliqaladan alır, Arranı geçiyor. Burada ona
Arran çayı dökülür. Arras el-Kurrla kavuşuyor ... Beyleqan şehri bu iki çayın arasındadır.
Birleştikten sonra bu çaylar Curcan denizine tökülənə kadar birlikte akıyorlar ... "( Vəlixanov N.M.
2004. s.16-19).
IX yüzyılın diğer önemli Arap tarihçisi ve coğrafiyaşünası El-Yakubi "Kitab el-buldən" ("Ülkelerin
kitabı") eserinde gezdiği ülkeler, şehirler, ticaret yolları hakkında bilgi vermiş, Azerbaycan'ın
Erdebil, Berde, Varsın, Tebriz, Mərənd, Bərzənd, Urmiye Xuvey, Səlamas, Şiz, Beyleqan, Marağa,
Zencan ve başka şehirlerin adlarını çekmiştir. Azerbaycan halkı haqında El-Yakubi böyle bir ilginç
fikir söylemiştir ki, Azerbaycan'ın şehir ve mahallarının nüfusu ecem azerileri ile Babekin yaşadığı
Bəzz şehrinin sahipleri eski Cavidanilərin karışımıdır.
El-Yakubi Arap ordusunun Azerbaycana seferleri (642-643), ülkenin işgali, yerli nüfus (Berde,
Şirvan, Məsqət, Şabran, Bab el-ebvab), yapılan sözleşmeler, Babek hareketi ile ilgili geniş örnekler
bildirmişdir.
El-Hemedani (IX yüzyıl) "Kitab el-buldən" (Ülkelerin kitabı) eserinde Çin, Hindistan, Mısır,
Mesapatomiya, Fars, Azerbaycan ve diğer ülkeler; Mekke, Medine, Basra, Hemedan gibi şehirler
hakkında bildirdi. Azerbaycan sözünü alim Azerbaz ibn İran ibn el-Əsvad ibn Səm ibn Nuh
kökeninden görmüştür. O kaydetti ki, ona Azerbaz ibn Bayvarasif de deyirmişler.
Berze ilçesi el- avdilərin (Arap kabilesi) yaşadığı yer olmuştur.
Seratta (Serap) ise el-Eşas ibn Kaysla olanların nesli yaşıyor. El Bəlazurinin verilerine göre, el-Əşas
ibn Kays Azerbaycan valisi olarak tanıtıldı. Muhtemelen Serabda mesken edenler onun
qebilesindendir (Vəlixanov N.M. 2004. s.35).
IX yüzyıl İbn- Rusta "Kitab el-Alaq en-nefise" (Nefis taşlar) eserinde denizleri anlatırken Hazar
denizini Təbəristan Denizi ve ya Curcan Denizi (buna El-Bab denizi de denir) olarak tanımlamış,
uzunluğu batıdan doğuya doğru 800 mil, genişliği ise 600 mil olduğunu göstermiştir. Denizde
Təbəristan yakınında iki adanın olduğunu da kaydetmiştir.
Yazar eserin "Çayalrın açıklama" bölümünde Kür, Aras nehirleri hakkında bildirdi. Burada küçük
nehirlerin Arrasa dökülmesi, sonra Varsandan Bərzənc tarafa akması, el-Kurrla birleşerek
Təbəristan denizine dökülmesinden bahsedilir: El-Kurra çayı Allan (Alan) ülkesinden başlar,
Tiflis'ten, Berdeden geçip Təbəristan denizine dökülür.
Bu bilgiye biz bin Xordadbehin "Kitab el-masalik ve-l-mamalik" eserinin "Çayların kaynağı"
bölümünde de rast gəlmişdik.Yəqin ki, İbn Rusta ilgili bilgiye atıfta bulunmuştur. Yazar yedi iklim
ve oraya aid ünlü şehirleri anlatırken Azerbaycan'ın ilçelerinden Erdebil, Mərənd, Bacarvan,
Varsan, El-Marağa şehirlerinin adlarını çekmiştir.
Kudame ibn Cafer'in "Kitab el-haraç ve sanət el-yazıt" (Haraç ve sekreterlik sanatı kitabı) eseri tam
olarak günümüze kadar gelib çatmamışdır.Qudama da kendisinden önce yazılmlş eserlerden,
özellikle İbn Xordadbehin eserinden istifade etmiş, Azerbaycan'ın coğrafyası, ekonomisi, vergilerin
miktarı hakkında bilgi vermişdir. Azerbaycan, onun eyaletleri olan Erdebil, Mərənd, Cabravan,
Varsan ve kasabaları, başkenti Berde şehri, alınan gelirin dört milyon beş yüz bin dirhem olduğuna
dair kayıtlar vardır.
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X yüzyılın en büyük coğrafiyaşünası El- Mesudinin "Muruc ez-zeheb ve məddin- el cavhar" (Altın
yıkanan yer ve mücevherlerin madenleri) kitabı tarihi-coğrafi ansiklopedi çağrılabilir. Eserde ElMesudi yazmıştır: Qabh büyük ve görkemli dağdır. Bir çok ülkeyi ve halkı kapsamaktadır. Bu
dağda yetmiş iki millet yaşıyor. Her milletin kendi padişahı ve birbirinden farklı dili var.
Daha sonra yazar rusların Azerbaycan topraklarına saldırılarını tarif etmiştir: Ruslar Azerbaycan
yönünde olan tüm yerlere saldırdılar. Sonra Şirvan şahlığının Bakuh (Bakü) adı ile bilinen
neftverən kıyısına gelip çıktılar. Neftverən topraktan birkaç mil mesafede bulunan adalarda
(şimdiki Pirallahı, Çilov, Nargin adaları) daldalandılar.
Eserde yazarın neftverən (petrol) topraktan bahsederken Bakü şehrinin adı Baküya şeklinde
görülmüştür. Kitapta yazılır: Bakuyada beyaz petrol ve başka madenler var. Dünyada bundan başka,
belki de, hiç bir yerde beyaz petrol veren yer yoktur. Bura Şirvan memleketinin sahil şehridir.
Aynı yerde yanardağ vardır. Bu, hep alev dilleri göklere kalkan kaynaktır. (Burada ihtimale göre,
atəşgahlar söz konusudur).
El- Mesudi ikinci kitabı "Kitab et-tenbih ve el-israf" (Uyarı ve yeniden gözden geçirme kitabı)
kitabında Hazar Denizi hakkında bilgi vermiştir (seh.60). Bu deniz dikey doğru bağırsak
şeklindedir. Bazı adamlar onu Horasan Denizi adlandırırlar. Öyle ki, Horasan ülkesinden olan
Harezm toprakları bunun sahili ile birleşir. Denizin kıyısındaki çöllerde Türklerden olan "ğuzlar"
yaşıyorlar. Burada ayrıca Bakuh adlı yer vardır. Bakuhdan beyaz petrol taşırlar. Burası yerden
çıkan beyaz petrol madenidir. Adalarda gece uzak mesafede bile görünen ateş kaynakları vardır.
El- İstərxi (X yüzyıl) "Kitab el-masalik" (Yollar ve ülkeler hakkında kitap) kitabına coğrafi
bilgilerle birlikte, coğrafi atlas da dahil etmiştir. El- İstərxi kitapta Azerbaycan'ın Erdebil, Marağa,
Urmiye, Tebriz, Muğan, Berde ve diğer şehirlerinin adını çekmiş, Hazar denizini Təbəristan Denizi
adlandırmış, Bakü'yü Bakuh şeklinde sunmuştur.
Aynı bilgilere El- İstərxinin takipçisi İbn Havqəlin (X əsr) "Yollar ve ülkeler" kitabında, ElMüqeddesinin (X əsr) "İklimlerin araşdırılması için en iyi menbe" kitabında da rastlanırıq. XI
yüzyılın ünlü Arap alimi El- Biruninin bilgileri oldukça değerlidir. El-Biruni Hazar Denizi hakkında
yazmıştır: Təbəristan yakınlarında - Curcan limanında denizdir ... Bu deniz kıyısındaki tüm
vilayetlerin isimleri ile adlandırılır. Fakat bizde Hazar adı ile meşhurdur. Eski zamanlarda Curcan
adı ile tanınmıştır, bu nedenle Batlamyus onu İrkaniya Denizi adlandırmıştır. Bu deniz bir başka
denizle birleşmir.
El- Qərnati (XII yüzyıl) kendi seyahatleri hakkında "Tuhfat el-elbâb" kitabında bildirmişdir. El
Qərnati kitapta Azerbaycan'ın tarihi, örf ve geleneği, Hazar Denizi, oradaki hayvanlar alemi, bu
denizin adaları, Bakuh (Bakü) şehri, onun petrolü ve b. hakkında bildirdi. Yazar Hazar Denizi'nin
olağanüstü adalarından bahsediyor, cinlerin barınağı, yılanlarla dolu olan bir ada hakkında
konuşuyor: Bu denizde kır gibi siyah ada var. Adada yerden acı, tuzlu, pis su çıkıyor. Su ile birlikte
küçük bronza benzer taşlar da çıkılıyor ki, herkes kendilerini terazide ağırlık taşı gibi kullanıyor. Bu
topraktan siyah ve beyaz petrol de çıkıyor. Aynı yer Şirvan ülkesinden Bakuh yakınlarındadır. Bu
topraktan geceler kükürt ateşine benzer ateş çıkıyor. Od mavi alevle yanıyor, fakat otu yakmıyor,
sıcaklığı yoktur. Onun üstüne yağmur yağarsa, alevi daha da güçlendirir. Adamlar alevi uzaktan
görürler. Yaklaştığında ve gündüz bunu görmek olmuyor (N.Memmedov. 1999. s.297).
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AKTUALLIQ
Müasir qloballaşan cəmiyyətdə tarixən Azərbaycanın və azərbaycanlıların tarixi xidmətlərinin
öyrənmək, bu xalqın dünyanın digər bütün xalqları ilə dinc yanaşı yaşadığını diqqətə çatdırmaq
istiqamətində məqalənin böyük əhəmiyyəti vardır. Dünya mədəniyyətinə azərbaycanlıların verdiyi
töhvələr, azərbaycan türklərinin tarixi məskənləri qədim ərəb mənbələrində, ərəb coğrafiyaşünassəyyahların əsərlərində günümüzədək ən etibarlı faktlar kimi yaşamaqdadır. Bu cür tədqiqat işləri
Azərbaycan-ərəb əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi baxımından da aktualdır.
NƏTİCƏ
Şu anda şimdiki Azerbaycan topraklarında Arap kökenli pek toponimik birimler vardır. Azerbaycan
coğrafyasında Arap etnosu ile bağlantılı isimler özel bir grup oluşturur. Bu isimlere Arap (4
menteqe), Arapbasra, Arapqardaşbeyli, Arabqadim, Arabqubalı, Arabyatağı, Arapyengicə, Araplar
(2 menteqe), Arapocağı, Arapsarvan, Arapuşağı, Arapxana, Arapşahverdi, (2 menteqe), Arapşeki ve
başkaları örnek gösterilebilir. Tüm bunlar Azerbaycan ve Arap halklarının tarih boyunca, lap
eskiden birbirleriyle ilişkilerini, sosyal, siyasi, dini, edebi ilişkilerini yaşatan en güvenilir
menbelerdir.
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TÜRKİYE’DE İLLERİN VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMU
Doç. Dr. Neslihan Coşkun Karadağ
Çukurova Üniversitesi
Özet
Vergiler mükellefe maddi ve şekli olmak üzere iki tür yükümlülük doğurur. Maddi yükümlülük,
mükellefin vergiyi para cinsinden vadesinde ödemesi yükümlülüğünü ifade eder.
Şekli
yükümlülükler ise, vergilendirmenin birbirini takip eden belirli aşamaları içeren bir süreçten
oluşması dolayısıyla şekil ve usulden kaynaklanan yükümlülükleri ifade eder. Defter tutma, tasdiki
ve kayıt nizamı, belge düzeni, vb. şekle ve usule ilişkin yükümlülüklerdir. Geniş anlamda vergiye
gönüllü uyum, mükellefin vergiye karşı mukavemet göstermeden, şekli ve maddi yükümlülükleri
tam ve zamanında yerine getirmesi anlamına gelir. Ancak vergiye gönüllü uyum literatürde daha
çok mükelleflerin her hangi bir baskı altında olmaksızın, vadesi içinde kendiliğinden, eksiksiz bir
şekilde vergi borcunu ödemesi olarak kabul görmüştür. Vergi uyumunun göstergeleri olarak,
vergiye tabi gelirin doğru beyanı, kanunen kabul edilen ve edilmeyen giderlerin dikkate alınması,
vergi muafiyet ve istisnalarının doğru hesaplanması ve uygulanması, vergi beyannamesinin
zamanında verilmesi, tarh sonucu, tahakkuk eden verginin süresinde ödenmesi yani tahsilatın
takakkuka oranını dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de illerin vergiyi gönüllü uyum
değerlendirmesi yapılırken, objektif bir ölçüt olarak tahsilatın tahakkuka oranı dikkate alınmıştır.
Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenecek safhaya gelmesi durumudur.
Ödenecek aşamaya gelmiş verginin ne kadarının tahsil edildiğini gösteren tahsilatın tahakkuka
oranı, hem vergi idaresinin performansını hem de mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu yansıtan
bir göstergedir. Gelir İdaresi Başkanlığının 2018 Yılı Faaliyet Raporunda yer alan verilere göre,
Türkiye genelinde tahsilatın tahakkuka oranı ortalama olarak %81.42’dir. Yani tahakkuk eden her
100 TL’nin 81.42’si tahsil edilmektedir. Bu oran iller bazında farklılaşmaktadır. Bazı illerde
tahsilatın tahakkuka oranı Türkiye ortalamasının altında iken, bazılarında üzerindedir. 2018 yılında
tahsilatın tahakkuka oranının en yüksek olduğu il %93.23’lük oranla Kocaeli’dir. Bunu Tunceli,
Rize, İzmir ve Hatay takip etmektedir. Yine aynı yıl tahsilatın tahakkuka oranının en düşük olduğu
il %29.42’i ile Kilis’dir. Kilis’i Mardin, Hakkari, Düzce ve Van illeri takip etmektedir.
Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu etkileyen çok çeşitli faktörler bulunmaktadır. Vergiye gönüllü
uyumu etkileyen bu faktörler; vergi bilinci, vergi ahlakı gibi sosyo-psikolojik etkenler, kültürel
etkenler, mükelleflerin gelir ve eğitim düzeyi, vergi mevzuatı düzenlemeleri, denetim, vb. dir. Her
ilin sosyoekonomik yapısındaki farklılıklar, demografik özellikleri, vergi kültürü, vergi ahlakı ve
vergi bilinci düzeyini faklılaştırmaktadır. Bu farklılıklar tahsilatın tahakkuka oranı ile ölçmeye
çalıştığımız vergiye gönüllü uyumuna yansımaktadır. Bu çalışmada, il bazında, tahsilatın tahakkuka
oranı ölçütü dikkate alınarak, vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörler çerçevesinde
değerlendirmeler yapılacak ve öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tahsilat/Tahakkuk Oranı, Vergiye Gönüllü Uyum, Vergi Bilinci
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TAX COMPLIANCE of PROVINCE IN TURKEY
Abstract
Taxes create two kinds of obligations to the taxpayer, pecuniary and formal liability. Pecuniary
liability means the obligation of the taxpayer to pay the tax in terms of money. Formal liabilities, on
the other hand, refer to the liabilities arising from shape and procedure since taxation consists of a
process that includes certain successive stages. In a broad sense, tax compliance means that the
taxpayer fulfills the formal and pecuniary liability fully and on time, without resisting tax.
However, voluntary tax compliance was accepted in the literature as the taxpayers' payment of their
tax debts spontaneously and completely without due to any pressure. As the indicators of tax
compliance, the correct declaration of taxable income, taking into account the legally accepted and
unacceptable expenses, the correct calculation and application of tax exemptions and exceptions,
the timing of the tax return, the tax assessment of the accrued tax on time, that is, the assessment
rate of the collection. In this study, while tax compliance assessment of the provinces in Turkey,
assessment rate of collection is considered as an objective criterion. Tax assessment is when a tax
that is calculated and notification comes to the stage to be paid. The assessment rate of the
collection, which shows how much of the tax that has been paid, is reflected both the performance
of the tax administration and the voluntary compliance of taxpayers. According to data contained
2018 Annual Report of Revenue Administration is 81.42% on assessment rate of collections in
Turkey. In other words, 81.42 TL of every 100 TL tax accrued is collected. This rate varies on a
provincial basis. Some provinces in Turkey under the collection of average assessment rate, while
the others are on. The province with the highest assessment rate of collection in 2018 is Kocaeli
with a rate of 93.23%. In the same year, Kilis is the province with the lowest rate of assessment of
collections with 29.42%. There are a variety of factors that affect taxpayers' voluntary compliance.
These factors affecting tax compliance; socio-psychological factors such as tax awareness, tax
morality, cultural factors, income and education level of taxpayers, tax legislation regulations, tax
audit, etc. Differences in the socioeconomic structure and demographic features of each province,
differentiate tax culture, tax morality and level of tax awareness. These differences are reflected in
the voluntary compliance of the tax with the accrual rate of the collection. In this study, evaluations
and suggestions will be made within the framework of factors affecting tax compliance on the
provincial basis, by taking into account the assessment rate of the collection.
Keywords: The Assessment Rate of the Collection, Tax Compliance, Tax Awareness

Giriş
Vergiler mükelleflere hem şekli hem de maddi yükümlülük doğurur. Vergilerin maddi yükümlülüğü
vadesinde para cinsinden ödenmesi iken, şekli yükümlülüğü vergi levhasının alınması, vergi kimlik
numarasının kullanılması, beyanname verilmesi, defter düzenine uyulması gibi yükümlülükleri
içermektedir. Geniş anlamda vergiye gönüllü uyum, mükellefin vergiye karşı mukavemet
göstermeden, şekli ve maddi yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirmesi anlamına gelir.
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Ancak vergiye gönüllü uyum literatürde daha çok mükelleflerin her hangi bir baskı altında
olmaksızın, vadesi içinde kendiliğinden, eksiksiz bir şekilde vergi borcunu ödemesi olarak kabul
görmüştür. Vergiye gönüllü uyumu etkileyen bir takım faktörler vardır. Her şeyden önce
mükelleflerin vergiye karşı algıları, onların vergi karşısındaki tutum ve davranışlarını
etkilemektedir. Vergiye yönelik tutum ve davranışları belirleyen faktörlerin bir kısmı kişisel bir
kısmı ise kişisel olmayan niteliktedir.
Bu çalışmada, vergi algısı, vergiye karşı tutum ve davranışları etkileyen faktörler kısaca
açıklanacak, vergi uyumunun göstergeleri izah edilecektir. Bu çalışmada, uyum derecesinin
göstergesi olarak, tahsilatın tahakkuka oranı ele alınmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığının 2018 yılı
Faaliyet Raporu’nda yer alan verilere göre Türkiye’de 81 ile ait tahakkuk eden verginin tahsilat
oranı incelenmiştir. Vergiye gönüllü uyum düzeyleri en yüksek beş il ile en düşük 5 il
belirlenmiştir. İller, uyum düzeyleri dikkate alınarak 6 grupta sınıflandırılmıştır. Bu bilgiler
ışığında, yapılan genel değerlendirme ile birlikte, her bir ilin vergi idaresinin geliştirmesi gereken
vergiye uyum stratejilerinin ne şekilde olması gerektiği konusunda öneriler sunulmuştur.
1.Vergi Algısı, Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlar, Vergiye Gönüllü Uyum
Vergi algısı, bireylerin iç ve dış uyarıcıların etkisiyle vergiye ilişkin zihninde oluşturduğu yargı
veya vergi olgusu hakkında zihninde şekillenen anlam veya oluşan fikir şeklinde tanımlanmaktadır
(Taytak, 2016, s.1936 ). Vergi ve vergileme kavramlarının insanlar üzerinde oluşturduğu algı,
vergiye karşı tutum ve davranışların şekillenmesinde önemli etkiye sahiptir.
Şekil 1. Vergilemede Tutum-Tepki İlişkisi

Kaynak: Aktan ve Diğerleri, 2003.
Şekil 1’den görüleceği üzere, vergiye karşı nefret duygusu verginin reddi ya da vergi isyanı veya
vergi kaçırma şeklinde aktif tepkiye dönüşecektir. Bu algı ve tepki ile vergi uyumsuzluğunun en uç
noktadadır. Vergiye karşı antipatik duygular gelişmişse, mükellefler vergiden kaçınma, vergiyi
yansıtma, tüketimi kısma, yatırımdan vazgeçme, aylaklığı tercih etme gibi vergi yükünü azaltacak
hukuki ve iktisadi (gelir ve ikame etkisi yaratacak) davranışları tercih edecektir. Mükelleflerin
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vergiye sempati ile veya nötr düşüncelerle yaklaşması halinde verginin kabulü sözkonusudur ki,
gönüllü uyum bu noktada sağlanır.
Peki mükelleflerin vergiye karşı algılarını ve dolayısıyla tutum ve davranışlarını etkileyen unsurlar
nelerdir? Mükelleflerin vergiye yönelik tutum ve davranışlarını kişisel ve kişisel olmayan bir takım
faktörler belirlemektedir. Kişisel faktörler; demografik faktörler (yaş, cinsiyet, medeni hal, meslek
vb.), vergi bilinci-vergi ahlakı, diğer mükelleflerin tutumları, devlete bağlılık, vergilerin
kullanıldıkları alanlardır (Topkan, 2016, s.32; Gökbunar ve diğerleri, 2003, s.71; Keskin, 2018,
s.66). Kişisel olmayan faktörler ise, vergi yükü, vergi afları, vergi sisteminin karmaşıklığı ve sık sık
değiştirilmesi, vergilerin sayısı, vergi cezaları, denetim olasılığı ve önceki denetimler, vergi
oranlarıdır (Topkan, 2016, s.39; Çiçek, 2006; Biberoğlu, 2006, s.157; Tuay ve Güvenç, 2007,
s.64-65). Örneğin, toplumda genel bir vergi kaçırma eğilimi mükellefleri “Herkes vergi kaçırıyor.
Ben neden kaçırmayayım?” düşüncesine itecektir (Yılmaz ve Şeker, 2007). Yine aynı şekilde sık
sık çıkarılan vergi afları dolayısıyla artan vergi affı beklentisi mükelelfleri vergi ödevlerini
zamanında yerine getirmeme eğilimine yöneltecektir (Yurdadoğ ve Coşkun Karadağ, 2017). Vergi
yükünün ağır olması vergi sonrası geliri azalttığından vergiye karşı mukavemeti arttıracaktır.
Nihayetinde vergi bilinci ve vergi ahlakı gelişmemiş mükelleflerden oluşan bir toplum yapısı
yerleşecektir. Tüm bunların neticesi mükelleflerin vergiye gönüllü uyum ya da uyumsuzluğu ile
neticelenecektir. Dahan önce ifade edildiği üzere, geniş anlamda vergiye gönüllü uyum, mükellefin
vergiye karşı mukavemet göstermeden, şekli ve maddi yükümlülükleri tam ve zamanında yerine
getirmesi anlamına gelir. Ancak vergiye gönüllü uyum literatürde daha çok mükelleflerin her hangi
bir baskı altında olmaksızın, vadesi içinde kendiliğinden, eksiksiz bir şekilde vergi borcunu ödemesi
olarak kabul görmüştür. Vergi uyumsuzluğu ise, mükelleflerin vergiden kurtulmak amacı ile vergi
ile ilgili görevlerini bilerek ya da bilmeyerek yerine getirmemesi, eksik yerine getirmesi ya da
zamanında yerine getirmemesi şeklinde tanımlanmaktadır (Kumluca, s.92).
2.Vergi Uyumunun Göstergeleri
Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun bir takım göstergeleri mevcuttur (Uyanık, 2019, s.362).
Bunlar;
•
•
•
•
•

vergiye tabi gelirin doğru beyanı,
kanunen kabul edilen ve edilmeyen giderlerin dikkate alınması,
vergi muafiyet ve istisnalarının doğru hesaplanması ve uygulanması,
vergi beyannamesinin zamanında verilmesi,
tarh sonucu, tahakkuk eden verginin tam ve süresinde ödenmesi (yani
tahsilat/tahakkuk oranı)
vb. şeklinde sıralanabilecek ölçütlerdir. Göstergeler ve gönüllü uyum verginin beyanı ile
ilişkilidir. Mükellefe matrah tespiti, vergi hesabı, beyan ve ödeme konusunda yüklenen ödevler,
mükellefin iradesine bağlı olarak gerçekleşir. Aksine mükellef iradesinde olmayan tarh ve tahsil
yöntemlerinde (vergi tevkifatı gibi) gönüllü uyum değil, zorlayıcılık vardır. Dolayısıyla vergiye
gönüllü uyum daha çok beyan sistemi ile ilişkilendirilerek araştırılır.
Yukarıda sayılan göstergelerin bir çoğu şahsi nitelikte olup, mükellef şahsında yapılan denetimler
neticesinde ortaya çıkarılmaktadır. Dolayıyla özellikle vergi incelemesi neticesinde tespit edilen
matrah ve matrah farklarına dayalı tarh edilen vergi miktarı, başka bir ifade ile vergi ziyaı tutarı bir
gösterge olarak alınırken, kesilen usulsüzlük cezaları şekli yükümlülüklere uyumun göstergesi
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olarak alınabilmektedir. Ancak tüm bu göstergelerin neticesinde ortaya çıkan bir sonuç olarak
tahsilat/tahakkuk oranı objektif bir ölçü olarak kullanılmaktadır. Tahsilat/tahakkuk oranı ne kadar
yüksekse vergiye gönüllü uyumun o kadar yüksek, ne kadar düşükse o kadar düşük olduğu kabul
edilmektedir.
Vergilendirme süreci, vergiyi doğuran olayla başlayan tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil ile sona eren
aşamalardan oluşmaktadır. Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenecek safhaya
gelmesi durumudur (VUK md.22). Ödenecek aşamaya gelmiş verginin ne kadarının tahsil edildiğini
gösteren tahsilatın tahakkuka oranı, hem vergi idaresinin performansını hem de mükelleflerin
vergiye gönüllü uyumunu yansıtan bir göstergedir.
3.Türkiye’de Tahsil Edilen Verginin Tahakkuka Oranı ve İllerin Vergiye Gönüllü Uyumu
Gelir İdaresi Başkanlığının 2018 Yılı Faaliyet Raporunda yer alan verilere göre, Türkiye genelinde
tahsilatın tahakkuka oranı ortalama olarak %81.42’dir. Yani tahakkuk eden her 100 TL’nin 81.42’si
tahsil edilmektedir. Bu oran iller bazında farklılaşmaktadır. Bazı illerde tahsilatın tahakkuka oranı
Türkiye ortalamasının altında iken, bazılarında üzerindedir. 2018 yılında tahsilatın tahakkuka
oranının en yüksek olduğu il %93.23’lük oranla Kocaeli’dir. Bunu Tunceli, Rize, İzmir ve Hatay
takip etmektedir. Yine aynı yıl tahsilatın tahakkuka oranının en düşük olduğu il %29.42’i ile
Kilis’tir. Kilis’i Mardin, Hakkâri, Düzce ve Van illeri takip etmektedir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi, tahsilatın tahakkuka oranın yüksek olduğu 5 il, farklı coğrafyalarda,
farklı büyüklüklerde, sosyo - ekonomik yapısı birbirinden farklı illerden oluşmaktadır. Kocaeli,
üretim potansiyeli ve yarattığı katma değeri bakımından büyük bir ildir. Kocaeli’nin ekonomik
faaliyetlerinde sanayinin payı yüzde 51’dir. 2018 yılında kişi başı geliri 79.254 TL ile Türkiye
birincisidir (https://kosano.org.tr/rakamlarla-kocaeli/). Bu gücünün vergi göstergelerine
yansıtabilmiştir. Kurumsallaşma, devlete ve iktidara güven, vergilerin harcama boyutu ve diğer
mükellef davranışlarının il beş ilde baskın olan faktörler olduğu düşünülmektedir. Bu neticede,
Kocaeli’nde
ÖTV
tahsilatının
etkisinin
büyük
olduğunu
ifade
edilmektedir
(https://vergiyedair.com/2019/10/06/2018-yilinda-hangi-il-ne-kadar-vergi-odedi/).

Tablo 1. Vergiye Gönüllü Uyumun En Yüksek Olduğu 5 İlde Mükellef Sayıları ve
Tahsilat/Tahakkuk Oranı
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Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporuna Dayanarak Tarafımızdan
Oluşturulmuştur.
Tablo 2’de görüldüğü gibi, tahsilatın tahakkuka oranın en düşük olduğu 5 ilin 1’i hariç 4’ü aynı
coğrafi bölgede yer almaktadır. TÜİK’in 2018 yılı verilerine göre, en son sırada yer alan Kilis’in
GSMH’sı Türkiye genelinde 78. sıradadır. Sosyo - ekonomik yapısı birbirinden farklı illerden
oluşmaktadır.
Tablo 2. Vergiye Gönüllü Uyumun En Düşük Olduğu 5 İlde Mükellef Sayıları ve
Tahsilat/Tahakkuk Oranı

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporuna Dayanarak Tarafımızdan
Oluşturulmuştur.
4. Genel Değerlendirme ve Öneriler
Genel olarak illerin temel ekonomik göstergeler ile tahsilatın tahakkuka oranının birbirine paralel
olmadığı görülmektedir. Bunun en güzel örneğini Tunceli ili vermektedir. GSMH büyüklüğü
bakımından Türkiye 79.su olan ilin tahsilat/tahakkuk oranında Türkiye ikincisi olduğu
görülmektedir. Bu bakımdan illerin sahip olduğu sosyo- ekonomik gücü vergi göstergelerine
yansıtması daha çok vergi psikolojisi ve sosyolojisi ile ilintilidir. Tahsilat/tahakkuk oranı Türkiye
ortalamasının üzerinde sadece 9 il yer almaktadır. Aşağıda iller, tahsilat/tahakkuk oranına göre,
uyum düzeyleri dikkate alınarak 6 grupta sınıflandırılmıştır:
•
•

Tahsilatın tahakkuka oranı %50’nin altında 3 il (Kilis, Mardin ve Hakkâri)
Tahsilatın tahakkuka oranı %50-60 aralığında 8 il (Bilecik, Diyarbakır, Kırklareli, Sivas,
Van, Yozgat, Kırıkkale, Düzce)
• Tahsilatın tahakkuka oranı %60-70 aralığında 19 il (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar,
Amasya, Antalya, Aydın, Gaziantep, Konya, Kütahya, Muğla, Niğde, Sakarya, Tokat,
Şanlıurfa, Uşak, Aksaray, Batman, Şırnak, Osmaniye)
• Tahsilatın tahakkuka oranı %70-80 aralığında 38 il (Sayılanlar dışında kalan diğer iller)
• Tahsilatın tahakkuka oranı %80-90 aralığında 11 il (Ankara, Edirne, Hatay, Mersin,
İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Rize, Tekirdağ, Zonguldak, Ardahan)
• Tahsilatın tahakkuka oranı %90 ve üzeri 2 il (Kocaeli ve Tunceli)
bulunmaktadır. Gönüllü uyumu etkileyen kişisel ve kişisel olmayan faktörlerin, bir bütün olarak o
ilin ekonomik ve sosyokültürel yapısı ile etkileşim içinde olduğu bilinmektedir. Vergi mevzuatının
sabit veri olduğu düşünüldüğünde denetim oranları, kesilen cezalar ve caydırıcılığı, vergi affı
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beklentisi, devlete bağlılık ve kamu harcamalarının dağılımı gibi unsurlar illerin vergi ye gönüllü
uyumunu etkilemektedir.
Günümüzde, mükelleflerin vergisel uyumlarının sağlanması ve arttırılması için, “uyumsuzluğun
oluşmasından sonra denetim ve yaptırımlarla caydırma” yöntemlerinden, “ilk mükellefiyet
tesisinden itibaren vergiye uyum konusunda mükellefleri yönlendirme” anlayışına doğru hızlı bir
değişimin olduğu görülmektedir. Bu anlayışın realize edilmesinde Vergi İdaresi’ne büyük
yükümlülükler düşmektedir. Aşağıda Vergi İdaresinin izleyebileceği stratejiler şematize edilmiştir.
Şekil 2. Mükelleflerin Vergi Karşısındaki Tutumları ve Gönüllü Uyumu Arttırmaya Yönelik
Stratejiler

Kaynak: Calderón (2010)’dan Aktaran Kahriman, 2016, s.233
Yukarıdaki şema ile uyum düzeylerine
değerlendirildiğinde şu öneriler sunulabilir:
•

•
•

•

göre

illerin

sınıflandırıldığı

gruplar

birlikte

Uyum düzeyi konusunda Türkiye ortalaması (%81.42) veri kabul edilirse, bu ortalamanın
üzerinde olan illerde “mükelleflerin uyum sağlamaya tamamen istekli” oldukları kabul
edilmelidir. Tahsilat/tahakkuk oranı %80’in üzerinde yer alan 13 ilde vergi idaresi “uyumu
kolaylaştırmaya” yönelik stratejiler geliştirmelidir.
Tahsilat/tahakkuk oranı %50’nin altında olan 3 ilde “mükelleflerin uyum sağlamamaya
karar verdikleri” kabul edilip idarenin “kanunların maksimum sertlikte” uygulaması ve
denetimin arttırılması gerekmektedir.
Tahsilat/tahakkuk oranı %50-70 aralığında olan 27 ilde “mükelleflerin uyum sağlamayı
istemediği, eğer denetlenirse uyum sağlayacağı” kabul edilip, vergi incelemelerinin
arttırılması ve denetim esnasında uyuma yönlendirici-eğitici çalışmaların yapılması
gerekmektedir. Bu durumda denetim neticesinde ceza verilmesi ve cezaların tahsili ön plana
çıkmaktadır. Vergi borcunu ve cezalarını hafifleten ya da ortadan kaldıran hallere ilişkin
idarenin takdir yetkisi kapsamında kalan konularda (uzlaşma gibi) çok dikkatli karar
alınması gereklidir.
Tahsilat/tahakkuk oranı %70-80 aralığında olan ve çoğunluğu oluşturan 38 ilde
“mükelleflerin uyum sağlamaya çalıştığı ama her zaman başarılı olamadığı” kabul edilip,
idarenin uyum konusunda mükelleflere yardımcı olacak stratejiler geliştirmesi
gerekmektedir.
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ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YÖNELİK TÜRK VERGİ MEVZUATINDA YER
ALAN VERGİ BAĞIŞIKLIKLARI
Doç. Dr. Neslihan Coşkun Karadağ
Çukurova Üniversitesi
Özet
Türkiye Cumhuriyeti devleti vatanı ve milleti ile bağımsız bir bütündür ve bu bütünlüğü tehdit eden
gerek dış, gerekse iç güçlerle mücadele etmektedir. Bu mücadele sırasında emniyet görevlileri,
askerler ve sivil vatandaşlar yaralanmakta veya hayatlarını kaybetmektedir. Türk ve İslam
Hukukunda savaşta hayatını kaybedenler şehit, yaralanarak sağ dönenler gazi olarak
isimlendirilmektedir. Türk mevzuatında birçok kanunda “Şehit” veya “Şehitlik” kavramları
kullanılıyor olmasına rağmen tanımının yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle sözlük (şahit eden,
şahit olan) ve dini anlamından hareketle şehit ve şehitliği anlamlandırmak gerekmektedir. Buna
göre, dine ve yurda karşı savaş açan ve korunması zorunlu maddî ve manevi değerlere saldıran
düşmanla yapılan savaşta hayatını kaybedenlere şehit, bu mertebeye şehitlik denilmektedir. Türk
mevzuatında “Gazilik” kavramı 1005 sayılı Kanunda, 2847 sayılı Kanunda ve 5510 sayılı Kanunda
tanımlanmıştır. Gazilik kavramı, 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile “Muharip Gazi” (İstiklal, Kore ve Kıbrıs
harbi gazileri) ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler,
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun ile “Malul Gazi” (görevde,
operasyonda ve terör sebebiyle gazi olanlar) olmak üzere iki şekilde tanımlanmıştır. 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda malullük kavramı “Vazife Malulü” ve
“Harp Malulü” şeklinde sınıflandırılmıştır. 1982 Anayasa’sının 5.maddesinde devletin temel amaç
ve görevleri, “Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti
ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette
sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” şeklinde belirlenmiştir. Sosyal devlet
olgusuyla, Anayasanın 61.maddesinde ise “Devlet harp ve vazife şehitlerinin yetimleriyle, malul ve
gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar, sakatların korunmalarını ve
toplum hayatına intibaklarını sağlayacak önemli tedbirler alır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu şekilde
şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazilerin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yaşam
standartlarının iyileştirilmesi, toplum içerisinde sosyal dışlanma yaşamadan hayatlarını devam
ettirebilmeleri için imkân sağlanması anayasal bir zorunluluk olarak kabul edilmiştir. Anayasa ile
belirlenen bu amaçların gerçekleştirilmesi pozitif ayrımcılık sağlayan bir takım araçlarla
gerçekleştirilmektedir. Vergiler bu araçlardan biridir. Türk vergi mevzuatında gelir vergisi, veraset
ve intikal vergisi, gümrük, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi kanunları
başta olmak üzere birçok vergi kanununda şehit yakınları ve gazilere yönelik vergi bağışıklıkları
sağlanmıştır. Bu çalışmada, vergi kanunlarında şehit yakınları ve gazilere yönelik vergisel
düzenlemeler izah edilerek değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Şehit, Gazi, Vergisel Bağışıklıklar
651
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES
TAX IMMUNITIES IN THE TURKISH TAX LEGISLATION FOR THE MARTYR’S
FAMILIES AND VETERANS
Abstract
The Republic of Turkey is an independent state, territory and with all nations and threatening the
integrity of both external, both are struggling with inner strength. During this fight, police officers,
soldiers and civilians are injured or lost their lives. In Turkish and Islamic Law, those who lost their
lives in war are martyrs and those who survive by injuries are called veterans. Although the terms
“Martyr” or “Martyrdom” are used in many laws in Turkish legislation, it is seen that the definition
has not been made. Therefore, it is necessary to make sense of martyrs and martyrdom based on the
dictionary and religious meaning. Accordingly, those who lost their lives in the war with the enemy
who fought against religion and homeland and attacked material and spiritual values that must be
protected are called martyrs. In Turkish legislation, the concept of “Veterans” is defined in Law No.
1005, Law No. 2847 and Law No. 5510. The concept of veterans is defined in two ways as
“Combat Veteran” (İstiklal, Korean and Cyprus War veterans) in Law No. 1005 and “Disabled
Veteran” (those who are veterans due to duty, operation and terrorism) in Law No. 2847. The
concept of disability is classified as “Duty Disability” and “War Disability” in Law No. 5510, In
the 5th article of the 1982 Constitution, the main objectives and duties of the state are: “To protect
the independence and integrity of the Turkish nation, the indivisibility of the country, the Republic
and democracy, to ensure the welfare, peace and happiness of the people and the society; It is to try
to remove the political, economic and social obstacles that limit the fundamental rights and
freedoms of the person in a way that is incompatible with the principles of the state of social law
and justice and to prepare the necessary conditions for the development of the material and spiritual
existence of man. ” it was determined as. With the phenomenon of social state, in the 61st article of
the Constitution, “The state protects the disabled and veterans and orphans of martyrs, and provides
a level of life that is suitable for them in the society, takes important measures to ensure the
protection of injuries and their adaptation to social life.” provision is included. The realization of
these objectives related to the Constitution is realized through a number of tools that need positive
discrimination. Taxes are one of these tools. In Turkish tax legislation, tax immunity for the
martyr’s families and veterans has been provided in many tax laws, especially income tax,
inheritance and gift tax, customs, excise tax, motor vehicle tax, and property tax laws. In this study,
tax regulations regarding the martyr’s families and veterans in tax laws will be explained and
evaluated.
Keywords: Martyr, Veteran, Tax Immunities

Giriş
1982 Anayasasının 2.madesine göre “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen
temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” Sosyal devlet, güçsüz
olan bireyleri koruma düşüncesinden ortaya çıkan bir kavramdır ve sosyal devletin temel amacı
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sosyal adaletin, sosyal refahın ve sosyal güvenliğin sağlanmasıdır (Çağan, 1980, s.144). Türk ve
İslam hukukunda şehitlik mertebesi ve gazilik unvanı manevi anlamı olan toplumsal kavramlardır.
Sosyal devlet olgusuyla hukuk sistemimizde gaziler ile gazi ve şehit yakınlarına yönelik çok sayıda
düzenleme mevcuttur. Her şeyden önce 1982 Anayasasının 61. maddesi ile “Devlet, harp ve vazife
şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat
seviyesi sağlar.” denilmek suretiyle bu konu devletin açık ödevi olarak tanımlanmıştır. Başta vergi
kanunları olmak üzere çok sayıda kanunda da devletin bu ödevini yerine getirmesini sağlayacak
düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Vergi kanunlarımızda gazi, gazi yakınları ve şehit yakınları
için çok sayıda vergi bağışıklıklarına yer verilmiştir.
Türkiye’de gazi ve şehit ailelerine yönelik sosyal hizmet faaliyetleri, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı bünyesi altında faaliyet gösteren Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülmekte ve koordine edilmektedir. Bunun dışında, Genelkurmay Başkanlığı,
Kuvvet Komutanlıkları (Kara, Deniz ve Hava), Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü bünyesinde de gazi ve şehit ailelerine yönelik birimler çalışma yapmakta ve hizmet
vermektedir. Diğer yandan sivil toplum kuruluşlarının da bu alanda önemli çalışmalar yürüttüğü
görülmektedir. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip
Gaziler Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma
Vakfı, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı gibi gönüllü
kuruluşlar gazi ve şehit yakınlarının toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesini sağlamaları
için çalışmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle kavramsal açıklamalara yer verilecektir. Daha sonra vergi kanunlarımızda
yer alan vergi bağışıklıkları izah edilerek, konu sosyal devlet ilkesi, eşitlik ve adalet ilkesi ile
mevzuatın bütünlüğü açısından değerlendirilecek ve öneriler sunulacaktır.
1. Şehit, Şehitlik, Gazi ve Gazilik Kavramları
Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğüne göre şehit, kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen
kimse olarak tanımlanmıştır. Arapça kökenli şehit, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini
söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahit olan, şahitlik eden, cennetlik olduğuna şahit olunan
kişi anlamına gelmektedir. Şehitlik ise, İslam için elde silah çarpışmak ve İslam uğruna cihat
ederken ölmek anlamına gelmektedir. İslam dini, insanları zorla Müslüman yapmak için savaşı
meşru kılmamıştır. Savaş, dine ve yurda karşı savaş açan ve korunması zorunlu maddî ve manevî
değerlere saldıran düşmanla yapılır (Erol, 2019, s.2106). Günümüzde bu kavram, dini ve hukuki bir
anlam ve mertebe olarak, Müslüman toplumlarda ve ülkelerde vatanın birliği ve bütünlüğünü,
maddi ve manevi değerlerini korumak yolunda ölmek anlamına gelmektedir. Türk hukukunda yasal
mevzuatta birçok yerde şehit kavramı kullanılmasına rağmen tanımının yapılmadığı görülmektedir.
Arapça kökenli olan gazi kelimesi ise, Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğüne göre,
Müslümanlıkta düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse, savaştan sağ olarak dönen kimse
şeklinde tanımlanmıştır. Gazilik, cihada veya savaşa katılarak kahramanlıklar gösteren askerlere
verilen bir unvandır.
Türk hukukunda gazi ve gazilik kavramının birden fazla kanunla ele alınıp tanımlandığı dikkati
çekmektedir. Kavrama yönelik mevzuattaki bu dağınıklık ve bakış açılarındaki farklılık bazı
gazilerin sosyal güvenceden mahrum kalmasına sebep olmaktadır. Gazilik kavramı, 1005 sayılı
İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması
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Hakkında Kanun ile “Muharip Gazi” (İstiklal, Kore ve Kıbrıs harbi gazileri), 2847 sayılı Türkiye
Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip
Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun ile “Muharip Gazi” ve “Malul Gazi” (görevde, operasyonda ve
terör sebebiyle gazi olanlar) olarak sınıflandırılmıştır. 675 sayılı KHK’nın 14.maddesi ile 15.7.2016
tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki
eylemler sebebiyle malul olanlara da gazi unvanı verilmiştir. Diğer yandan, gazi ve şehit
yakınlarının sosyal güvenceleri 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile sağlanmıştır. 5510 sayılı Kanunda malullük kavramı Vazife Malulü ve Harp
Malulü olmak üzere iki şekilde tanımlanmıştır.
Muharip Gazi; milli mücadeleye katılması sebebiyle İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları Muharip Gazi olarak kabul edilmektedirler. Ayrıca 1950-1953 yılları
arasında Kore’de savaşa katılmış olan ve 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtında savaşa katılan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da Muharip Gazi unvanı verilmiştir (1005 sayılı Kanun)
Emniyet mensupları ve kamu görevlileri arasında muharip gazi bulunmamaktadır.
Malul Gazi; Türk Silahlı Kuvvetleri üyelerinden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hudutlarını korumak
ve güvenliğini sağlamak görevi ile savaşta veya Devletin varlığını ve birliğini yıkmayı amaçlayan
her türlü terör örgütüne yönelik yurtiçi ve yurt dışında sürdürülen mücadelenin hazırlık ve icrası
esnasında düşman ya da terörist silahlarının etkisiyle veya operasyon bölgesindeki harekât ve
hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralananlardan maluliyeti sağlık raporu ile kesinleşen kişiler malul
gazi olarak kabul edilmektedir (2847 Sayılı Kanun).
15 Temmuz Sivil Demokrasi Şehit ve Gazileri; 675 sayılı KHK’nın 14.maddesi ile 15.7.2016
tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki
eylemler sebebiyle malul olan kamu görevlileri ve siviller ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki
eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında
yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ve sivillere, yaralanma derecesine
bakılmaksızın gazilik unvanı verilmiştir.
5510 Sayılı Kanuna Göre Vazife Malûlü; Vazife malûlü, sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada
veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri
yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da
idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen
kazadan doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir
(md.47).
5510 Sayılı Kanuna Göre Harp Malûlü; Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile Türk
Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen 4/c bendi kapsamındaki sigortalılardan;
a) Harpte fiilen ateş altında,
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin
sebep ve etkileriyle,
c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle,
d) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve
etkisiyle,
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e) Barışta veya olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek
ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki
sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun
emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya
dalgıçlığın çeşitli sebep ve etkileriyle,
f) Anayasanın 92. maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin
bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya
yurda dönüş sırasında, vazife malûlü olanlara harp malûlü denir (md.47).
Vazife malullüğü maluliyetin meydana geliş şekline göre; harp malullüğü, 2330 sayılı Nakdi
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vazife malullüğü, 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamında vazife malullüğü, 5434 sayılı Kanunun 45 ve 46. maddeleri
kapsamında Er Vazife Malullüğü şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma farklılığı verilen
mali ve sosyal hakların da farklılaşmasına yol açmıştır (Nurdoğan ve Öztürk, 2019, s.22).
2.Kimler Malul Sayılır?
Kimlerin malul sayılacağı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
25.maddesinde “Malul Sayılma” başlığı ile açıklanmıştır. Buna göre, hizmet akdine tabi (4/a) ve
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların (4/b) çalışma gücünün veya iş kazası veya
meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, kamu görevlileri kapsamındaki
sigortalılar için (4/c) çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde
meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul
sayılır. Sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporlar, Kanuna
göre malul sayılmaları için yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün
veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit
edilmesi gerekir.
4/a, 4/b ve 4/c sigortalıları için maluliyet, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı
Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil
personel ile askerlik görevi ile yükümlüler için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği’ne göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne göre, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair
Kanun kapsamında çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Koruma Güvenlik
görevlileri için Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te
belirtilen sağlık şartları esas alınarak tespit edilir. Devlet üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Askeri hastaneler sağlık kurulu raporu düzenleyebilir.
Maluliyet kararı, Kurum sağlık kurullarınca verilir. Kurum sağlık kurulunda yapılan değerlendirme
sonucunda;
•
•
•

Çalışma gücünün en az % 60'ını kaybedenlerin malul sayılacağına,
Çalışma gücünün en az % 60'ını kaybetmeyenlerin malul sayılamayacağınıza,
Malul sayılmakla birlikte ilk işe girildiği tarihte malul sayılmayı gerektirecek düzeyde
hastalık
veya
arızanızın
bulunması
nedeniyle
malullük
aylığından
yararlanılamayacağına,
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karar verilir (https://www.sgkrehberi.com/haber/199022/38-soruda-iscilerin-bilmesi-gereken-kritikbilgiler.html).
3.Temel Vergi Kanunlarında Yer Alan Gazi ve Şehit Yakınlarına Tanınan Vergi
Bağışıklıkları
Vergi kanunlarımızda gazi ve şehit yakınlarına tanınan vergisel ayrıcalıklar iki şekilde ele alınmalı
ve değerlendirilmelidir. Birincisi, gazi ve şehit yakınlarına yönelik doğrudan düzenlemeler, ikincisi
ise, malul ve maluliyet kavramlarını kapsayan engellilere yönelik vergisel düzenlemelerle sağlanan
ayrıcalıklardır. Aşağıda başlıca vergi kanunlarında yer alan ayrıcalıklar kısaca izah edilecektir.
3.1.193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
GVK’nın 26.maddesinde “Harp malullüğü zamları, şehit dul ve yetimlerine şehit dul ve yetimi
sıfatıyla yapılan bilumum ödemeler, vatan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar ile ödenen
mükâfatlar” gelir vergisinden muaf kılınmıştır.
GVK’nın 31.maddesinde düzenlenen “Engellilik indirimi” ile çalışma gücünün asgarî % 80'ini
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet
erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece
engelli sayılmıştır. Tespit edilen derecelere göre belirli bir tutarda indirim öngörülmüştür. Bu
tutarlar 2020 yılı için; birinci derece engelliler için 1.400 TL, ikinci derece engelliler için 790 TL,
üçüncü derece engelliler için 350 TL olarak tespit edilmiştir. GVK md.31’de geçen engellilik
derecelerinin tespiti Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ile Çocuklar
İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yapılmaktadır. Diğer
kanunlarda belirtilen malul sayılma ölçütleri ile GVK md.31 de belirtilen engellilik derecelerinin
tespit yönetmelikleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla derecelendirmeler arasında farklılıklar
bulunabilmektedir.
3.2.7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
Harpte veya eşkıya müsademelerinde, manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı
yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dâhil) kezalik vazife esnasında ölen
emniyet mensuplarının füru ve eşlerine ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden
(b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli (306.603 TL) (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet
eden miras hissesinin 613.582 TL’si) intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır (md.4).
3.3, Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunları ile Gümrük Vergisi
4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince malul ve sakatların kullanımına özel eşyalar gümrük
vergilerinden muaf tutulmuş ve bu eşyaların niteliğini belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına
verilmiştir (md.167).
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 2000/53 sayılı 13 Ocak 2000 tarihli Bakanlar Kurulu
Kararı gereğince; Kanun'a ekli II sayılı listede yer alan malların ilgili mevzuat hükümlerinde
belirlenen koşullar altında, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk defa alınması özel tüketim
vergisinden muaf tutulmuştur.
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197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4. maddesi gereğince engellilik oranı %90 ve daha
fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu
durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar vergiden muaf tutulmuştur.
Bu durumda malul gaziler motorlu taşıt alımında belirli koşullarla ÖTV, gümrük ve MTV’den muaf
olabilmektedir. Bu hak 5 yılda bir araç için tanınmıştır. İkinci bir aracın alınması halinde tüm
vergilerin ödeneceği aşikârdır.
3.4. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre, şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilerin
Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskeni (intifa hakkına sahip olunması dahil)
olması halinde, bu meskenlere ait vergi oranlarını sıfıra indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili
kılınmıştır (md.8).
3.5.Diğer Vergi, Harç ve İndirimler
Birçok sivil toplum kuruluşu, gazi ve şehit yakınlarının toplumda kendilerine yaraşır bir hayat
seviyesini sağlamaları için çalışma yürütmektedir. Bu kuruluşlar dernek ve vakıf hukuki kimliği
altında faaliyet göstermekte olup, vergi kanunlarında dernek ve vakıflara yönelik vergi avantajları
bu kurumları ilgilendirmektedir. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği,
Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı
Kuvvetleri Dayanışma Vakfı, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme
Vakfı bu kuruluşlardandır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinde ile 193 sayılı
Kanunun 89. maddesinde yer alan hükümler, bu kurumlara yapılan bağış ve yardımların matrahtan
indirilmesine imkân vermektedir.
Diğer yandan 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre, kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair
ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu
tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi
gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri harçtan müstesnadır (md. 58).

Şehit olanların anne, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile malul
olanlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her
türlü resim, vergi ve harçtan muaf tutulmuştur.
4.Vegi Dışı Ödemelerde Sunulan Avantajlar ve Sosyal Haklar
Sosyal devlet olgusu ve gazi ve şehitlik kavramlarının manen önem ve kıymeti vergi dışında birçok
hususta ayrıcalıklı düzenlemeler yapılmasını sağlamıştır. Bu ayrıcalıklardan tespiti yapılanlardan bir
kısmı aşağıda sıralanmıştır:
•
•
•
•

Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisi Ücretinde İndirim
Meskende Tüketilen Su Enerjisi Ücretinde İndirim
Ulaşım Araçlarından Ücretsiz İstifade
Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlanan Öğrenim Yardımı
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yükseköğretimde Okuyan Malul Gazi ve Şehit Çocuklarından Katkı Payı Alınmaması
Malul Gazi ve Şehit Çocuklarının Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz İstifadesi
TSK Mehmetçik Vakfı Öğrenim Yardımı
İstihdam İmkânları
Devlet Memuru Olarak Görev Yapanların Tayini
TSK Sosyal Tesisleri Ve Özel/Yerel Eğitim Merkezlerinden İstifade Etme
TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden İstifade Etme
Hususî Damgalı Pasaport Verilmesi
Malul veya Şehit Askerin Kendisinden Sonra Silah Altına Alınacak İlk Kardeşinin
Askerlik Hizmetinden Muaf Tutulması (Yd.Sb., Erbaş/Erler)
Malul veya Şehit Personelin Kardeşlerinin veya Çocuklarından Birinin Yerli Askerlik
Şubelerine Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması (TSK ve Kamu Personeli)

5. Genel Değerlendirme ve Öneriler
Anayasal bir ilke olan sosyal devlet ilkesi gereği, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle,
malûl ve gazileri koruma görevi 1982 Anayasasının 61.maddesi ile devlete aittir. Bu görev gereği
hak ve yükümlülükler yasal güvence altına alınmıştır. Bu konuda, mevzuatın dağınık ve birbirinden
farklı hükümler içerdiği görülmektedir. Bu sebeple yapılacak ilk öneri, mevzuatın bütünlüğünü
sağlayacak şekilde birbiriyle uyumlu ve tamamlayıcı niteliğe dönüştürülmesidir. Bu düzenleme,
farklı yasa ve yönetmeliklerle sağlanan avantajların paralelliğini de sağlayacaktır. Bu konuda en
büyük sıkıntı, malul gazilerin maluliyet derecelerinin tespitinde yaşanmaktadır. 5510 sayılı Kanuna
göre çalışma gücü veya meslekte kazanma gücünün %60 ını kaybetmiş olanlar malul sayılmakta ve
aylık bağlanmaktadır. Aylık bağlanmasına esas alınan maluliyet derecesinin tespit edildiği
yönetmelik ile vergi avantajı sunan engellilik derecesinin tespiti için belirlenen yönetmelik farklılığı
mağduriyet yaşatabilmektedir. Bunun daha da önemlisi %60 çalışma gücünü kaybedene aylık
bağlanarak, çalışma gücünü %59 oranında kaybedene aylık bağlanmasını engelleyen mevzuat
düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesi adalet ilkesi açısından önem arz etmektedir.
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Kanunlar
1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı
Bağlanması Hakkında Kanun
2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve
Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
4458 sayılı Gümrük Kanunu
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
492 sayılı Harçlar Kanunu
675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
İlgili Yönetmelikler
İnternet Adresleri
https://www.ailevecalisma.gov.tr/syggm/mevzuat/ (Erişim Tarihi: 29.07.2020)
https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 11.08.2020)
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Abstract
Food demand, production methods and supply chain have undergone a considerable change in all
countries during the globalization. Factors such as consumer income and education level,
demographic structure, lifestyle and awareness about the relationship between diet and health are
the main drivers for the changing food demand. The change is also affected by technological
changes in the production, processing and distribution stages of food chain. Factors such as
structural change in retailing and the growth of international trade can be considered another driver
in global level. With the effect of increasing food scandals, frequent news and programs on diet and
healthy food in the mass media, the consumer is becoming more and more conscious about the
reliability of food. Consumers are increasingly concerned about food production methods and the
conditions in which food is grown. Intensive production affects human health negatively and
increases the risk of food-related or food-born health issues. The use of hormones in production,
genetically modified products, biological hazards, pesticide used in production and additives in
foods have been threatening human health. Economic welfare increase, social and demographic
change, increasing education level, anxiety about health and cultural concerns are rapidly increasing
the demand for quality, health, environment, geographical attributes and ethically supplied
products. These factors rapidly increase the demand for products labelled as organic and
GlobalGap, GIs, halal and fair trade. From the perspective of consumer-oriented marketing, it is
important to understanding of consumers’ behaviours in order to better managing of marketing mix.
In this context, it is important to model consumer behaviours based on universally accepted theories
and to obtain statistically reliable results. In recent years, "Means-end Chain" and "theory of
planned behavior" have been used widely in the research. Based on literature review, it is seen that
these models are used in a wide range of products in different countries. The use of both models in
food consumer researches in Turkey is very new. However, as of 2019, there is not found any study
using TPB in food consumer researches in searches on Google. The "Means-end Chain" model was
used in two different researches.
Keywords: Food Consumption Trends, Food Consumer Behavior, Models of Consumer Behaviour,
GIDA TÜKETİM TRENDLERİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ
Özet
Küreselleşme sürecinde gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde gıda talebi, gıda üretim yöntemi
ve gıda arz zinciri çok büyük bir değişim geçirmiştir. Tüketici gelirinin artması, demografik yapıda
değişim, eğitim düzeyinde artış, değişen yaşam tarzı ve diet ile sağlık arasındaki ilişki hakkında
bilinç düzeyinin artması gibi faktörler gıda talebinde değişimin başlıca nedenleridir. Gıda talebinde
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değişimi gıdanın üretim, işleme ve dağıtım aşamalarındaki teknolojik değişiklikler de
etkilemektedir. Perakendecilikte yapısal değişim ve uluslararası ticaretin büyümesi gibi faktörler de
gıda talebini etkilemektedir. Gittikçe artan gıda skandalları, medyada diet ve sağlıklı gıda hakkında
sıklıkla yapılan haber ve programların da etkisiyle tüketici gıdanın güvenilirliği hakkında her geçen
gün daha da bilinçlenmektedir. Gıda üretim yöntemleri ve gıdaların yetiştirildiği koşullar
hakkındaki tüketicilerin endişeleri artmaktadır. Entasif üretim insan sağlığını olumsuz etkilemekte
ve gıda kaynaklı sağlık riskini artırmaktadır. Üretimde hormon kullanımı, ürünlerin genetik
yapısının değiştirilmesi, biyolojik tehlikeler (bakteri, küf toksinleri, parazitler), tarımsal üretmde
kullanılan ilaçlar ve gıdalara kullanılan katkı maddeleri insan sağlığını tehdit eder hale gelmiştir.
Ekonomik refah artışı, sosyal değişim, demografik değişim, eğitim seviyesinin yükselmesi, sağlık
kaygısı ve kültürel kaygılar kalite, sağlık, çevre, coğrafi ve etik etiketli/sertifikalı ürünlerin talebini
hızla artırmaktadır. Bu faktörler başta organik ve iyi tarım (GlobalGap) etiketli ürünler olmak üzere,
coğrafi işaretli ürünler (menşe, mahreç, geleneksel özelliği garanti edilmiş ürünler), helal gıda
sertifikalı ve adil ticaret etiketli ürünlerin talebini hızla artırmaktadır. Tüketici odaklı pazarlama
anlayışı bakış açısından tüketici davranışlarının içyüzünü anlamak ürün, fiyat, dağıtım ve iletişim
politikaları açısından önemlidir. Bu bağlamda tüketici davranış teorileri temelinde tüketici
davranışlarını modellemek ve güvenilir istatistiki analizlere dayalı sonuçlar elde etmek tüketicilerin
ürün tercih güdülerini analamak önemlidir. Son yıllarda gıda tüketici davranışları araştırmalarında
“araç-sonuç zinciri (Means-end Chain)” ve “planlı davranış modeli (TPB)” yaygın olarak kullanıl
maktadır. Uluslararası yazın incelendiğinde, bu modellerin tüketici davranışlarını açıklamda farklı
ülkelerde geniş bir ürün yelpazinde kullanıldığı görülmektedir. Literatürde, bu modeller tüketici
davranışlarını anlamada güvenilir sonuçlar verdiği vurgulanmaktadır. Her iki modelin Türkiye’de
sosyal bilimlerde kullanımı çok yeni ve sınırlıdır. Google üzerinden yapılan araştırmada 2019 yılı
sonu itibariyle TPB’yi gıda tüketici davranışı araştırmalarında kullanan bir çalışmaya
rastlanmamıştır. “Araç-sonuç zinciri” modelinin ise iki farklı gıda tüketim araştırmasında
kullanıldığı tesbit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gıda Tüketim Trdenleri, Gıda Tüketici Davranışı, Tüketici Davranış
Modelleri

1. Introduction
Over the past 20-30 years, food demand, food production method and food supply chain have
undergone a major change in all developed and developing countries. This change has accelerated
since the 1980s, which is considered the beginning of the globalization period, and especially since
the 1990s, and has continued to accelerate even more in the first decade of the 21st century. Factors
such as increase in consumer income, change in demographic structure (aging, nuclear family),
increase in education level, changing lifestyle and change in preferences due to new information
about the relationship between diet and health lead to a change in food demand. The changes in
food demand also affect factors such as technological changes in production, processing and
distribution, structural change in retailing (large-scale retail chains dominating the market) and
growth, and the growth of international trade worldwide (Jensen, 2006). The increasing influence of
food scandals, news and programs about diet and healthy food in the media, the consumer is
becoming more and more conscious about the reliability of food. There were 15 major food
scandals in different countries in the world in the period of 1969-2011 (Güncan, 2012). Among
these, mad cow, dioxin, avian flu, melamine (milk), salmonella and listeria, and foot and mouth
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disease are the main known scandalous sources. Avian flu in Turkey in recent years, foot and mouth
disease, consumers like spoiled meat and spinach has experienced great food poisoning scandal that
discourage consumption. In developed countries, concerns about food production methods and the
conditions in which food was grown increased in the last twenty-thirty years (Lappo et al., 2015).
New production techniques (intensive production) negatively affect human health and increase the
risk of foodborne health. The use of hormones in production, changing the genetic structure of
products (GMOs), biological hazards (bacteria, mold toxins, parasites), veterinary medicines used
in livestock production and additives added to foods have been threatening human health. Economic
welfare increase, social change, demographic change, higher education level, health anxiety and
cultural/ethical concerns rapidly increase the demand for certified (quality, health, environment,
local and ethical) products.
These factors rapidly increase the demand for certified products such as organic food, products with
good agricultural practices (GlobalGAP) certification, geographical indications (Product
Denomination of Origin: PDO, Product Geographical Indicatios: PGI and Traditional Speciality
Guaranteed: TGS), halal food certified products, and fair trade labeled products.

2. Food Consumption Trends
2.1. Organic Product
In terms of sales volume, the size of the organic product market in Europe reached 37.3 billion
Euros as of 2017. Sales continued to growing at a rate of two digits during last decade. The area
where organic products are grown in Europe reached 14.6 million hectares as of 2017 and increased
by 3,18 times compared to year 2000. European Union member countries (EU) represent 87.7%
(12.8 million hectares) of the total area used by organic agricultural in Europe. The areas where
organic products are grown are 2.9% (7.2% in the EU) of the total agricultural areas in Europe.
Organic farming areas across Europe increased by 75% during the period 2008-2017. Respectively,
Spain, Italy and France allocated 2.1, 1.9 and 1.7 million hectares areas for organic farming in 2017.
As of 2017, there were 400 thousand organic producers (310 thousand in the EU) in Europe. The
number of producers in Turkey was the highest (75 thousand) in Europe and Italy (68 thousand)
ranked as second highest country. In Europe, Germany has the highest share in organic products
reaching 37.3 billion Euro sales value, and the market size in value has reached 10 billion Euro in
this country. Annual organic product sales per capita in Switzerland are 228 Euros and the share of
organic products in food sales in Denmark was measured as 13.3%. The annual organic product
expenditure per person across Europe is 47 Euros (67 Euros in the EU) and has doubled in the last
decade.
(https://www.bioecoactual.com/en/2019/02/18/european-organic-market/, acessed 30
October 2019).
Organic vegetable production areas in Turkey is increasing rapidly. As a matter of fact, according to
TurkStat organic agriculture data, the production area (including collection areas), which was 204
thousand hectares in 2005, increased to 627 thousand hectares in 2018. While the number of
farmers growing organic herbal products was 14,401 in 2005, it reached 79,563 in 2018. Production
amount has reached 2,372 thousand tons from 422 thousand tons (TurkStat, 2019). Although
organic crops are already a very small percentage of total agricultural land, the rowth rate is
relatively high.
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2.2. Geographical Indication Product (GIs)
A research was carried out on the products protected by geographical indications in the EU as of
October 2012 by the research firm "AND International". According to the research results, the EU
Geographical Indication policy (certificate) provides quality assurance for the consumer while
providing fair competition, price premium and effective protection for the manufacturer. The
certificate is stated as the production of high-value products in rural areas, the protection of
traditions, and the links producers with consumers. The fact that traditional products are related to
rural landscape, landscape and agricultural systems contributes to the protection of the environment
(http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies / value-gi_en). In the EU-27 (except Croatia), total
number of product registered as GIs wre 2,768, it was determined that, on average, the price of
product sold with GIs s 2.23 times higher than the price of non-certified product counter part. The
market value of GIs products reached to 5.7% of total EU food and beverage industry sales. The
export value of the EU Geographical Indication Products was recorded as 11.5 billion Euros (15%
of the EU food and beverage industry exports) (EC, 2018). As of the end of 2017 in the EU, 3373
products have received geographical indication (PDO: origin, PGI: geographical indications and
TGS: traditional product name). According to the 2010 figures in the EU, 56% of the retail sales
value (€ 54.3 billion) of the products that received GIs registration are wines (€ 30.4 billion), 29%
of food products (€ 15.75 billion) and the remaining 15% are spirits (€ 8.25 billion). Getting EU
registration in GIs has become important in export and international markets. Because the EU is the
world leader in GIs. The number of third countries that received GIs registration from the EU is 15
as of the end of 2017, and these countries have registered for a total of 29 products. Among them,
10 products from China, 3 from Thailand and 4 from Turkey were registered. Only one product of
each of the other 12 countries (Andorra, USA, India, Brazil, Other South American Countries and
Asian Countries) was registered.
As of 12 December 2019, there are 408 product already registered with GIs and 409 products are
still under inspection process (TPE, 2019). Among the GIs certified products there are 73
agricultural products (70 PDO and 3 PGI) and 243 are food products (56 PDO and 187 PGI). In
addition, there is a sheep under the animal head that has PDO. The total number of agricultural and
food products receiving geographical indication is 316 (126 PDO and 190 PGI). Of the applicants
and those in the evaluation process, 96 are agricultural products (90 PDO and 6 PGI) and 265 are
food (105 PDO and 160 PGI). According to the data, 3 products applied for the traditional product
name (TGS). GIs products are sold at higher prices in some big supermarket chains with PDO and
PGI protection.
2.3. GlobalGAP
GlobalGAP is the most widely used private food standard in the world and developed under the
leadership of large retailers in European Countries. This standard is not legally mandatory, but is
standard that make it easier to be on the supplier list of food retail chains and to sell to export
markets.
Restructuring in the agri-food system, such as globalization in the food supply chain, increased
concentration in value chain and consumer concerns as a result of mergers and acquisitions in the
food retailing sector, triggered the use of specific standards related to food safety as a risk
management tool. Retailers are the driving force behind the emergence of private standards. The
special standards that retailers demand from their suppliers reflect their market strength as well as
their growing need for quality control along the supply chain. Contracting with suppliers that
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manufacture or supply products to specific standards means that the buyer can better control the
production process. In this way, retailers can reduce commercial and reputational risks related to
food safety. Private standards can replace the lack of public legal standards and can also be used as
a product differentiation tool (Andersson, 2019). The European Retailers Association established
the European-Retailer Fresh Products Working Group (EUREP) in 1997 in order to harmonize the
increasing number of private retailers standards in agricultural production, food safety,
environmental problems and working conditions and this working group has set EUREPGAP
special standards based on good agricultural practices in fruit and vegetable production.
EUREPGAP changed its name to GlobalGAP in 2007 to better represent global expansion and
covers a wide range of products (vegetable, animal and aquaculture). Compared to other wellknown primary private production standards, GlobalGAP is far ahead in the world in terms of both
country coverage and number of certified manufacturers. Although GlobalGAP is not required for
market access, it is important in export sales to high-income countries. Its use is becoming
widespread outside Europe. GlobalGAP is one of the recognized standards of the Global Food
Safety Initiative (GFSI) and is therefore recognized by many main food buyers in the world
(GlobalGAP, 2019). While the number of GlobalGAP certified producers was 35,000 in 2005, it
reached 139,904 in the world in 2014. 95% of this figure is fruit and vegetable producers
(Andersson, 2019). “The Status of Sustainable Markets 2019” of the International Trade Center
(ITC): The States of Sustainable Markets 2019: Statistics and Emerging Trends report noted that as
of 2017, GlobalGAP certified agricultural lands exceeded 3.5 million hectares and increased by
26.2% between 2013 and 2017 (http: // www .intracen.org / publication / Sustainable-Markets-2019
/ access date 16.12.2019).
2.4. Halal Food
The size of the global halal food and beverage market was estimated at $ 436.8 billion in 2016.
Today, Halal has become a universal understanding that covers all of the services as well as fresh,
clean and health care products. This is completely contrary to the traditional view, which is limited
by Islamic rules or limited only by slaughtering pigs and alcohol-free animals. Now it has become
not only a religious imperative, but a preferred standard for non-Muslims (Global Halal Food and
Beverage Market Size, Industry Report 2025, https://www.grandviewresearch.com/industryanalysis/halal-food-market, access date 12.11.2019).

2.5. Fair Trade
Retail sales of products labeled with FairTrade reached € 9.8 billion in 2017. The countries with the
highest sales value are England (€ 2 billion), Germany (€ 1.3 billion) and the USA (€ 994 million)
in 2017. Fair trade is actually a global system representing 1.7 million farmers and workers in the
worldwide. At the end of 2018, FairTrade reached a size of 1707 certified manufacturers in 73
countries. Farmers and farm workers received 176.5 million Euros of FairTrade premium in 2018,
considering 7 products with the highest sales value (90% share). Globally FairTrade labeled product
sales have reached 687, 261, 207 and 200 tons for banana, cocoa, coffee and cane sugar,
respectively (WFTO, Annual Report 2018/2019). The data show that the FairTrade certified food
products market, which responds to consumers' quality, health, environment, cultural and ethical
concerns, is growing rapidly worldwide.
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Visibility of the certified products in food reail chains are increasing rapidly in response to
aforementioned consumer concerns in Turkey. Organic farming, GlobalGAP (good agriculture
practice), HACCP and ISO-22000, fairtrade, halal food, GIs (PDO, PGI and TGS) and rain forest
coalition certified products (Lipton) certified products are increasingly included at the shelf of food
retailers. In this context, the study of "food consumer behavior theory" and "food consumer
behavior models", which are widely used in the relevant literature in food consumer research, are
important to understand the insights and drivers of food consumer trends. In addition, the
synthesizing the results presented in the studies in different countries at different time horizon
(using different behavior models and survey data) will help to understand the similarities and
differences of food consumer behavior worldwide.
3. Consumer Behavior Models
In recent years, qualitative and quantitative consumer behavior models, which are widely used in
food consumer behavior research, are; i) the Means-end Chain or Means-end Approach and ii) are
the so-called planned behavior models (TPB). These models are briefly described below.
3.1. Means-end Chains Model
The traditional approach to consumer behavior research generally focuses on product features and
key benefits, however it cannot go deep into the spirit of consumers to identify the emotional
triggers that actually drive decisions. In this case, research does not yield enough convincing
communication and marketing results to catch the hearts and minds of the buyers. So it is important
for marketing and communication to understand the inner world of consumers and reveal what
really drives them.
The Means-end Chains or Means-end Approach” is used to understand the inner worlds of
consumers and understand the emotional triggers that lead them to product preference (Woodall,
2013). It has been demonstrated in various scientific studies that values are a powerful force in
managing individuals' behavior in all areas of life. The conceptual structure and theory that tries to
relate consumer values to behavior can be defined as a Means-end Chains (MEC). Why (means)
are objects (products) or activities that people engage in (doing sports, reading, etc.). The results
(ends) are situations such as happiness, success and security valued by consumers. The model
implies that consumers' subjective product perceptions are created by more abstract, more
centralized cognitive categories, such as those created by relationships between product qualities
and rationale, which can motivate behavior and generate interest in product features. A feature is
not important by itself, but to the extent that the consumer expects this feature to produce one or
more desired or undesirable results. In turn, the appropriateness and desirability of the results are
determined by the consumer's own personal values. If the roduct gives the desired results to
consumer, he is motivated to choose a product and thus contributes to the acquisition of personal
values (Brunsø et al., 2002). MEC is a model that seeks to explain how the choice of products or
services makes it easier to achieve desired results (Gutman, 1982). The results may be both
physiological and psychological, affecting the consumer positively or negatively.
Physiological results may be, for example, the situation where hunger and thirst needs are met, and
psychological results may be, for example, an improved self-esteem. The results may also be of a
sociological nature, such as self-expression and group membership (Gutman 1982). The model
recommends that consumers consider product features in terms of their personal results. These can
be perceived as positive (benefits) or negative (risks). In other words, it clearly links consumers'
needs and product characteristics and sets out the goals / motives of purchasing a product. In this
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model, consumer decision making process is treated as a problem solving process. The model is an
information structure that relates consumers' knowledge about product features, results and values
in mind (Zanoli & Nispetti, 2002). This relationship is seen in Figure 1. The MEC approach is
based on the theory that product and service features are associated with results or product benefits
and risks, and that the product can even help the consumer to meet personal values. The result
reveals a value chain that links a product feature to its functional outcome, psychosocial (or
emotional) outcome, and basic personal value (Woodall, 2013). The MEC approach is the
connections between the consumer's perception of the product and the values in his mind. Indicates
that a product characteristic / feature (ex. "light") is linked to consumption outcomes (ex.
"weakness") that can lead to achieving important life values (ex. "higher self-confidence"). Another
example: The consumer checks the color (product characterictics) of a piece of meat because he
believes that the color is related to the taste of the meat (expected quality) and believes that he will
enjoy it while eating (the reason for abstract purchase). By using MEC theory (approach) and
laddering method together, an attempt is made to reveal the hidden causes of consumer preferences.

Values
State of mind
consumers are
trying to achieve
(e.g.independence)
person factors

Consequences
psychosocial: Emotional benefits achieved from
experiences with the product.
(e.g. trust in authority)
functional: Immediate benefits achieved from
experiences with the product.
( e.g. more energy, improve strenght)

Attributes
abstract attributes: Implementation of a concrete
attribute
(e.g.tasty, easy to prepare)
concrete attributes:Tangible product features
(e.g..taste, brand, appearance)

product factors

Figure 1. Means-end Chain Model (MEC)
This theory examines how and how consumers store information about the product in their memory,
how they relate it to information about their idendity, and how they transfer that information to the
decision-making process. The starting point of the theory is the assumption that the products have a
meaning for the consumers and that the consumers make purchasing and consumption behaviors
through these meanings (Kangal, 2013). MEC approach is a meticulous research method that uses
laddering technique.
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It is used to reveal the basic feelings, results and personal values that determine the consumer
choice. It is a mixed research method that uses qualitative and quantitative research approaches
together. Well-trained interviewers collect data qualitatively through in-depth interviews using
ladder technique, but outputs (qualitative information) are structured and coded for quantitative
analysis (Woodall, 2013). The purpose of this tool is to achieve hierarchical relationships between
concrete product features, the results of these features for the consumer and the life values in the
mind of the consumer. The cascading call consists of two steps: First, the relevant concrete product
properties should be defined. This can be done by direct questioning of consumers, triple sorting, or
other methods used to define the most important features for consumers. In the second stage, after
defining the most prominent features, participants are asked which features they prefer. In the third
stage, "why do you prefer?" is asked. The answer received in the third stage is used as the basis of
the next “why do you prefer” question and this question continues until the participant becomes
unable to answer. This technique tries to track causal reasoning lines from concrete to abstract. t
pushes the participant up as much as a matter of abstraction in the process (therefore the term ladder
is used). Data is recorded as condensed, individual Means-end chains called content hierarchical
value maps. These maps show the main connections between properties, results and values for a
group of respondents. Serach, experience and credence features, multi-featured approach and
Means-end chain model are important elements in understanding subjective quality perception and
are the main inputs of the Total Food Quality Model in analyzing the food quality perception
process. (Brunsø et al., 2002).
3.2. Planned Behavior Theory (TPB)
This theory is one of the psychological theories widely used in consumer research. It is generally
used in cases where cultural dimension is avoided and neglected, especially in predicting behavioral
intention in cross-cultural samples. As a premise of the psychological process, cultural values
continue to play an important role in shaping environmental intentions and behaviors. In addition,
various cultural systems may produce different consumption behaviors among buyers (Qui and
Ploeger, 2018). According to TPB, there are three variables that collectively lead to the formation of
the individual's behavioral intenton: (1) attitude, (2) subjective norms, and (3) perceived behavior
control (Ajzen, 1991). Attitude is defined as the degree of a person's positive or negative evaluation,
or the evaluation of that intention and behavior. Subjective norms indicate perceived social
pressure, which plays an important role in realizing behavior. Perceived behavioral control is
related to whether behavioral performance is easy, difficult and under control (Qui and Ploeger,
2018). TPB has been successfully used in a wide range in revealing consumer intention and
behavior.
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Figure 2: Theory of Planned Behavior (Ajzen 2015)
In the study titled “consumer attitudes and behavior: the application of planned behavioral theory to
food consumption decisions”, Ajzen (2015) compares the multi-purpose and subjective expected
utility models popular in consumer behavior research with the approach proposed by theory of
planned behavior (TPB). The author stated that, unlike the multi-functional and subjective expected
utility models, the TPB model is based on the direct evaluation of theoretical structures, not on the
preferences described to reveal the basic decision process. According to the theory, the behavior of
the consumer is a function of the intention to do that behavior. The attitude towards behavior is
based on the subjective norm and perceived behavior control. These factors are determined by
behavioral, normative and control beliefs, respectively as indicated in Figure 2.
The theory, according to the author, allows to predict intentions and behaviors regarding the choice
between different brands or products for the purchase or use of a single brand or product. In recent
years, TPB model has adapted and used in many scientific fields including social sciences
(communication, business, sociology, tourism, health sciences, etc.) in Turkey (Çakır 2014; Sığındı
ve Kavak, 2015; Sözüer, 2015; Mercan, 2015; Duran, 2015).
4. Consumer Food Purchasing Behavior Literature Review
4.1. International Literature
Considering the results of selected international literature reviews on consumers’ food purchasing
behavior and the number of articles cited by the litearate examined (Table 1 and Table 2), studies
searching food consumer behavior using the MEC and TPB models cover a wide range of countries
from Europe to Asia and the Middle East. In the reviewed literature, the results of the research
emphasize that these models are important tools to explain consumer behavior. MEC uses
qualitative analysis on the basis of interviews with consumers or focus groups, while TPB employs
econometric (i.e. logit model) and multivariate statistical techniques (factor analysis, structural
equation models). Regarding international literature, it is difficult to make a complete comparison
of the results. Because the product, consumer segments and statistics / econometric analysis tools
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used in the studies are different. To compare the results of these models in different countries, a
systematic review is required on the basis of product / product group, theoretical model and
qualitative / quantitative analysis method/techniques. As a matter of fact, it has been observed that
researches in this direction have been carried out in recent years (eg Scalo et al., 2017; Qi and
Ploeger, 2019).
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Table 1. Means-end-Chain Literature Review
Authors

Title of the Study

Theory / Method

Country

Data

Results

Arsil et al.,
(2016)

Using Means-end Chain
Analysis to Reveal Consumers’
Motivation for Buying Local
Foods: An Exploratory Study

Cause and effect
chain (ladder, content
analysis and
hierarchical mapping)

Adelaide /

52 Consumer
Interview

It has shown that the cause-effect chain approach is a
powerful way of demonstrating local food purchasing
motives, especially when associated with various cultural
groups.

Saadatfard
(2014)

Means-End Chain Methods
Comparison: An Application To
Consumer Goods in Iran

Qualitative analysis
with cause-effect
chain and ladder
method

Iranian

In-depth
Interview with
350 People

It is suitable for revealing the qualities and results of both
bottom-up and top-down approaches in stairwells. It was
determined that the bottom-up approach is suitable for
values and product attributes-result links.

Hassan and
Hamdan (2012)

Means-End Chain Approach to
Study Muslim Consumers’
Values and Preference towards
Genetically Modified (GM) Food
in Malaysia

Cause and effect
chain

Malaysia

Focus Group (25
People and 2
Groups)

Many problems with GMO products have been identified
in relation to the perceived benefits and risks of the
product. It is determined that although some consumers
are aware of GMO products, they are still willing to try
the product but still do not accept it.

Ludviga vd.,
(2012)

Consumer Behaviour and Values
Driving Organic Food Choice In
Latvia: A Means-End Chain
Approach

Cause and effect
chain

Latvia

Focus Group

The results show that most Latvian consumers see organic
products as very healthy, high quality and delicious.
However, these products are quite expensive and are
perceived as skeptical in appearance.

Zanoli ve
Nispetti (2002)

Consumer motivations in the
purchase of organic food

Qualitative analysis
with cause and effect
model and hard ladder

Italy

Indonesia
Origin Consumers

(25 people)

In-depth
interview (60
people)

Organic products are perceived as difficult and expensive
to find. Consumers see organic products associated with
different levels of health. Consumers want good, tasty and
nutritious products because taste and prosperity are their
most important assets. The results showed that there were
differences between consumer groups in terms of
frequency (experience) and level of knowledge (expertise)
of organic product use.
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Tablo 2. Theory of Planned Behavour Model (TPB) Literature Review
Authors

Title of the Study

Theory / Method

Country

Data

Results

Yousuf et al.,
(2019)

Preferences and Intentions of
Seafood Consumers in Oman: An
Empirical Analysis.

Planned Behavior and
Economic Choice (Hybrid
Model), Logit Model and
Factor Analysis

Oman

Survey

Nationality, habit, freshness, flavor, household size, income and
education variables significantly affect the frequency of
purchasing seafood. Attitudes and control beliefs are important in
the intention model, the hybrid model has revealed past and
current consumption behaviors that affect consumers' intention to
purchase seafood.

Cunha et al.,
(2018)

Intercultural Application of the
Food Choice Questionnaire:
Systematic Review of
Intercultural and Single Country
Studies

Planned Behavior Model
(Meta Analysis)

40 country

Articles

Attitude, perceived behavior control and subjective norms
significantly affect consumers' intention to purchase green food
products. The trust and personal characteristics of consumers also
have an impact on green food purchasing intentions among
consumers.

Giampietri et
al., (2018)

A Theory of Planned behaviour
perspective for investigating the
role of trust in consumer
purchasing decision related to
short food supply chains

Planned Behavior Theory /
Factor Analysis, Structural
Equation Model

Italy

Survey

In addition to the control of intent and perceived behavioral
control, it has been found that consumers' rural living and fair
trade purchasing habits affect behavior.

Maichum et al.,
(2017)

Developing An Extended Theory
Of Planned Behavior Model To
Investigate Consumers’
Consumption Behavior:Toward
Organic Food: A Case Study In
Thailand

Planned Behavior Theory /
Factor Analysis, Structural
Equation Model

Thailand

Yadav R., and
Pathak G. S.

Young consumers' intention
towards buying green products in
a developing nation: Extending

Planned Behavior Theory /
Structural Equation Model

India

(n=906)

(n=260)

Survey
(n=412)

Survey

In the study, it was emphasized that consumer attitude and
perceived behavioral control were statistically significant in
predicting consumption intention, but the subjective norm was not
effective and the purpose of consumption had a positive effect on
organic food consumption. TPB model mediated the relationship
between organic knowledge and consumption behavior.
As a result of the analysis, it was emphasized that TPB is useful
in predicting the intent of young consumers to buy green
products. The environmental variables added to the TPB model
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(2016a)

the theory of planned behaviour

Analysis

Yadav R., and
Pathak

Young consumers' intention
towards buying green products in
a developing nation: Extending
TPB

Planned Behavior Theory /
Structural Equation Model
Analysis

G. S. (2016b)

India

(n=326)

increased the predictive power of the model from 27.1% to
37.7%.

Survey

It partially supports TPB's intention to purchase organic food.
Moral attitude and health awareness of the variables positively
affected the consumer's intention to purchase organic food.

(n=220)
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4.2. The Literature in Turkey
A searches was made during December 2019-January 2020 through Google's using Turkish
translation of “Theory of Planned Behavior in food consumer researches” did not indicates
any published articles and working papers. It was encountered only a citation on a study
(Ulubaşoğlu and Uray, 2008) in the publication based on the literature review conducted by
Kangal (2013), which is a research using Means-end Chain method. This publication cited the
study entitled “the basic motives underlying the organic food purchasing behavior: value
obtaining approach” (Ulubaşoğlu and Uray, 2008).
The studies in the field of food consumer behavior in Turkey is generally based on the
descriptive statistical analysis of consumer surveys. There are also some studies employed
multivariate data analysis techniques (clustering, factor, conjoint etc.). However, the design
of the survey, research questions, and hypothesis testing are not based on consumer behavior
models used in the relevant literature. As a matter of fact, food consumer behavior research
summarized below is among the examples that can be given in this context. In the study
conducted by Topuzoğlu et al. (2007), the knowledge and attitudes of people applying to a
health center serving in Ümraniye, Istanbul, were examined. The data used in the study were
collected from 167 people who applied to the health center using face to face interview
technique. In the survey form; In addition to socio-demographic variables, questions that
measure experience, knowledge and attitudes regarding food purchasing, consumption and
food poisoning were also used. In addition to descriptive analysis, factor analysis was also
used to reveal the patterns that were taken into consideration in food buying behaviour. In
their study, Özdemir and Topsümer (2017) conducted a survey with 489 participants in İzmir
Province regarding food safety in fresh vegetable and fruit products sold in local markets and
analyzed the data with escriptive statistics. Baş and Göral (2018) in the research titled
“Consumers' Perspective on Retail Brands: Cooperative Brand Example”, the survey data
conducted with 200 people in Ankara were subjected to frequency and normality
(Kolmogorov-Smirnov) test procedures and analyzed by non-parametric statistical methods.
Everest et al. (2018) used the data obtained by a survey conducted with 130 consumers in the
city center of Çanakkale in the study titled “Research of Consumers' Choice of Cooperative
Branded Products: The Case of Çanakkale Province”. The opinions of consumers regarding
the Marketing of cooperatives’ branded products were determined with Likert scale questions.
The data have been put forward with the "fuzzy paired comparison method" and the
consumers' preferences for cooperative branded product. Using chi-square analysis, the
relationship between cooperative branded product use status of Consumers and demographic
variables was tested.

5. Results
Economic prosperity, social change, demographic change, higher education level, health
anxiety and cultural/ethichal concerns in many developed and developing countries rapidly
increase the demand of certified (quality, health, environment, local and ethical) products.
These factors rapidly increase the demand of certified products such as organic food, products
with good agricultural practices (GlobalGAP) certification, geographical indication products
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(origin; PDO, indication; PGI, and traditional specialty guarantee; TSG products), halal food
certified products, fair trade labeled products. Developments in the agri-food system, such as
globalization in the food supply chain, increased concentration along the food supply chains
and consumer concerns as a result of mergers and acquisitions in the food retailing sector,
triggered the use of specific standards related to food safety as a risk management tool.
Retailers are the driving force behind the emergence of special standards (eg GlobalGap). It
shows that the certified food products market, which responds to consumers' quality, health,
environment, cultural and ethical concerns in the world, is growing rapidly. Visibility of these
certified products on food supermarket chains in Turkey is increasing rapidly in order to
response to consumers’ demand.
Organic farming products, good agriculture, Hazard Control Critical Point (HACCP) and
ISO-22000, fair trade (fair trade), halal food, geographical indication (PDO, PGI and TSG)
and rainforest coalition certified products (i.e. Lipton labelled tea) are increasingly being
placed on food outlets’ shelfs.
In this context, examining the “food consumer behavior models” commonly used in the
relevant literature in food consumer research is important to understand the forces (pressures)
and the drivers (the driving forces behind) affecting food consumer behavioral changes.
Qualitative and quantitative consumer behavior models commonly used in food consumer
behavior research, respectively; i) the Means-end Chain (or Means-end Approach) and ii) the
so-called Theory of Planned Behaviour (TPB).
A searches was made during December 2019-January 2020 through Google's using Turkish
translation of “Theory of Planned Behavior in food consumer researches” did not indicates
any published articles and working papers. It was encountered only a citation on a study
(Ulubaşoğlu and Uray, 2008) in the publication based on the literature review conducted by
Kangal (2013), which is oly a research using Means-end Chain method in food consumer
behavior in Turkey. This publication cited the study entitled “the basic motives underlying the
organic food purchasing behavior: value obtaining approach” (Ulubaşoğlu and Uray, 2008).
The results of the selected literatures employed “Means-end Chains” and “TPB model” in
order to analyze and understand insight of “food consumers purchasing behavior are as
follows. The models have used in different food products (organic, green, seafood, processed
food, GIs and so one) in many countries. The number of studies have employed these methods
are increasing rapidly in recent years. There are studies tried to extend theoretical premise of
basic model, particularly TPB model. It was very clear that the researches on consumer food
choices and consumer food purchasing behavior are not in fully conformity with international
literature at the standpoint of research methodologies. Therefore, advancing food consumer
behavior or consumer food choice researches using widely accepted methodologies in
worldwide such as MEC and TPB in Turkey seems to be necessary to better understanding of
insight of consumer decision process. So, theoritical bacground of empirical food consumer
researches at national context can be enhanced.
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PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ÖZ YETERLİK ENVANTERİ GELİŞTİRME
ÇALIŞMASI
Mine Demir1
Mustafa Yeşilyurt
Yıldız Teknik Üniversitesi
Özet
Hızla gelişenbilim ve teknolojinin geldiği noktada,yenidünyanın bireylerden beklediği
yeterlikler de değişime uğramıştır. Günümüz dünyası, bilim ve teknolojideki hızlı değişim ve
gelişmelere ayak uydurabilecek, yorumlayabilecek, problem çözme, akıl yürütme ve
ilişkilendirme gibi matematiksel becerilere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Yenidünya düzeni, özellikle de hızla değişip gelişen, bilim ve teknoloji birçok problemi de
beraberinde getirdiğinden, problem çözme becerisi ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu
nedenlerle bireylerin problem çözme becerisini geliştirmek eğitimin öncelikli amaçlarından
biri haline gelmiştir. Problem çözme becerisi insanoğlunun varlığının başlangıcından bu yana
belki de insan yaşamını ve varlığını sürdürebilmesi için en temel beceridir (Altun, 2010).
Problem çözme becerisinde yetkinlik kazanmak sadece doğru sonuca ulaşmayı değil, problem
çözme sürecini sistematik bir şekilde yürütmeyi de gerektirmektedir. Problem çözmeyi süreç
olarak ele aldığımızda bu süreci sistematik hale getiren problem çözme basamakları karşımıza
çıkmaktadır. Problem çözme basamaklarının etkili kullanımı, problem çözme becerisindeki
gelişmeyi de gerektirecektir. Bu çalışma, bireylerin problem çözme basamaklarını
uygulamadaki öz yeterliklerini ölçecek bir envanter geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu
çalışmada, 60 öğretmen üzerinde uygulanan ölçeğin tamamı için, Cronbach Alfa
güvenirlikdeğeri 0,866 bulunmuştur. Geliştirilen envanterin alt basamakları için hesaplanan
Cronbach Alfa güvenirlik değerleri ise sırasıyla, problemi anlama alt basamağı için 0,508
değerinde, plan yapma alt basamağı için 0,723 değerinde, uygulama alt basamağı için 0,636
değerinde, kontrol etme alt basamağı için 0,787 değerinde hesaplanmıştır. Geçerlik için
yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre envanterin dört boyutunun, faktöre ait
toplam değişkenliği açıklama oranlarının, problemi anlama boyutu için %30,33 değerinde,
plan yapma boyutu için %10,55 değerinde, uygulama boyutu için %8,24 değerinde ve kontrol
etme boyutu için ise %6,97 değerinde olduğu tespit edilmiştir.Dört boyutlu öz
yeterlikenvanterin toplam değişkenliği açıklama oranı ise %56,10 değerinde bulunmuştur.
Ölçeğin geçerlik hesaplamaları sonucu KeiserMayer Ölçek (KMO) değeri ise 0,678 olarak
bulunmuştur. Ölçek sonuçlarına göre yapılan güvenirlik ölçümü ve faktör analizinin
öncesinde ve sonrasında uzman görüşlerine başvurularak gerekli görülen düzenlemeler
yapılmıştır. Çalışmada, Problem Çözme Basamakları Uygulama Öz Yeterlik Envanterinin
geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Problem Çözme, Problem Çözme Basamakları, Matematik, Öz Yeterlik
Envanteri.



Mine Demir tarafından hazırlanan tez çalışmasından üretilmiştir.
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PROBLEM SOLVING STEPS SELF-EFFICACY INVENTORY DEVELOPMENT
STUDY

Abstract
At the point where rapidly developing science and technology comes in, the competencies
that the new world expects from individuals have also changed. Today's world aims to
educate individuals with mathematical skills such as problem solving, reasoning and
associating, who can adapt, interpret, and adapt to rapid changes and developments in science
and technology. Because science and technology bring many problems with the new world
order, especially rapidly changing and developing, problem solving skills gain a distinct
importance. For these reasons, developing the problem solving skills of individuals has
become one of the primary objectives of Education. Problem solving skills since the
beginning of human existence is perhaps the most basic skill for human life and survival
(Altun, 2010). To gain competence in Problem solving skills requires not only reaching the
right result, but also carrying out the problem solving process systematically. When we
consider Problem solving as a process, problem solving steps that make this process
systematic appear. Effective use of problem solving steps will also require improvement in
problem solving skills. The aim of this study was to develop an inventory to measure
individuals ' self-sufficiency in implementing problem solving steps. In this study, the
Cronbach Alpha reliability value was 0.866 for the entire scale applied on 60 teachers.
Cronbach Alpha reliability values calculated for the lower digits of the developed inventory
were 0.508 for the bottom digit understanding the problem, 0.723 for the bottom digit
planning, 0.636 for the bottom digit implementation, and 0.787 for the bottom digit checking,
respectively. According to explanatory factor analysis results for validity, it was determined
that the four dimensions of the inventory were worth 30.33% for the size of understanding the
problem, 10.55% for the size of planning, 8.24% for the size of implementation, and 6.97%
for the size of checking. The total variability of the four-dimensional self-efficacy inventory
was found to be 56.10%. The Keiser Mayer scale (KMO) value was 0.678 as a result of the
validity calculations of the scale. After and before the reliability measurement and factor
analysis performed according to the scale results, the necessary arrangements were made by
applying expert opinions. The study concluded that the self-efficacy inventory is valid and
reliable.
Key Words: Problem Solving, Problem Solving Steps, Mathematics, Self-Efficacy Inventory
GİRİŞ
Problem, bireyin hedefine ulaşmasında bir engelle karşı karşıya kaldığı bir engel durumudur
(Morgan, 1995). Posamentier ve Krulik (2016), problemi çözüm yolunun doğrudan
bilinmediği, çözüm gerektiren öğrenciler tarafından karşılaşılan durumlar olarak ifade
etmişlerdir. Olkun ve Toluk (2004) ise problemi, bireyde çözme isteği uyandıran ve çözüm
yöntemleri hâlihazırda bulunmayan fakat bireyin sahip olduğu bilgi birikimi ve
deneyimlerinin kullanarak çözüme ulaşabileceği durumlar olarak ifade etmişlerdir.
Öğrencilerin becerilerini geliştirmeye yönelik olan problem çözme, çözüm yolu bilinmeyen
bir durumla meşgul olmaktır (NCTM, 2000). MEB (2009), problem çözme becerisinin
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öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunları çözmelerinde gerekli bir beceri
olduğunu ifade etmiştir. Sorunlarla dolu olan yenidünya düzeninde problem çözme, yaşamı
idame ettirme ve karşılaşılan problemlerle baş etmede en önemli becerilerden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Problem çözme becerisi insanoğlunun varlığının başlangıcından bu
yana belki de insan yaşamını ve varlığını sürdürebilmesi için en temel beceridir (Altun, 2010).
Nitelikli bir eğitim programından karşılaştığı problemleri en iyi şekilde çözebilecek bireyler
yetiştirmesi beklenmektedir ve son derece önem teşkil eden problem çözme becerisinin
kazandırılması uzun bir süreç ve programlı çalışmayı gerektirir (Yazgan ve Bintaş, 2005).
Schoenfeld (1992) için problem çözme neyin bilindiği değil, bilinenlerin ne zaman ve nasıl
kullanıldığıdır. Bütün eğitim programlarında yer alan problem çözme yaklaşımı matematik
eğitimi içerisinde de yer almasına rağmen bu yaklaşımın matematik eğitiminin ana
hedeflerinden biri haline gelmesi G. Polya’nın (1887-1985) çalışmaları sonucunda
gerçekleşmiştir (Okur, Tatar ve İşleyen, 2006).Bazı öğrenciler yanlış bir mantık
kullanmalarına rağmen doğru sonuca ulaşabilirken, bazı öğrenciler ise çok iyi stratejiler
kullanmalarına rağmen yaptıkları basit hatalar nedeniyle doğru sonuca ulaşamazlar. Oysa
problem çözme sürecinin her aşamasında düşünmek gerekmektedir. Bu da sonuca ulaşma
becerisi olarak algılanan problem çözmenin aslında bir süreç olduğunu gösteren bir gösterge
olarak kabul edilebilir (Çakmak, 2003). Polya (1945), “How to Solve” kitabında problem
çözmenin bir süreç olduğunu belirtmiş veproblem çözme basamaklarını Problemi anlama,
Plan yapma, Planı Uygulama ve Kontrol etme olmak üzere dört basamakta incelemiştir. Bir
problemi çözerken uygulanması gereken adımlar, gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin
çözümü için de geçerlidir. Bu nedenle bir sorunun çözüm sürecinde matematiksel işlemlerin
nasıl yapılacağını düşündürmeden önce soruyu doğru anlamak ve çözüm için neler yapmak
gerektiğini düşünmeyi öğrenmek ve öğretmek problem çözümünün ilk aşaması olmalıdır
(Okur, Tatar ve İşleyen, 2006). Matematik öğretmenleri, okulda öğretilen matematiksel
bilgilerin öğrenciler tarafından günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümü sürecinde
de kullanılması gerektiği konusunda fikir birliği sağlamışlardır (Verschaffel ve diğerleri,
2000). Bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara yaklaşımlarında bireylerin
kendilerine ilişkin algıladıkları çok büyük önem arz etmektedir. Bireylerin problem çözme
konusunda kendilerini nasıl gördükleri, problem çözme sürecindeki düşünceleri, hislerini ve
davranışlarını etkilemektedir (Piersel ve diğerleri, 1993). Yapılan araştırmalar, problem
çözme becerilerinin yüksek olduğunu düşünen bireylerin düşük olduğunu düşünen bireylere
göre karşılaştıkları sorunlarla baş etme konusunda daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur
(Heppner, Wittly ve Dixon, 2004). Ayrıca öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının
inançlarının, onların mesleklerini yaparken öğretimle ilgili uygulama ve tercihlerini
etkileyecektir (Wilkins ve Brand, 2004; Frykholm, 2003). Problem çözme basamakları
problem çözme sürecini daha sistematik bir hale getirdiğinden, bireylerin kendilerine dair
problem çözme basamaklarını uygulamadaki öz yeterliklerini tespit edecek bir ölçeğin
geliştirilmesi hem alan yazındaki bu eksikliği gidermek hem de bireylerin problem çözme
konusundaki öz yeterliklerine ilişkin algılarındaki sorunların tespit edilerek gerekli
çalışmaların yapılmasını sağlayacak olması bakımından önem taşımaktadır. Bu amaçla
oluşturulan soru havuzundan uzman görüşlerine başvurularak gerekli ekleme, çıkarma ve
düzeltmeler yapılmış ve 20 maddelik Problem Çözme Basamakları Öz Yeterlik Envanteri
oluşturulmuştur.
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ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırma, öğretmenlerin problem çözme basamaklarını kullanmadaki öz yeterliliklerini
ölçebilecek bir ölçek geliştirmeyi amaç edinmiştir.
YÖNTEM
Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel (tanımlayıcı) model kullanılarak
yürütülmüştür. Problem Çözme Basamakları Öz yeterliği ile Sosyal Problem Çözme becerisi
arasındaki ilişkilerin irdelendiği Yüksek Lisans Tezi’nde kullanılmak için istenilen nitelikte
bir ölçeğin bulunamayışı nedeniyle araştırmacı tarafından Problem Çözme Basamakları Öz
Yeterlik Envanteri geliştirilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeğin pilot çalışmasını
kaydetmek amacıyla bu makale oluşturulmuştur.
ÖRNEKLEM
Pilot uygulamalarda madde sayısının 2-3 katına uygulanmalıdır. Pilot çalışma ile ölçek gerçek
ortamda denenir, oluşabilecek hatalar belirlenip giderilir, ölçeğin uygulama süresi belirlenir
ve anlaşılması zor yerlerin düzeltilmesi sağlanır. Bu adımın gerçekleştirilmesi ile birlikte
ölçek geçerlik ve güvenirlik analizleri için hazır hale gelir (Çokluk, Şekercioğlu ve
Büyüköztürk, 2014).
Geliştirilen ölçek uzman görüşlerine başvurulduktan sonra gerekli ekleme, çıkarma ve
düzeltmeler yapılarak 20 maddelik olarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Ölçek madde
sayısının 3 katı olan 60 öğretmene uygulanmıştır. Örnekleme ait frekans ve yüzde tabloları
aşağıdaki gibidir.
TABLO 1: Çalışma Grubunu Tanıtıcı Bilgiler
Tanıtıcı Bilgiler

f

%

Kadın

28

46,7

Erkek

32

53,3

20-25 yaş

5

8,3

25-30 yaş

16

26,7

30-35 yaş

21

35,0

35-40 yaş

10

16,7

40 ve üzeri yaş

8

13,3

1-7 yıl

24

40,0

8-15 yıl

24

40,0

16-22 yıl

10

16,7

23 ve üzeri yıl

2

3,3

Cinsiyet

Yaş

Mesleki Deneyim
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VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen beşli likert tipi öz yeterlik envanteri ile
elde edilmiştir. Öncelikle literatür taraması yapılmış ve bir soru havuzu hazırlanmıştır.
Oluşturulan ölçekteki maddeler beş uzman görüşü alınarak bazı ekleme, çıkarma ve
düzenlemeler yapılarak ölçek hazır hale getirilmiştir. Hazırlanan ölçeğin güvenirlik ve
geçerliğini test etmek için Türkiye genelinde görev yapan 60 öğretmen ile pilot uygulama
gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen ölçek son haliyle 20 maddeden ve 3 demografik sorudan
oluşmaktadır.
UYGULAMA
Ölçeğin pilot uygulaması Türkiye genelinde çalışan 60 öğretmene internet üzerinden
ulaşılarak uygulanmıştır. Araştırmacılar ölçeğin elde edilen verilerinin yeterli olması
nedeniyle hiçbir maddeyi çıkarmayı tercih etmemişlerdir.
VERİLERİN ANALİZİ
Verilerin analizi IBM SPSS 23 paket programı ile güvenirlik, geçerlik, frekans-yüzde
analizlerini kapsayacak şekilde yapılmıştır.
BULGULAR
TABLO 2: Skala İstatistikleri
Ortalama

Varyans

Standart Sapma

Madde Sayısı

86,6500

87,757

9,36786

20

Teste ait ilk istatistikler Tablo 2’de görüldüğü gibidir. Ortalaması 86,6 varyansı 87,7 standart
sapması 9,3 ve madde sayısı 20’dir.
TABLO 3: Güvenirlik Analizi
Madde Sayısı

Cronbah’s Alpha

Problemi Anlama Basamağı

5

0,508

Plan Yapma Basamağı

6

0,723

Planı Uygulama Basamağı

4

0,636

Kontrol Etme Basamağı

5

0,787

20

0,866

Problem Çözme
(Tamamı)

Basamakları

Öz

Yeterlik

Envanteri

Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0,866 olarak
bulunmuştur ve bireyler hakkında karar vermek için kullanılan testlerin güvenirliklerinin
0,80’in üzerinde olması beklendiğinden (Özçelik, 2013) ölçeğin beklenen güvenirliği
sağladığına karar verilmiştir.
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TABLO 4: Geçerlik Analizleri (KMO VE Bartlett Testi)

Bartlett’s Test of Sphericity

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy

0,678

Approx. Chi-Square

510,876

Df

190

Sig.

,000

TABLO 5: Geçerlik analizleri (Envanterin Faktöre ait toplam değişkenliği açıklama oranları)

Problemi Anlama Basamağı

Toplam değişkenliği açıklama oranları
%
30,33

Plan Yapma Basamağı

10,55

Planı Uygulama Basamağı

8,24

Kontrol Etme Basamağı

6,97

Ölçeğin Tamamı

56,10

Çil (2014), KMO değerinin 0,600’ün üstünde kabul gördüğünü ifade ederken; Özçelik (2013)
bireysel kararlara temel olacak ölçekler için 0,40 – 0,70 arasında olmasının iyi olacağını ifade
etmiştir. Ölçek dört faktörde incelenmiş olup, ölçeğin geçerliğini ölçmek için yapılan
açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına bakıldığında faktöre ait toplam değişkenliği açıklama
oranı ölçeğin tamamı için %56,10 bulunmuştur. Seçilen faktörlerin toplam değişkenliği
açıklama oranlarının, ölçek varyansının en az %50’sini açıklaması beklenmektedir. Elde
edilen sonuçlara bakılarak geliştirilen ölçeğin beklenen geçerliği sağladığına karar verilmiştir.
TABLO 6: Mesleki Tecrübe İle Problem Çözme Basamakları Öz Yeterlik Envanterinin
İlişkisi
Sig.
Problem Çözme Basamakları Öz Yeterlik Ortalama

0,039*

Problemi Anlama Basamağı

0,087

Plan Yapma Basamağı

0,037*

Planı Uygulama Basamağı

0,046*

Kontrol Etme Basamağı

0,349

*P<0,05
Mesleki tecrübe ile ölçeğin tamamı ve basamakları arasındaki ilişkiye bakıldığında ölçeğin
tamamı, plan yapma ve planı uygulama basamaklarında anlamlı bir farklılık 23 yıl ve üzeri
tecrübeye sahip öğretmenler lehine çıkmıştır.
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SONUÇ
Ölçeğin SPSS sonuçları incelendiğinde ölçeğe ait iç tutarlılık güvenirliği yani Cronbach
Alpha değeri 0,866 bulunmuştur. Bu da ölçeğin istenen güvenirliği sağladığını
göstermektedir. Ölçeğin geçerliğini ölçmek için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına
bakıldığında faktöre ait toplam değişkenliği açıklama oranı ölçeğin tamamı için %56,10
bulunmuştur. Bu toplamın istatistiksel olarak %50’den büyük olması beklenir. Sonuçlara
bakıldığında Problem Çözme Basamakları Öz Yeterlik Envanterinin dört boyutu gösterdiğine
işaret olarak yorumlanabilir. Ölçeğin KMO ve Bartlet’in Test sonuçları incelendiğinde KMO
değerinin 0,678 olduğu tespit edilmiş olup, KMO değeri 0,600’ün üstünde kabul görmektedir
ve önemlilik düzeyi Sig. için0,05 altı uygundur (Çil, 2014). Bu nedenle ölçek istenen geçerliği
sağlamaktadır. Ölçeğin açıklayıcı faktör analizine göre maddelerin faktör yükleri tespit
edilmiştir. Birden fazla faktörde yer alan maddeler için aradaki farkın 0,10’un üzerinde
olmasına dikkat edilmiştir. Her maddede geçerli faktör yükü 0,30 olarak belirlenmiştir.
Araştırmacılar tarafından maddelerin çıkarılması tercih edilmemiştir. Ölçek için sorulan
demografik sorularla ölçek arasındaki ilişki incelendiğinde cinsiyet ve yaş için anlamlılık
göstermezken mesleki tecrübede anlamlı farklılıklar gözetilmiştir. Katılımcıların ölçekten
aldıkları puanlara bakıldığında 23 yıl ve daha üzeri tecrübeye sahip katılımcıların daha yüksek
puan (4,90) aldıkları görülmektedir. Ayrıca p=0,039 (p<0,05) olduğu görülmüştür. Plan
yapma ve uygulama alt basamakları için bu anlamlılık aynı şekilde 23 yıl ve üzeri sene
tecrübeye sahip katılımcıların lehine çıkmıştır.
TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Ölçeğin daha büyük bir örneklem ile yapılması sonuç üzerinde daha etkili olacaktır. Öz
Yeterlik envanteri daha sübjektif cevaplar gerektirdiğinden homojen gruplarla daha sağlıklı
sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir. Kültürel farklılıkların fazlalığının sonuçları
etkilediği düşünülmektedir. Ölçek daha geniş ve homojen örneklemlerle denenerek
geliştirilebilir. Ölçek problem çözme sürecine dair hataların tespit edilip öğretmenlerin bu
konudaki eksikliklerini giderecek eğitimlerin verilmesiyle okullardaki problem çözme
eğitimlerinin daha kaliteli olması olmasına katkıda bulunacaktır.
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Özet
Hz. Peygamber’in hayatı, şüphesiz ki her insanın örnek alması gereken bir hayattır. Sosyal
hayatın yerini sosyal medyanın aldığı günümüzde, bütün bireyler arası insani ilişkiler daha da
önem kazanmıştır. Yüce Allah “Şüphe yok ki, Allah’ın Resulünde sizin için çok güzel örnekler
vardır” (Ahzab, 33/21) buyurarak, Hz. Peygamber’in bizim için her konuda “en güzel örnek”
olduğunu belirtmiştir.
Kur’an’ın ifadesiyle, “iki eşi; erkeği ve dişiyi yaratan” (Necm, 53/45) Allah, sadece insanı
değil “her çeşit varlığı eşiyle birlikte yarattığını” belirttiği ayetin sonunda, “belki düşünüp
ibret alırsınız!” (Zâriyât, 51/49) buyurmaktadır. O halde “eş” kavramı, üzerinde
düşünülmeye, değerlendirilmeye ve hakkında bilinç düzeyi oluşturulmaya lâyık bir nitelik
taşımaktadır.
Hz. Peygamber, ilk gününde eşi Hz. Hatice’nin desteği ile başladığı nübüvvet görevi sona
erdiğinde, bir diğer eşi Hz. Âişe’nin dizlerinde hayata gözlerini kapatmıştır. Onun eşlerini
tanımlarken kullandığı tek bir kelime bile, zihninde onlar için ayırdığı yeri göstermeye
yetecek değerdedir. Veda haccı için yol alırlarken, güzel sesiyle şiirler okuyan ve Hz.
Peygamber’in eşlerini taşıyan develerin hızlanmasına, dolayısıyla da hanımların tedirgin
olmasına sebep olan Enceşe isimli köleye şöyle seslenmişti Allah’ın Rasûlü: “Enceşe, aman
kristalleri kırma! Dikkatli taşı!” (Buhârî, Edeb, 111).
Peygamberlerin gönderiliş amaçlarından biri de insanların ve toplumların dini inanç ve
düşüncelerini eğitmektir. Dolayısıyla eğitim ve öğretim peygamberlerin mesleğidir. Bu
noktada en ideal eğitici ve rehber olan Hz. Peygamber’in iyi bir şekilde tanınması ve örnek
alınması gerekmektedir. Eğitimin temellerinin atıldığı yer olan aile yuvası, en güzel şekilde
Hz. Peygamber’in hayatında görülmektedir. Bir eş olarak, baba olarak, dede olarak Hz.
Peygamber’in uygulamaları, hiç kuşkusuz O’nun gösterdiği örneklik ve uyulması gereken
kuralların bilinmesi ve bunların hayata yansıtılmasıyla mümkündür. Bir eş olarak Hz.
Peygamber’in aileye verdiği önem nedeniyledir ki, eşleriyle arasındaki iletişim ve etkileşim,
bizler için sayısız örnek oluşturan sünnetini bizlere aktaran bizzat eşlerinin ve ashabının
aktarımı ile günümüzde de bizlere yol göstermektedir. Buradan hareketle bu çalışmada O’nun
“saygılı ve nezaketli bir eş” (Müslim, Cennet, 49; Ebû Dâvûd, Nikâh, 43) olmasından
hareketle Hz. Peygamber’in bir eş olarak örnek kişiliği, eşlerine gösterdiği sevgi ve
muhabbetin günümüze yansımaları ayet ve hadislerden örneklerle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Din Eğitimi, Hz. Muhammed, Saygılı ve Nezaketli Eş
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EXAMPLE OF MUHAMMED'S FAMILY AS A FRIENDLY WIFE
Abstract
The life of the Prophet is undoubtedly a life that every person should take as an example. In
today's world where social media has been replaced by social life, human relations among all
individuals have become more important. Allah Almighty saying, “There is no doubt, there
are very good examples for you in the Messenger of Allah” (Ahzab, 33/21). He stated that the
Prophet was the “best example” for us in every subject.
In the words of the Quran, "two wives; At the end of the verse that Allah says that he created
"all kinds of beings with his wife", not only man but "man who created the man and the
woman" (Necm, 53/45), "maybe you will think and sign!" (Zâriyât, 51/49) says. Therefore,
the concept of “spouse” has the quality to be considered, evaluated, and to raise awareness
about it.
Hz. On the first day of the Prophet, his wife Hz. When his prophetic mission, which started
with the support of Hatice, ended, another wife, Hz. He closed his eyes to life on the knees of
Aisha. Even one word that he uses to describe his wives is enough to show the place he has
reserved for them in his mind. While heading for the farewell pilgrimage, he read poems with
his beautiful voice and Hz. The Messenger of Allah called the slave named Enceşe, which
caused the camels carrying the wives of the Prophet to speed up, and thus the women were
irritated, “The Messenger of God: Don't break the crystals! Move carefully! ” (Bukhari, Edeb,
111).
One of the purposes of dispatching prophets is to educate the religious beliefs and thoughts of
people and societies. Therefore, education and training is the profession of the prophets. At
this point, Hz. The Prophet must be well known and taken as an example. The family home,
where the foundations of education are laid, is Hz. It is seen in the life of the Prophet. As a
wife, as a father, as a grandfather, Hz. The practices of the Prophet are undoubtedly possible
by knowing the exemplary and rules that must be followed and reflecting these to life. Hz. It
is because of the importance that the Prophet gave to the family that communication and
interaction with their spouses guides us with the transfer of their spouses and their
companions, who transfer their circumcision, which constitutes countless examples for us, to
us. From this point of view, in this study, Hz. The Prophet is based on the fact that He is a
“respectful and kind wife” (Muslim, Cennet, 49; Abu Dawud, Marriage, 43). The exemplary
personality of the Prophet as a spouse, the reflections of love and affection to his wives, are
presented with examples from verses and hadiths.
Keywords: Education, Religious Education, Hz. Muhammed, Respectful and Kindly Spouse

Kur’an’ın ifadesiyle, “iki eşi; erkeği ve dişiyi yaratan” (Necm, 53/45) Allah, sadece insanı
değil “her çeşit varlığı eşiyle birlikte yarattığını” belirttiği ayetin sonunda, “belki düşünüp
ibret alırsınız!” (Zâriyât, 51/49) buyurmaktadır. O halde “eş” kavramı, üzerinde
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düşünülmeye, değerlendirilmeye ve hakkında bilinç düzeyi oluşturulmaya lâyık bir nitelik
taşımaktadır.
Hz. Peygamber, ilk gününde eşi Hz. Hatice’nin desteği ile başladığı nübüvvet görevi sona
erdiğinde, bir diğer eşi Hz. Âişe’nin dizlerinde hayata gözlerini kapatmıştır. Onun eşlerini
tanımlarken kullandığı tek bir kelime bile, zihninde onlar için ayırdığı yeri göstermeye
yetecek değerdedir. Veda haccı için yol alırlarken, güzel sesiyle şiirler okuyan ve Hz.
Peygamber’in eşlerini taşıyan develerin hızlanmasına, dolayısıyla da hanımların tedirgin
olmasına sebep olan Enceşe isimli köleye şöyle seslenmişti Allah’ın Rasûlü: “Enceşe, aman
kristalleri kırma! Dikkatli taşı!” (Buhârî, Edeb, 111).
Peygamberlerin gönderiliş amaçlarından biri de insanların ve toplumların dini inanç ve
düşüncelerini eğitmektir. Dolayısıyla eğitim ve öğretim peygamberlerin mesleğidir. Bu
noktada en ideal eğitici ve rehber olan Hz. Peygamber’in iyi bir şekilde tanınması ve örnek
alınması gerekmektedir. Eğitimin temellerinin atıldığı yer olan aile yuvası, en güzel şekilde
Hz. Peygamber’in hayatında görülmektedir. Bir eş olarak, baba olarak, dede olarak Hz.
Peygamber’in uygulamaları, hiç kuşkusuz O’nun gösterdiği örneklik ve uyulması gereken
kuralların bilinmesi ve bunların hayata yansıtılmasıyla mümkündür. Bir eş olarak Hz.
Peygamber’in aileye verdiği önem nedeniyledir ki, eşleriyle arasındaki iletişim ve etkileşim,
bizler için sayısız örnek oluşturan sünnetini bizlere aktaran bizzat eşlerinin ve ashabının
aktarımı ile günümüzde de bizlere yol göstermektedir. Buradan hareketle bu çalışmada Hz.
Peygamber’in bir eş olarak örnek kişiliği, eşlerine gösterdiği sevgi ve muhabbetin günümüze
yansımalarını ayet ve hadislerden örneklerle sunulmuştur.
Hz. Peygamber’in hayatı, şüphesiz ki her insanın örnek alması gereken bir hayattır. Sosyal
hayatın yerini sosyal medyanın aldığı günümüzde, bütün bireyler arası insani ilişkiler daha da
önem kazanmıştır. Yüce Allah “Şüphe yok ki, Allah’ın Resulünde sizin için çok güzel örnekler
vardır” (Ahzab, 33/21) buyurarak, Hz. Peygamber’in bizim için her konuda “en güzel örnek”
olduğunu belirtmiştir. Çünkü Hz. Peygamber aynen bir elmas misalidir. Elmasın hangi
tarafından bakılırsa, hangi tarafı güneşe tutulursa farklı ışıltılar, güzellikler sunmaktadır.
Peygamberlerin gönderiliş amaçlarından biri de insanların ve toplumların dini inanç ve
düşüncelerini eğitmektir. Dolayısıyla eğitim ve öğretim peygamberlerin mesleğidir. Bu
noktada en ideal eğitici ve rehber olan Hz. Peygamber’in iyi bir şekilde tanınması ve örnek
alınması gerekmektedir. Eğitimin temellerinin atıldığı yer olan aile yuvası, en güzel şekilde
Hz. Peygamber’in hayatında görülmektedir. Bir eş olarak, baba olarak, dede olarak Hz.
Peygamber’in uygulamaları, hiç kuşkusuz O’nun gösterdiği örneklik ve uyulması gereken
kuralların bilinmesi ve bunların hayata yansıtılmasıyla mümkündür. Bir eş olarak Hz.
Peygamber’in aileye verdiği önem nedeniyledir ki, eşleriyle arasındaki iletişim ve etkileşim,
bizler için sayısız örnek oluşturan sünnetini bizlere aktaran bizzat eşlerinin ve ashabının
aktarımı ile günümüzde de bizlere yol göstermektedir (Martı, 2017: 2). Buradan hareketle bu
çalışmada O’nun “saygılı ve nezaketli bir eş” (Buhârî, Tefsîru sûre, 91; Müslim, Cennet, 49;
Ebû Dâvûd, Nikâh, 43) olmasından hareketle Hz. Peygamber’in bir eş olarak örnek kişiliği,
eşlerine gösterdiği sevgi ve muhabbetin günümüze yansımalarını ayet ve hadislerden
örneklerle sunulmuştur.
Hz. Peygamber’in aile hayatında eşler için değerli tecrübe ve ibretler bulunmaktadır. Öyle ki
O, kadının narin ve hassas tabiatına dikkat çekerek ona karşı sevgi ve şefkatle muamele
edilmesinin lüzumunu öğretti. Nitekim kendisi hanımlarına karşı davranışları, mükemmel ve
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yüze karakteri nedeniyle ümmetine bir hayat örneği sunmuştur. Hz. Peygamber, kadın ve
erkeğin insani ilişkilerine yeni boyutlar getiren, onlara yeni bir hayat anlayışı vererek her iki
cinse de ahlaki güzellik ve ruhi üstünlük kazandıran mümtaz bir şahsiyettir.
Kadın ve erkek, her ikisi de kendisinde var olan kabiliyetleri gerçekleştirmek ve insanlık
medeniyetinin ilk ve temel esası olan aileyi kurmak ve devam ettirmek suretiyle bir birine
bağımlı olup, böyle bir görevi yerine getirmek için yaratılmışlardır (Afzalur-rahman, 2019: 9).
Bu nedenle her biri diğerinden ayrı olarak huzur ve sükûnet içinde tam bir hayat
sürebileceğini ifade etmek zordur. Çünkü Cenâb-ı Allah, âlemde bütün canlı varlıkları çift
yaratıldığı gibi, insanı da çift olarak yaratılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bu husus değişik
surelerde ifade edilmektedir: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizleri bir erkekle bir dişiden
yarattık” (Hucurât, 49/13), “Sizi bir tek nefisten yaratan ve gönlünün huzura kavuşacağı eşini
de ondan var eden, Allah'tır” (A’raf, 7/189). Başka ayetlerde ise, “Ey Âdem! Sen ve eşin
cennette oturun, istediğiniz yerinden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın; yoksa
zalimlerden olursunuz dedik” (Bakara, 2/35) ve “Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden
(erkekli dişili) iki eş yarattık” (Zariyat, 51/49) buyrulmaktadır.
Bu ayetler birlikte değerlendirildiğinde “eş” kavramı, üzerinde düşünülmeye layık bir nitelik
taşıdığı görülmektedir. İnsan dışındaki varlıklar için eş, “birlikte var olma” anlamı taşırken;
insan için “her şeyi birlikte görme” anlamına gelmektedir (Martı, 2017: 2). Diğer taraftan, “Ey
Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin” (Bakara, 2/35) hitabından da anlaşıldığı üzere, “eş
olmak”, insanın daha dünya hayatına adım atmadan önce edindiği bir roldür (Tâhâ, 20/117).
O günden kıyamete kadar uzanan bir süreçte, “kendisiyle huzur bulması için” (Rûm
30/21) yaratılan eşiyle yeryüzü sınavını paylaşacak, dahası öte âlemde de eşiyle birlikte
ya “gölgeliklerdeki tahtlarda” mükâfatlandırılacak (Yâsîn, 36/56; Zuhruf, 43/70) ya
da “cehennemde”ceza görecektir (Sâffât, 37/22-24). Dolayısıyla “eşe sahip olmak” ya da bir
başkasına “eşlik etmek”, insanın vazgeçilmezlerinden olup, böyle bir sıfatla edindiği konum,
sağladığı kazanım ve üstlendiği sorumluluk onu tüm varlıklardan ayrıcalıklı kılacak kadar
değerlidir (Martı, 2017:3).
Hz. Peygamber, bir eş ile hayatı paylaşmanın gereğine inanmış, bunu uygulamış ve kendisini
örnek olmak suretiyle insanları da evliliğe teşvik etmiştir (Buhârî, Nikâh, 1; Müslim, Nikâh,
5). Mü’minin bu dünyadaki cennetinin ailesi olduğunu, (İbn Mace, 1/1846) iyi huylu bir eşin,
dünyada elde edilebilecek en değerli hazine olduğunu (Ebû Dâvûd, Zekât, 32; Müslim, Radâ,
64) söylemiş ve tek yaşamaya ve ömür boyu yalnız kalmaya kararlı olmak anlamına gelen
ruhbanlığı onaylamamıştır (Tirmizî, Nikâh, 2; Dârimî, Nikâh, 3). “Sizin en hayırlınız
eşlerinize karşı en iyi davrananınızdır” (Tirmizî, Radâ, 11; İbn Mâce, Nikâh, 50) buyurarak el
iyisi değil ev iyisi olmayı öğütlemiş, bunun tersi bir durum için ise “Onlar sizin hayırlılarınız
değildir!” (Ebû Dâvûd, Nikâh, 41) diyerek konunun önemini vurgulamıştır.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de eşlerden bahsederken “Onlar size örtüdürler, siz de onlara
örtüsünüz” (Bakara, 2/187) buyurduğu gibi, Hz. Peygamber de eş olmanın tamamlayıcı,
bütünleyici ve destekleyici yönünü ön plana çıkarır. Aslında bu, Hz. Peygamber’in eş
konusunda en güçlü vurgusudur (Martı, 2017: 3). Eşlerin birbirine ayrı düşmeyen birer varlık
olarak kabul eden bir bakış açısıyla, “Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan
diğer yarıdır” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 94) buyurmaktadır.
Hz. Peygamber’in aile hayatı, yirmi beş yaşlarında iken kendisinden on beş yaş büyük, dul bir
hanımla, Hatîce binti Huveylid (rah.) ile evlilikle başladı. Hz. Peygamber, altı çocuğunun
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annesi olan Hz. Hatice ile yaklaşık yirmi beş yıl evli kaldı. Hz. Peygamber’in hayatının en zor
ve sıkıntılı dönemi, Hz. Hatice ile olan beraberlik yıllarına rastlar. Nitekim Hz. Peygamber’in,
ilk vahiy geldiği anda Hz. Peygamber’in yaşadığı durumda yanında olması, yine kavmi
tarafından işkenceye maruz kaldığı Mekke döneminde eşi Hz. Hatice’nin maddî ve manevî
desteği hep yanında olmuş, en büyük teselliyi onunla kurduğu huzurlu aile yuvasında
bulmuştur (Afzalurrahman, 2019: 48-50).
Hz. Hatice’in, eş olarak Hz. Peygamber’e olan sadakat ve samimiyetini, sevgi ve muhabbetini
örnekleyen pek çok hadise vardır. Onlardan birini burada zikretmenin faydalı olacağı
kanaatindeyiz. Özellikle de tanışmaları ticari faaliyetlerle başlayıp, evlilikle neticelenen ilk eşi
Hz. Hatice’nin sadakat ve fedakârlığı bizim için takdire şayandır. Hz. Hatice, gerek
nübüvvetten önce, gerekse nübüvvetten sonra Peygamberimizden maddi ve manevi desteğini
hiçbir zaman esirgememiş, hiçbir konuda ondan şüphe duymamıştır. Hz. Peygamber ise, Hz.
Hatice annemizin güvenini asla sarsmamıştır.
610 yılında ilk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber, üzerine yüklenen sorumluluğun ağırlığını
düşünerek endişesini dile getirdiğinde eşi Hz. Hatice onu teselli etmişti. “Hayır, endişe etme!
Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen, akrabalarına karşı sorumluluklarını yerine
getiren, ailene değer veren, sözün en doğrusunu söyleyen, yokluk içinde yaşayanlara yardım
eden güvenilir bir kimsesin.” Görüldüğü gibi, Hz. Hatice’nin dile getirdiği Hz. Peygamber
(s.a.v.)’le ilgili nitelikler arasında, “güvenilir” oluşu da yer almaktadır. Bu bir sadâkattir. Aynı
şekilde huzurlu ve mutlu bir aile için doğruluk ve dürüstlük anlamına gelen sadâkat, olmazsa
olmaz ilkelerdendir.
Diğer taraftan Hz. Hatice nazarında Hz. Peygamber o kadar değerliydi ki, Hira nur
mağarasında inzivaya çekildiği zamanlarda, Hatice annemiz hizmetçisi ile birlikte oraya
gider, o dağı tırmanır, peygamberimize yiyeceğini takdim ederdi. Böylesine vefakar olan eşini
Hz. Peygamber ömrü boyunca hiç unutmamıştır. Nitekim Mekke’yi fethettikten sonra bu
geceyi nerede, kimin evinde geçirmek istersiniz diyen sahabeyi kiram’a, Hz. Peygamber
“Bana Hacıol mevkiinde bir çadır kurun. (Cennetü-l Mualla da Hz. Hatice’nin kabrinin
karşısı) Ben geceyi Hatice’nin kabrinin karşısında geçirmek istiyorum” (Avcı, 2009:1)
demiştir. Bu hadise de Hz. Hatice’nin, Hz. Peygamber nezdinde bu kadar ayrı bir yeri
olduğunu göstermektedir.
Mutlu ve huzurlu bir aile yaşantısının vazgeçilmez unsuru olan karşılıklı güven ve sadakat
konusunda Hz. Peygamber'in eşleri ile olan ilişkileri bizlere en güzel örnekleri oluşturur. Hz.
Peygamber’in Hz. Aişe ile ilgili de pek çok örnekliği vardır. Bunlardan biri şöyledir:
Hz. Aişe anlatıyor: Evliliğimizin ilk günleriydi, ben Rasülüllaha latife yaparak sordum.
‘Ey Allah’ın Rasülü bini seviyor musun?” dedim. O da “’seni sevmez olur muyuz ya
Aişe’ dedi. Bunun üzerine ben bir adım daha ileri giderek “bana olan sevgini ne ile
misallendirirsin?’ dedim. O da ‘Sana olan sevgi kördüğüm misalidir Ya Aişe’ dedi. Hz.
Aişe, kördüğüm benim çok hoşuma gitti demektedir (Kandehlevi, III/l00).
Bu konuda Hz. Peygamber’in eş olarak örnekliğini yansıtan bir hadise daha vardır. Hz. Enes,
Hz. Peygamber’in eşi Hz. Safiyye annemizi bineğe bindirirken, onun ellerinden tutup, kendi
mübarek dizlerine bastırarak, eşinin rahatlıkla bineğe binmesi için ona yardımcı olduğunu
gördüğünü ve şaşırdığını anlatıyor. Zira kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, kadına hiçbir
değerin verilmediği Arap toplumunda böyle bir ilgi, böyle bir ihtiram görülmüş olan bir şey
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değildir. Bu olayı Hz. Enes bize aktarıyor. Hz. Peygamber’in eşi Hz. Safiyye’yi bineğe rahat
binsin diye, ellerinden tuttu, kendi dizlerine bastırarak, bineğe bindirdiğini belirtmektedir
(Hadislerle İslam IV, 2015, 280).
Her ne kadar günümüzde böyle atlar develer olmasa da otomobiller var. Bizler, peygamberin
ahlakına sahip olan aile reisi olursak eğer, biz bu hadiseyi, aktarılan bu olayı farklı şekilde
okuyabiliriz. Mademki Hz. Peygamber eşine böyle davrandı. Ben de kapıyı eşime, kızıma,
anneme aynı samimi duygularla açayım ki, ben de bu sünnet-i seniyye sevabını alayım diye
düşünebiliriz.
Bu örnekler göstermektedir ki, toplumun temeli olarak kabul edilen ailenin fertleri arasında
sevgi ve muhabbete dayalı bir yaşam için Hz. Peygamber’in sünneti olarak bildiğimiz yaşantı
şekline çok muhtaç olduğumuz söylenebilir. Onun yaşantısındaki güzellikleri başta ailemize
aktardığımız zaman çocuklarımıza Allah’ın bir armağanı, eşimize dünyada huzuru temin
etme, ahirette de cenneti kazanma vasıtası olarak bakabiliriz
Netice olarak Hz. Peygamber, ilk gününde eşi Hz. Hatice’nin desteği ile başladığı nübüvvet
görevi sona erdiğinde, bir diğer eşi Hz. Âişe’nin dizlerinde hayata gözlerini kapatmış,
ümmetine çok güzel örnekler bırakmıştır.
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Özet
Dünyada siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişimlere rağmen
toplumsal yaşamın en temel kurumu olan aile, önemini ve varlığını sürdürmeye devam
etmektedir. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren yapısı ve kapsamı zamana göre değişen,
yaşanılan toplumun kültürel yapısına göre şekillenerek varlığını sürdüren sosyal içerikli bir
kavram olan aile, toplumlar için önemli bir yere sahiptir.
Aile, doğduğumuz andan itibaren ilk öğrenme ortamımız olup, aynı zamanda bireysel ve
toplumsal yaşamın da şekillendiği yerlerdir. Ancak modernleşmeyle birlikte gerek dünyada
gerek Türkiye’de meydana gelen her türlü değişim ve dönüşüm (toplumsal, siyasi, ekonomik,
teknolojik vb.) aile kurumunu da etkilemiştir.
Hem köklü bir gelenekten hem de onu İslam’la buluşturan deneyimlerden beslenmekte olan
ülkemiz ailesi dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ciddi sorunlar yaşamaktadır.
Modernleşmenin etkisi doğrultusunda evlenmelerin azaldığı, boşanmaların arttığı, evlenme
yaşının yükseldiği bir toplumsal yapıya doğru hızla ilerliyoruz. Bu sonuçlar ailemizi ciddi
şekilde tehdit etmektedir. Diğer taraftan her geçen gün biraz daha kendisini hissettiren dini,
manevi ve ahlaki hassasiyetin zayıflamasıyla aile içi şiddet, aile içi iletişimsizlik, aldatma,
manevi değerlerin azalması, genç-ebeveyn ilişkilerinde uçurum, huzursuzluk ve bunların
beraberinde getirdiği ruhsal problemlerde de artış göstermektedir. Bu nedenle toplumun
temeli ve çekirdeği olarak kabul edilen ailenin değerlerindeki zayıflama, geçmişe nazaran
daha belirgin hale gelmiştir. Bütün bunlar, aile kurumunun sorun çözme yeteneğini her geçen
gün kaybetmekte olduğuna ve bireylerin kimlik bunalımının, yalnızlaşma ve yoksullaşmanın,
çatışma ve kavga kültürünün nesnesi haline geldiğine işaret etmektedir. Belirtilen bu
sorunların temelinde modernleşme sürecinde yaşanan değişim ve dönüşüm yatmaktadır.
Özellikle 21. yüzyılda hız kazanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, hızlı kentleşme,
sanayileşme, iç ve dış göç hareketleri gibi gelişmeler, toplumumuzun temelini teşkil eden
geleneksel aile yapısının rol ve işlevlerinde derin etkiler yapmıştır. Buradan hareketle
çocuğun din eğitiminde önemli görevler üstlenen aile, modernleşme sürecinde yaşanan
değişim ve dönüşümden ciddi manada etkilenmiştir. Bu çalışmamızda öncelikle modernleşme
ve aile kavramları üzerinde kısaca durduktan sonra, modernleşmenin ailenin dönüşümü
üzerinde nasıl bir etki yarattığı somut örneklerle açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aile, Modernleşme, Değişim ve Dönüşüm, Din Eğitimi
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CHANGE AND TRANSFORMATION IN THE MODERNIZATION PROCESS OF
THE FAMILY WHO IMPORTANT ROLE IN THE RELIGIOUS EDUCATION OF
THE CHILD
Abstract
Despite the rapid changes in the political, social, economic and cultural areas in the world, the
family, which is the most basic institution of social life, continues to maintain its importance
and existence. The family, which is a social content concept, whose structure and scope has
changed from time to time since the beginning of human history, has been shaped according
to the cultural structure of the society, has an important place for societies.
Family is our first learning environment from the moment we were born and it is also the
places where individual and social life take shape. However, any changes occurring in the
world both in Turkey along with modernization and transformation (social, political,
economic, technological and so on.) Also affected the family institution.
Our country's family, which is nourished by both a deep-rooted tradition and experiences that
bring it together with Islam, has serious problems depending on the developments in the
world. In line with the effect of modernization, we are rapidly moving towards a social
structure where marriages decrease, divorces increase and marriage age increases. These
results seriously threaten our family. On the other hand, with the weakening of religious,
spiritual and moral sensitivity, which makes itself felt a little more day by day, domestic
violence, in-family communication, deception, decrease in spiritual values, gap in youthparent relationships, uneasiness and mental problems brought with them increase. For this
reason, the weakening in the values of the family, which is accepted as the basis and core of
the society, has become more evident than in the past. All this indicates that the family
institution is losing its ability to solve problems day by day and that individuals' crisis of
identity, loneliness and impoverishment have become the object of conflict and fight culture.
The change and transformation in the modernization process underlie these problems.
Especially scientific and technological developments that accelerated in the 21st century,
rapid urbanization, industrialization, internal and external migration movements have had
profound effects on the roles and functions of the traditional family structure that constitutes
the basis of our society. Based on this, the family, which plays an important role in the
religious education of the child, has been seriously affected by the change and transformation
in the modernization process. In this study, after briefly emphasizing the concepts of
modernization and family, the effect of modernization on the transformation of the family will
be explained with concrete examples.
Keywords: Family, Modernization, Change and Transformation, Religious Education
Giriş
Dünyada siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişimlere rağmen
toplumsal yaşamın en temel kurumu olan aile, önemini ve varlığını sürdürmeye devam
etmektedir. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren yapısı ve kapsamı zamana göre değişen,
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yaşanılan toplumun kültürel yapısına göre şekillenerek varlığını sürdüren sosyal içerikli bir
kavram olan aile, toplumlar için önemli bir yere sahiptir. Ne var ki modernleşme sürecinde
yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşümler, aile yapı ve fonksiyonları üzerinde önemli
değişiklikler meydana getirmiştir. Özellikle 21. yüzyılda hız kazanan bilimsel ve teknolojik
gelişmeler, hızlı kentleşme, sanayileşme, iç ve dış göç hareketleri gibi gelişmeler,
toplumumuzun temelini teşkil eden geleneksel aile yapısının rol ve işlevlerinde derin etkiler
yapmıştır.
Aile, doğduğumuz andan itibaren ilk öğrenme ortamımız olup, aynı zamanda bireysel ve
toplumsal yaşamın da şekillendiği yerlerdir. Ancak modernleşmeyle birlikte dünyada gerek
Türkiye’de meydana gelen her türlü değişim ve dönüşüm (toplumsal, siyasi, ekonomik,
teknolojik vb.) aile kurumunu da etkilemiştir.
Hem köklü bir gelenekten hem de onu İslam’la buluşturan deneyimlerden beslenmekte olan
ülkemiz ailesi dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ciddi sorunlar yaşamaktadır.
Modernleşmenin etkisi doğrultusunda evlenmelerin azaldığı, boşanmaların arttığı, evlenme
yaşının yükseldiği bir toplumsal yapıya doğru hızla ilerliyoruz. Bu sonuçlar ailemizi ciddi
şekilde tehdit etmektedir. Diğer taraftan her geçen gün biraz daha kendisini hissettiren dini,
manevi ve ahlaki hassasiyetin zayıflamasıyla aile içi şiddet, aile içi iletişimsizlik, aldatma,
manevi değerlerin azalması, genç-ebeveyn ilişkilerinde uçurum, huzursuzluk ve bunların
beraberinde getirdiği ruhsal problemlerde de artış göstermektedir (Subaşı, 2002: 4). Bu
nedenle toplumun temeli ve çekirdeği olarak kabul edilen ailenin değerlerindeki zayıflama,
geçmişe nazaran daha belirgin hale gelmiştir. Bütün bunlar, aile kurumunun sorun çözme
yeteneğini her geçen gün kaybetmekte olduğuna ve bireylerin kimlik bunalımının,
yalnızlaşma ve yoksullaşmanın, çatışma ve kavga kültürünün nesnesi haline geldiğine işaret
etmektedir. Belirtilen bu sorunların temelinde modernleşme sürecinde yaşanan değişim ve
dönüşüm yatmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda öncelikle modernleşme ve aile kavramları
üzerinde durmamız faydalı olacaktır.
1. Modernleşme ve Aile
1.1. Modernleşme
Modernleşme en yalın tanımıyla, modernliğe doğru yaşanan süreci niteler. Modernlik ise,
Anthony Giddens’a göre, “on yedinci yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse
bütün dünyayı etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerine işaret eder”
(Altun, 2002: 196).
Özellikle 18. yüzyıldan itibaren Batı Avrupa’da sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda köklü
değişimler yaşanmıştır; sanayileşme, kentleşme, ulus devletler, demokratikleşme ve
kapitalizm tarihte yepyeni olgular olarak karşımıza çıkmıştır. Modernleşme olarak
adlandırılan bu değişimler aynı zamanda geleneksel yapıların çözülmesi ve etkinliğini
yitirmesi anlamına gelen geleneklerden kopuşu ve köklü bir dönüşümü de ifade etmektedir.
Modernleşme Batı Avrupa ile sınırlı kalmamıştır. 19 ve 20. yüzyıllar bütün dünyada
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modernleşme rüzgârlarının estiği dönemler olmuştur. Neredeyse dünya milletlerinin hepsi
aşama aşama bir modernleşme tecrübesi yaşayarak toplumsal dönüşüm süreci geçirmiştir.
“Modern” kelimesi “yeni” anlamına gelir, başka hiçbir anlamı yoktur aslında. Yeni olan
çekicidir ve iyidir. Tarih içerisinde herkes kendisini, geçmişe nispetle modern sayar. Öyle ki,
Romalılar 5’inci yüzyılda, “biz moderniz, çünkü 4’üncü yüzyıla göre yeniyiz” diyorlardı.
Böyle düşünüldüğünde modernlik, öncekine göre yeni olan manasında her dönem için
kullanılabilir bir kavramdır. Bugün ise modernlik, Son 200 yıl içerisinde Avrupa’nın yaşadığı
değişim ve dönüşüm olarak algılanmaktadır (Bostancı, 2017: 94-95). Son 200 yıl içerisinde
Avrupa’da bazı şeyler değişmiş ve bunlar sınırlı değil köklü değişimler olmuştur. Peki, ne
değişmiştir? Birincisi; toplumsal yapı ve örgütlenme. İkincisi; siyasal yapılar:
İmparatorlukların yerine ulus devletler ortaya çıkmıştır. Bu, yepyeni bir konsepttir.
Nihayetinde ekonomik yapı değişmiş, tarıma ve atölye tipi üretime dayalı örgütlenme yerine,
büyük fabrikaların olduğu, piyasa için üretim ekseninde örgütlenmiş bir iktisadi yapı ortaya
çıkmıştır. Bunların her biri toplumsal ve politik hayatta beraberinde çok çeşitli etkiler
doğurmuştur (Bostancı: 2017: 95-98).
1.2. Aile
Aile, hangi çağda ve hangi kültürde olursa olsun insan topluluklarının karakteristik bir
özelliğini oluşturur. Son zamanlarda kültürler üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, aile
olmadan yeryüzündeki toplumların hiçbirisinin varlık gösteremediği yönünde bulgular ortaya
koymaktadır (Gökçe, 1991: 210).
Toplumun temel birimi olan ve tarih boyunca hemen hemen tüm toplumlarda var olan ailenin,
evrensel bir tanımını yapmak imkânsızdır. Çünkü tarih boyunca toplumlar nasıl değişikliklere
uğramışsa aile de hem boyutları hem yapısı hem de işlevi bakımından büyük dönüşümler
geçirmiştir (Gökçe, 1976: 46-47; Kennel, 1966: 3). Bu nedenle aileyi tek bir tanımla
açıklamak zordur. Çünkü tanımlar zamana, topluma, dinlere, coğrafyaya, bilim dallarına ve
bilim adamlarına göre farklılık göstermektedir. Bu tanımlardan en yaygın ve bilinenlerinde
aile; “aynı kan, ırk ve atadan gelen şahısların bütünü”, “akrabalık ilişkisiyle birbirine
bağlanan fertlerin bir araya getirdiği topluluk” (Aydın, 2000: 196) “samimi ve yüz yüze
ilişkilerin sürdürüldüğü en küçük fakat en önemli sosyal kurum”, (Nirun, 1997: 5) “anne,
baba ve çocuklardan kurulu topluluğa verilen ad” (Meydan Larousse, 191) şeklinde
tanımlanmaktadır.
Diğer taraftan içimizdeki çevreyle en sıcak ilişkide bulunduğumuz, zaman, mekan, duygu,
düşünce, toplum ve kültür çevresi, biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün devamını sağlayan,
toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı, karşılıklı ilişkilerin belirli kurallara bağlandığı,
bugüne dek toplumda oluşturulmuş kültürel ve dinsel zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran,
biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal vb. yönleri bulunan toplumsal birimdir”
(Subaşı, 2004: 137).
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Yapılan tanımlardan hareketle, ailenin toplumun temelini oluşturup benzer amaçlarla
kurulduğunu, sadece perspektif açısından birbirinden farklılaştığını söylemek mümkündür.
Aile, tanımlarının farklı olmasının yanında çeşitliliği olan da bir kurumdur.
2. Modernleşmenin Ailenin Dönüşümüne Etkisi
Toplumsal ve politik hayatta çok çeşitli değişim ve dönüşümlere sebep olan modernleşme,
toplumun temeli kabul edilen aile yapı ve fonksiyonları üzerinde de büyük etkiler
doğurmuştur.
Bu günü anlayabilmek için dünden bu güne nasıl gelindiğine bakmak gerekir. Osmanlı
dönemi Türk ailesindeki köklü değişmelerin son dönemde yaşandığı ön kabulünden hareketle,
özellikle son dönem Osmanlı-Türk ailesinde yaşanan değişimler üzerinde kısaca durmanın
faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu kuruluşundan yıkılışına
kadar karakteristik siyasal dönemler yaşamıştır. Buna göre, kuruluşundan 18. yüzyıl sonlarına
kadar devam eden süreye klasik dönem; Nizam-ı Cedid (Yeni Düzen) hareketinin başladığı
1790’lardan Devletin ortadan kalktığı 1923’e kadar geçen dönemi de yenileşme dönemi
olarak adlandırabiliriz (Tabakoğlu 1992: 83).
Klasik dönem Osmanlı toplumunda, ailenin temel üretim birimi olduğu, bu sebeple bütün
geleneksel toplumlarda olduğu gibi geniş aile tipinin yaygın olduğu görülmekle birlikte,
(Ortaylı, 1991: 74) tereke (miras) defterlerine göre, miras bırakan kişinin bir eve sahip
olduğu, dolayısıyla fiilen var olan karı-koca ve çocuklardan (bazen anne ve baba ilavesiyle)
oluşan bir çekirdek aile yapısına da sahip bir toplum olduğu anlaşılmaktadır (Tabakoğlu,
1992: 86-87). Şunu hemen belirtmek gerekir ki, idari açıdan çekirdek aile yapılanması pratik
olarak görülmüşse de, günlük yaşamın ihtiyaçları ve üretimin zorluğu çalışma şartlarında
Osmanlı ailesi, çekirdek ailenin yaşam kalıplarından çok, geniş ailenin yaşam ve üretim
kalıplarına uymaya meyillidir (Turan, 1992: 83).
Öte yandan klasik dönemde aile hayatının, kimsesiz çocukları da içine alacak kadar geniş
olduğunu da söyleyebiliriz. İslam’ın yetimlere ayrı bir önem verdiğini de biliyoruz (Bakara,
2/2, 15, 83, 177, 220; Nisa 4/2, 3, 6, 10, 36, 127; Tirmizi, Birr, 14; Ahmet b. Hanbel, Müsnet,
V, 250). Bu gelenek Osmanlı döneminde de sürdürülmüş kimsesiz, yetim ve öksüz çocuklar,
fakir ve zor durumda olan ailelerin çocukları çeşitli adlar altında evlatlık edinilmiştir.
Yenileşme dönemi ise Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak kayıplarıyla iyice belirginleşen
gerileme ve çöküş sürecini durdurmaya yönelen bir yöntem arayışıdır. Bu çerçevede ilerleyen
Batının ne yaptığı konusunda bilgi sahibi olmak, bilgi ve becerilerin öğrenilmesi amacıyla
Batı’ya elçi ve öğrenciler gönderilmiştir (Doğan, 2001: 88).
Batıya devlet tarafından öğrencilerin gönderilmesi neticesinde kızların eğitimi, yenileşmenin
kültür ve eğitim boyutundaki ilk somut adımlarıydı. Bütün bunların günlük hayata ve özellikle
de aile hayatına etkiler getirmemesi mümkün değildi. Nitekim öyle de oldu, Osmanlı aile
yapısı ülkenin Batı’ya açık bu politikasından kültürel etkiler aldı (Doğan, 2001: 92).
Buna göre diyebiliriz ki, modernleşme ile birlikte Osmanlı’nın 19. yüzyıl düşünsel alandaki
tartışmalarının ve toplumsal alandaki değişimlerinin merkezinde aile vardır. Aile kurumunun
697
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
oluşumunu sağlayan evlilik müessesi, görücülük geleneği, eşlerin birbirlerini tanımaması, çok
kadınla evlilik, aile bireylerinin birbirleriyle ilişkileri, eşlerin rolleri ve görevleri, ailenin ülke
için önemi, boşanma olayı, kadınlara boşanma hakkının tanınması gibi meseleler dönemin en
çok tartışılan konuları arasında yer almıştır. Daha önemlisi batılılaşmanın tesiriyle insanların
aile mefhumları ve kendi aile yapıları büyük bir değişime uğramıştır. Netice itibariyle bu
dönem Osmanlı geleneksel aile yapısında büyük bir kırılma noktası olmuştur (Alan, 1984: 8991).
Öyle anlaşılıyor ki, yenileşmenin açtığı değişimler toplumsal kurumların diğer örneklerinde
(siyaset, hukuk, sanat, ahlak vs.) olduğu gibi aile kurumunda da değişmelere yol açmıştır.
Klasik dönemde, aile hayatın gerçekten temelidir. Ancak yenileşme döneminde ise bu bağ
giderek zayıflamış, toplum giderek bölünmüş ve aile üstlendiği fonksiyonlardan
uzaklaşmıştır. Bunun bir sonucu olarak hatırlanacağı üzere kuruluş döneminde sahiplenilen
kimsesiz çocuklar ailenin dışına itilerek, 1860’lardan itibaren kurulmaya başlanan
Islahhanelere bırakılmıştır. Aile hayatının dışına itilen yaşlı aileler için de Darülacezeler
kurulmuştur (Tabakoğlu, 2001: 91-92). Bu durum da göstermektedir ki, klasik dönemde
toplumda bir bütünlük oluşturma da aile hayatının büyük bir yeri ve önemi vardı. Ancak
yenileşme dönemi olarak bilinen modernleşme ile birlikte bu bütünlük yok olmuş ve genelde
aile fertleri gibi özellikle kimsesizler ve yaşlılar da fiilen savunmasız bırakılmışlardır.
Bugün ise modernleşme ile birlikte bireysel temeller üzerine oturtulmaya çalışılan modern
aile, büyüklerle birlikte bir yaşam tarzına mesafeli durmaktadır. Aynı konutta aile
büyükleriyle birlikte oturmak, aile üyelerinin psikolojilerini olumsuz etkilemekte, karşılıklı
ilişkilerde yıpranma ve bozulmalara neden olabilmektedir. Evin hanımının, evde oluşturmak
istediği kendine özgü düzeni bir türlü oluşturamaması, problemlerin temelinde yer almakta ve
aileyi ciddi şekilde etkilemektedir. Bu gibi durumlarda evin erkeğinin de zor durumda kaldığı
görülmektedir. Nitekim danışmaya gelen çiftlerin görevlinin yanında bile yaptıkları
tartışmalar bu görüşümüzü destekleyen örneklerden sadece biridir. “Sen onların (anne-baba)
sözünden çıkmazsın. Benim evde konumum ne zaten? (Özbay, 2002: 21) Ailesinde, büyükleri
ve hanımı arasında kalan erkek, saygı/ahlak gerekçesiyle genelde hanımını yalnız bırakmakta,
çözüm konusunda eşine yardımcı olamamaktadır (Meriç, 2004: 151). Nitekim bürolara gelen,
aile ilişkileriyle ilgili problemlerin önemli bir kısmında bu boyut açığa çıkmaktadır.
Ben 5 senedir evliyim kaynana ile beraber yaşıyorum, her şeye karışıyor, her şeyi en iyi o
biliyor, en iyi o yapıyor sanki. Evin işini yapan ben yorulan o, anlamıyorum ne yapmalıyım
ayrı eve çıkmak istiyorum ama hayattan hiç istediğim olmadı ki bu olsa. Eşimi ikna
edemiyorum. Herhalde son çare kaldı o da boşanmak. Siz ne tavsiye edersiniz? (AİRB Kişisel
Karteks, No: 501, Denizli, Nisan, 2010)
Kışın kayınvalidemi davet ettik. “Soba yakmayın, gelin kaloriferli evde oturun” diye. Ama ne
kadar yanlış yaptığımı şimdi anlıyorum. Kayınvalidem evimde karıştırmadık dolap bırakmadı.
Her şeye karışıyor. Çocukları kocamı yanlış etkiliyor. Onlarla olan ilişkilerimin bozulmasına
sebep oluyor. Bütün ev düzenim bozuldu. Kocam ise bu duruma seyirci. Hatta bazen annenin
desteğinde olmanın konforunu yaşayarak mutlu olduğunu hissediyorum. Sinirlerim bozuldu.
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İlaç almaya başladım, bu duruma ne kadar dayanırım bilmiyorum, onları göndersem günah
mı? (AİRB Kişisel Karteks, No: 1893, Kütahya, Haziran, 2009).
Aile büyüklerinin çocuklarıyla birlikte veya yakın oturma isteklerini, sadece geleneksel
düzene ait bir düşünce olarak değerlendirmek doğru değildir. Nitekim ülkemizde yapılan bir
araştırmada; yaşlıların %11,5’inin yalnız, %17’sinin eşiyle, %21.2’sinin de çocuklarıyla
birlikte oturduğu tespit edilmiştir. Bu yaşlıların %48,6’sının geçinmek için gelirleri de
bulunmaktadır (Şanlıer-Baykan, 2002: 338). Buna göre ekonomik anlamda çocuklarına
bağımlı olmayan büyüklerin önemli bir kısmı, psiko-sosyal bir hayatın tezahürü gereği
birlikte yaşamayı talep etmektedirler, diyebiliriz.
Aile, doğduğumuz andan itibaren ilk öğrenme ortamımız olup, aynı zamanda bireysel ve
toplumsal yaşamın da şekillendiği yerlerdir (Kağıtçıbaşı, 1998: 60). Ne var ki modernleşme
sürecinde yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşümler, aile yapı ve fonksiyonları
üzerinde önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Özellikle 21. yüzyılda hız kazanan
bilimsel ve teknolojik gelişmeler, hızlı kentleşme, sanayileşme, iç ve dış göç hareketleri gibi
gelişmeler, toplumumuzun temelini teşkil eden geleneksel aile yapısı üzerinde derin etkiler
yapmıştır (Nirun, 2007: 36). Bu nedenle Türkiye’de son 20 yıla kadar boşanmanın önemli bir
toplumsal sorun olarak algılanmadığı bilinmektedir.
Ne var ki son zamanlarda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aileyi kuşatan, sebep ve
sonuçları açısından ilk sıralarda yer almaya başlayan önemli sorun alanlarından biri boşanma
olgusudur. İstatistiklere göre Türk ailesi ve toplumu, Batılı toplumlara göre daha sağlam
görünse
de
(www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haberArchive&ArticleID=7319)
istatistiklerin takip edemediği sorunlar ve süreçler, bu alana özel bir önem verilmesini gerekli
kılmaktadır. TÜİK verilerine göre 2015 yılında neticelenmiş boşanma davası dosya sayısının
131.830’a ulaştığı (www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21515), diğer bir ifadeyle her
16 dakikada bir aile yuvasının yıkıldığı düşünülecek olursa en sağlam kalemiz olarak
gördüğümüz aile kurumunun nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu ortadadır.
Bunun değişik sebepleri olmakla birlikte aile değerlerin zayıflaması, nüfusun şehirlerde
toplanması, günlük hayatın karmaşıklaşması, iletişim teknolojilerinin ve kitle iletişim
araçlarının yaygınlaşması, tüketim kültürünün değişmesi, bireysel değerlerin ön plana çıkması
ile birlikte toplumların temeli olan aileyi yıkıma götüren boşanma, birey, toplum ve hukuk
açısından giderek daha önemli bir olgu haline gelmiştir. Oysa 20. yüzyılın son dönemine
kadar ülkemizde güçlü aile bağlarının ve dini inançların etkisiyle beraber toplumda boşanmış
bireylere özellikle de kadına karşı önyargılı ve damgalayıcı tutumlar, kadının ekonomik
bağımsızlığının bulunmaması, ailede sorunların çözümlendiği bir dinamik yapının söz konusu
olması vb. faktörler nedeniyle boşanma olgusu toplumsal bir sorun oluşturmamaktaydı.
Unutulmamalıdır ki güçlü aile, sorun çözme kabiliyeti yüksek ailedir. Bugün toplumsal
gelişmenin önünde birer engel olarak duran birçok sorunun önemli bir kısmı, ailenin
zayıflaması ile ortaya çıkmıştır. Bu durumun yansımalarını bürolara gelen sorularda
görmekteyiz.
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45 yaşındayım. 3 çocuğum vardı ve hepsi evlendi. Düşündüğüm zaman, eşimle hiç doğru
dürüst bir günümüz olmadı. Boşanmak istiyorum ama bu yaştan sonra da ne derler diye
düşünmeden edemiyorum. Ne tavsiye edersiniz? (AİRB Kişisel Karteks, No: 2103, Manisa,
Ağustos, 2009).
Modernleşmeyle birlikte artan kent hayatı da birçok açıdan aileyi olumsuz etkileyerek
boşanmalara zemin hazırlamaktadır. Özellikle kırsal kesimlerde, küçük topluluklarda görülen
ve ailenin bütünlüğünü destekleyen sosyal denetim mekanizmaları, modern kentlerde giderek
zayıflamaktadır. Kent hayatında her geçen gün yalnızlaşan aile kurumu, sadece çeşitli
örgütlenme biçimlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Sosyal baskının engelleyici
yönünü azaltan bu durum kentlerde boşanmaların daha olağan karşılanmasına, daha sık ve
kolay gerçekleştirilmesine neden olmaktadır (Meriç, 2004: 173).
Eşim emekli geçinemiyoruz. Babamın maaşını almak için boşansam, ama eşimle de birlikte
dini nikahla yaşasam olur mu? (AİRB Kişisel Karteks, No: 2391, Uşak, Ocak, 2010).
Bununla birlikte geleneksel toplumlarda evlilik, kadın için bir sosyal güvence olarak
algılanmaktadır. Kadın, evde ev işlerini yapar; erkek çalışır, kazanır ve aileyi korur. Bu
durumda özellikle kadının evlilik birliğini sona erdirmesi zordur, boşanmayı gerektiren
nedenlere rağmen kadın, yaşadığı olumsuzluklara katlanır ve evliliğini devam ettirir. Modern
toplumlarda ise her bireyin sosyal güvencesi vardır. Dolayısıyla bireylerin başka bireyler
tarafından korunmaya ihtiyacı yoktur, huzursuzluğa ve şiddete maruz kaldığı zaman, evlilik
birliğini sona erdirme konusunda daha rahat karar verilebilmektedir. Modernleşmenin
getirdiği tüm bu değişiklikler ve elde edilen haklar kadınların açtığı boşanma davalarının
sayısını artırmaktadır, diyebiliriz (Ergün, 2005: 523-524).
Her toplumda “kadın ve erkeğe özgü” diye tanımlanan toplumsal kalıp yargılar vardır. Bu
yargıların en önemli özelliği, erkekler ile kadınların benlik kavramını ve kendilerini algılama
tarzını belirlemesi ve etkilemesidir (Meriç, 2004: 67). Bu anlamda ülkemizdeki gelenekselmodern tavır alışların aile içi ilişkilerde gerginliklerin yaşanmasına neden olduğunu
söyleyebiliriz. Bürolara gelen sorularda bu durum şu şekilde açığa çıkmaktadır:
Eşimle ikimizde çalışıyoruz. O işten gelince oturuyor televizyonun karşısına keyfine bakıyor,
ben ise mutfağa giriyorum. İş haricinde bütün vaktimi evin işleri yapmaya harcıyorum. 7
senedir evliyiz artık zorlanıyorum. Ne tavsiye edersiniz. (AİRB Kişisel Karteks, No: 2100,
Manisa, Ekim, 2009).
Eşim de ben de üniversite mezunuyuz. İkimizde çalışıyoruz. Otuz küsur yaşındayım. İki
çocuğum var. Ama bir türlü eşimle anlaşamıyoruz. Eşim bana göre çok anlayışsız. Evde hep
“sen yap, ben yap” mücadelesi veriyoruz. Aile terapisine gittik, bir süre ayrı yaşadık. Hiçbir
olumlu sonuç alamadık. Siz ne tavsiye edersiniz? (AİRB Kişisel Karteks, No: 634, İzmir,
Ocak, 2004).
Sorularda görüldüğü üzere genelde çalışan kadının en önemli problemi, ev içindeki işlere
yeteri kadar zaman kalmaması ve değişen şartlar gereği bu işlere ait rol dağılımının da
yeniden belirlenmesi gerektiğidir. Diğer bir ifadeyle evdeki işlerin nasıl paylaşılacağıdır.
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Toplumsal kalıp yargıların günümüzde de devam eden erkekten yana duruşu, çalışan kadının
ev işleri konusunda ciddi sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Oysaki erkeğin evdeki işlere
yardımcı olması, ailenin huzuru ve devamını sağlayan en önemli faktörlerden biri olarak
kabul edilmektedir. Araştırmalarda ev ile ilgili işlerde eşlerinden yardım alan kadınların daha
mutlu olduğu ortaya çıkmıştır (Şener-Terzioğlu, 2001:145-146). Ancak toplumsal yapımızın
henüz tam manasıyla bu gibi durumlara imkan vermemektedir.
Modernleşme ile birlikte en büyük kırılmalardan biri de nikah konusunda ortaya çıkmaktadır.
Nikah karşı cinsten iki kişinin aralarında yaptıkları bir anlaşmadır, ancak salt cinsel ve
duygusal bir bağ olmayıp her iki tarafa da çeşitli hak ve sorumluluklar yükleyen bir
sözleşmedir (Dini Kavramlar Sözlüğü, 2009: 528). Gerek gayri meşru ilişkilerin önlenmesi
gerek neslin devamının sağlaması itibariyle nikah, hem birey hem de toplum üzerinde olumlu
etkilere sahiptir. Dolayısıyla toplumsal bir olgu olması yanında Hz. Peygamber’in sünneti
(İbn Mace, Nikah, 1) olması itibariyle de nikah, dini bir tecrübedir. Ayrıca Cenâb-ı Allah
nikah sözleşmesiyle birbirine helal olan eşler arasında ülfet, ünsiyet, muhabbet, merhamet ve
şefkat duyguları yaratmayı vaat etmiş; bunu da varlığının, kudretinin ve vahdaniyetinin
ayetlerinden/sembollerinden ve işaretlerinden biri olarak beyan buyurmuştur (Rum, 30/21).
Akrabamın çocuğu olmadı, birkaç tüp bebek denedi ama yine olmadı. Doktordan randevu
aldık. Yarın benim yumurtalarım alınacak onun eşiyle birleştirilerek tekrar denenecek.
Komşunun sevinmesini ve aile hayatının bozulmamasını istiyorum. Komşum için
yumurtalarımı vermemde bir mahsur yok değil mi? (AİRB Kişisel Karteks, No: 509, Denizli,
Ağustos, 2010).
Kızım 4 aylık hamileydi, ancak çocuk karnında ölmüş. Ameliyat oldu. Bu durum onun aile
yaşantısını da etkileyecek. Kızımın boşanmasını istemiyorum. Onun çocuğunu ben taşısam
olur mu? (AİRB Kişisel Karteks, No: 2196, Manisa, Şubat, 2010).
Nesillerin karışma tehlikesini nikah ile engelleyen İslam dini, kadın ve erkeğin biyolojik,
sosyal ve psikolojik yapısına sağlıklı bir ölçüyü yine nikah ile getirmiştir. Bu iman sebebiyle
Müslümanlar arasında, her konuda olduğu gibi kadın-erkek münasebetlerinde de bir çerçeve
oluşmuş ve bu çerçeve dışındaki münasebet şekilleri meşru görülmemiştir. Buna göre,
kadınlar ve erkekler ancak nikah sözleşmesiyle bir araya gelebilirler (Diyanet İslam İlmihali,
2, 125). Aynı gerekçeyle dini inanma ve davranma biçiminde yasaklanan cinsel ilişkiler,
inanan insanın en çok zorlandığı konuların başında gelmektedir. Diyanet işleri Başkanlığı Din
İşleri Yüksek Kuruluna gelen sorular da konunun toplum hayatındaki tezahürlerini ortaya
çıkarması açısından önemlidir (DİB, 2015: 17-63).
Sorular incelendiği zaman, bazı sorularda gayri meşru ilişkileri meşrulaştırmanın yollarının
arandığı görülmektedir. Bu gibi sorular aynı zamanda son zamanlarda yaşanan zihin
değişimini; nikahsız cinsel ilişkilerin toplumsal alandaki anlamında yaşanan kayma ve
kırılmaları göstermektedir. Bir başka açıdan ise her türlü şart ve durumda insanın meşruiyet
arayışına işaret etmektedir. Bu anlamda sorularda ifade edilen hususların, toplumsal
süreklilikte kırılma noktalarından birini daha gösterdiğini söyleyebiliriz.
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Nikah konusuyla bağlantılı olarak yaşanan değişim ve dönüşümlerin biri de çocuk sahibi olma
konusundadır. Çocuklar ailenin süsü, neşesi, hayat kaynağı, geleceğin varisi ve neslin
devamıdır. Evlenmenin en önemli amaçlarından birisi, çocuk sahibi olmaktır. Ancak bazı
problemler nedeniyle çiftler çocuk sahibi olamamakta, tedavi olmak için doktora gittiklerinde
önerilen yöntemler hakkında şüphe ve tereddüt yaşadıklarında, tedavinin dini yönünü
öğrenmek için yetkili kurumlara başvurmaktadır.
Bu konuda da en çok yapılan müracaatların tüp bebek, yumurta nakli ve taşıyıcı annelik gibi
konuları içermesi (Meriç, 2004: 135) önem arz etmektedir. Anne ve babanın çocuk sahibi
olmayı istemeleri en tabii hakları olup, bu istek dinimizce de teşvik edilmiştir. Ancak İslam
dini, meşru evlilik dışında çocuk sahibi olma yollarını yasak saymış ve bunu toplumsal
bozulmanın nedeni olarak görmüştür.
İslam inancına göre, diğer bütün nimetler gibi çocuk da Allah vergisidir (Şuara, 42/49-50).
Fakat Allah Teala yarattığı her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Sünnetullah denilen bu sebepleri
araştırıp keşfetmek ve meşru bir arzuya kavuşmak için uygun sebeplere sarılmak, kader inancı
ile çatışmaz. Dolayısıyla her hangi bir sebeple çocuk sahibi olamayan eşlerin tedavi yoluna
gitmelerinde ve tedavi sonucu çocuk sahibi olmalarında bir sakınca yoktur. Ancak, il
müftülüklerine gelen sorulardan hareketle (Aybey, 2015: 101-175) konunun gündelik
hayattaki uygulamalarında yaşanan problemler açığa çıkarmaktadır.
Burada en problemli husus, dini anlamda özenle üzerinde durulması gereken “nesli
korumanın” genetik gelişmelerle ciddi anlamda risk altına girdiği/gireceği tehlikesidir.
İnsanın dünyada isteyeceği en önemli nimetlerden biri olan çocuktan mahrum olanlara,
teknoloji yeni imkanlar sağlamaktadır. Ancak teknolojinin çalışmalarında dini anlamda
gözettiği herhangi bir “ölçü/etik” olmaması kaygı vericidir. Dolayısıyla çocuğu olmayan
aileler bu gibi durumlarda ne yapacağını bilememekte ve çok zorlanmaktadır.
Bu konuda gelen sorular konunun uygulamalarına ait durumları açığa çıkartırken, zaman
zaman “nikah” şartının bilgisizlikten veya umursamazlıktan dolayı göz ardı edilebildiğini
ortaya koymaktadır. Arkadaşına yardım edip, sevindirmek amacıyla yumurta/sperm vermeye
giden/gidecek olan hanımlar/erkekler bu durumun açık bir göstergesidir. Döllenmenin
dışarıda yapılması, kişileri meşruiyet açısından ikna etse de nesli korumada esas olan “annebabanın nikahla” tescili ihlal edilmektedir. Oysaki sperm vermede “baba”nın, yumurta
vermede “anne”nin kim olduğu ciddi bir sorundur. Ancak modern toplum hayatında
“çocuğun” nikahla meşruiyeti yerine, sosyal varlığı yeterli görülmektedir. Bu durum nesillerin
meşruiyet temellerini toplumsal anlamda sarsan ve toplumsal-tarihsel süreklilikte kırılmanın
boyutlarını gösteren ciddi bir gelişme ve tavır alıştır (Meriç, 2004: 91).
SONUÇ
Sanayileşmeyle birlikte gelen modernite ve konformizm anlayışının etkisiyle Batıda, aile
kurumu neredeyse bitme noktasına gelmiştir. Dini, ahlaki ve milli değerlere sahip olan
Müslüman toplumlar da bu bozulmadan etkilenmiştir. Toplumun temeli ve yapı taşı olarak
kabul edilen aile, hem bireyi hem de toplumu etkilediği gibi, birey ve toplumdan aynı
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zamanda kendisi de etkilenen bir kurumdur. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan günümüze
kadar toplumda en çok önem verilen kurumların başında yer alan aile, her toplumda olduğu
gibi zaman içerisinde yaşanan değişim ve dönüşümden etkilenmiştir. Aile yapısında meydana
gelen bu değişimler bazen olumlu, bazen olumsuz bazen de hem olumlu hem olumsuz etkilere
yol açtığı görülmüştür.
Özellikle Osmanlı’dan günümüze modernleşmenin etkisiyle aile yapısındaki değişimin
değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmada, Türk toplumunun aile yapısındaki değişiminin
sebepleri
çeşitli
olmakla
birlikte,
özellikle
Osmanlının
son
dönemindeki
Batılılaşma/modernleşme hareketi Türk ailesi üzerindeki değişim ve dönüşümün kırılma
noktasını oluşturmaktadır. Gerek Dünyada gerek Türkiye’de zaman içerisinde meydana gelen
her türlü değişim ve dönüşüm (toplumsal, siyasi, ekonomik, teknolojik vb.) aile kurumunu da
değişikliğe uğratmış ve böylece geleneksel geniş aileden çekirdek aileye hızlı bir değişim
yaşanarak aileler küçülmüştür.
Osmanlı’nın ilk dönemlerinde, aile hayatın gerçekten temeli olarak algılanmasına rağmen,
yenileşme döneminde bu bağ giderek zayıflamış, toplum giderek bölünmüş ve aile üstlendiği
fonksiyonlardan uzaklaşmıştır. Bunun bir sonucu olarak kuruluş döneminde sahiplenilen
kimsesiz çocuklar ailenin dışına itilerek, 1860’lardan itibaren kurulmaya başlanan
Islahhanelere bırakılmıştır. Aile hayatının dışına itilen yaşlı aileler için de Darülacezeler
kurulmuştur. Oysa klasik dönemde ailenin toplumda bir bütünlük oluşturmasında büyük bir
yeri ve önemi vardı. Ancak yenileşme dönemi olarak bilinen Batılılaşma ile birlikte bu
bütünlük yok olmuş ve genelde aile fertleri gibi özellikle kimsesizler ve yaşlılar da fiilen
yalnızlığa terk edilmişlerdir.
Yenileşmenin açtığı değişimler toplumsal kurumların diğer örneklerinde (siyaset, hukuk,
sanat, ahlak vs.) olduğu gibi aile kurumunda da değişmelere yol açmıştır. Öyle ki, son
zamanlarda sıkça görülmeye başlanan boşanma sayılarındaki artış, evlilik dışı beraberliklerin
artması vb. gibi sebepler modernleşmenin sosyal ve kültürel anlamdaki değişim ve
dönüşümlerinin aile yapısını da zedelediği bir gerçektir.

KAYNAKÇA
Altun, Fahrettin, Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş, Yöneliş yayıncılık, İstanbul,
2002.
Aybey, Salih, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına Gelen Soruların Din Eğitimi Açısından
Değerlendirilmesi, Ege Bölgesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2015.
Aydın, Mehmet Akif, “Aile” Maddesi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2000, c. II.
Bostancı, Naci, Modernleşme İle Birlikte Yaşanan Toplumsal Dönüşümler, s. 94-95.
www.rekabet.gov.tr/File/?path (22.03.2017).
Diyanet İslam İlmihali, TDV yayınları, Ankara, c. 2.
703
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
Doğan, İsmail, Osmanlı Ailesi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2001.
Duben, Alan, “19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı-Türk Aile ve Hane Yapıları”, Türkiye’de Ailenin
Değişimi, Maya Matbaacılık ve Yayınları, 1984.
Ergün, Ömer, “TMK’nun 166. Maddesinde Düzenlenen Boşanma Nedenleri”, Sosyal Bilimler
Araştırma Dergisi (SBAD), AKADER Yayınları, 2005, S. 6.
Gökçe, Birsen, “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, Aile Yazıları I (Derleyen; Beylü
Dikeçligil, Ahmet Çiğdem), BAAK Yayınları, Ankara, 1991.
Gökçe, Birsen, “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe Sosyal ve Beşeri
Bilimler Dergisi, Mart- Ekim 1976, c. 8, S. 12.
Kağıtçıbaşı, Çiğdem, İnsan, Aile, Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998.
Kaymakcan, Recep-Hasan Meydan, Ahlak Değerler ve Eğitimi, Dem yayınları, İstanbul,
2016.
Meriç, Nevin, Fetva Sorularında Değişen Kadın Yaşamı, Elest Yayınları, İstanbul, 2004.
Meriç, Nevin, Gündelik Hayat ve Fetvalar, Pınar Yayınları, İstanbul, 2004.
Meydan Larousse, “Aile” maddesi, Meydan Yayınları, İstanbul, 1979, c. I.
Nirun, Nihat, Aile ve Kültür, AKM Yayınları, Ankara, 1997.
Nirun, Nihat, Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür, Atatürk Kültür Merkezi Yayını
(AKM), Ankara, 2007.
Ortaylı, İlber, “Osmanlı Toplumunda Ailenin Yeri”, Türk Aile Ansiklopedisi, BAAK Yay.,
Ankara, 1991.
Subaşı, Necdet, “Dindarın ve Yoksulun Yaşam Dünyası Aile Odaklı Stratejiler”, IV. Aile
Şurası “Aile ve Yoksulluk Bildirileri”, Ankara, 2004.
Subaşı, Necdet, “Toplumsal Değişme, Aile ve Yeni Risk Alanları” (Bildiri), Çağımızda
Sosyal Değişme ve İslam Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 24-26 Mayıs
2002, Ankara, s. 4. http://necdetsubasi.com/bildiriler/11-toplumsal-degisme-aile-veyeni-risk-alanlari, (26. 03.2013).
Tabakoğlu, Ahmet, “Osmanlı Toplumunda Aile”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk
Ailesi I, BAAK Yay., Ankara, Aralık 1992.
William, F., Kennel, The Family in Perspective, Meredith Lishing Company, Sociology
Series, New York, 1966.

704
August 3-5, 2020

https://www.elruha.org/

Tripoli, LIBYA

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES
NEDEN YOKSULUZ? YOKSULLUK ALGISINI OLUŞTURAN NEDENSEL
DURUMLAR
Sedat Polat
Atatürk University
Mehtap Erdoğan
Hüseyin Bal
Karadeniz Technical University
Özet
Yoksulluk olgusu bütün toplumlarda görülen evrensel bir olgudur. Farklı disiplinlerin
yoksulluk sorununu ele alış biçimi yoksulluk kavramının tanımını çeşitlendirmektedir.
Yoksulluk dar anlamıyla kişilerin yaşamlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları maddi
ürünlerden yoksun olmayı ifade etmektedir. Ancak bu tanım günümüz modern toplumlarında
bulunan yoksulluğun tam bir tanımını verememektedir. Çünkü modern toplumların sahip
olduğu zenginlik ve yoksulluk ölçütü maddi mallara sahip olmanın ötesinde, toplum
mensuplarının yeterli bir gelirden yoksun olmaları, toplumun genel refah düzeyinin altında
yaşamaları, statü göstergesi olan tüketim ilişkilerine yeterli düzeyde katılamamaları gibi
faktörler yoksulluğun tanımlanmasını çeşitlendirmektedir. Dolayısıyla yoksulluğu
tanımlamanın önemli bir parametresi yoksulluğa sebep olan nedenlerin anlaşılmasıdır.
Literatürde yoksulluğun nedenini açıklayan bir çok neden bulunmaktadır. Bu çalışmada
yoksulluğun nedenlerini üç boyutla açıklayan bir ölçek kullanılmıştır. Bu boyutlardan ilki
bireysel atıflar boyutudur. Bu boyutta atıfların yüksek olması tercih edilen bir şey değildir.
Zira modern toplumda bireyler rasyonel düşünmeye eğilimli olduklarından dolayı
yoksulluğun ortaya çıkmasında etkili olan nedenlere rasyonel bir şekilde atıf yapacakları
varsayılmaktadır. Dolayısıyla yoksulluğun tamamen bireysel nedenlerden kaynaklanmadığı
düşünülebilir. Yoksulluğun nedenini açıklayan ikinci boyut ise yapısal atıflar boyuturdur.
Gelir dağılımının adaletli olmadığı bir toplumda yaşanan yoksulluk yapısal yoksulluktur.
Modern toplumlarda bu boyutun ön plana çıkması beklenmektedir. Çünkü üretim ve tüketim
ilişkileri serpest piyasa ve devlet tarafından belirlenmektedir. Bu ilişkilerin düzensiz oluşu
yapısal yoksulluk problemlerini meydana getirmektedir. Üçüncü boyut ise kaderci ve ailesel
atıflar boyutur. Modern toplumların rasyonel karakteri paternal ilişkiler ve kaderci anlayışı
kabul etmemektedir. Dolayısıyla bu boyuta yapılan atıfların düşük olması beklenmektedir.
Bu çalışma bireylerin yoksulluğu nasıl algıladıklarını, yoksulluğun nedeni olarak hangi
durumlara atıf yaptıklarını anlama ve açıklamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle çalışmada
geçerlik güvenirliği yapılmış Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıflar Ölçeği (YİNA)
kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi ile çevrimiçi 232 kişiye anket formu uygulanarak
veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen verilere göre katılımcıların yoksulluk nedeni olarak daha çok yapısal
boyuta atıf yaptıkları görülmektedir. Kaderci/ailesel boyut ile bireysel boyutun nispeten daha
az atıf aldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Yoksulluk Nedenleri Atıfları, YİNA
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(WHY WE ARE POOR? CAUSAL CONDITIONS THAT CREATE THE
PERCEPTION OF POVERTY)
Abstract
Poverty is a universal phenomenon seen in all societies. The way different disciplines handle
the problem of poverty diversifies the definition of the concept of poverty. Poverty, in its
narrow sense, means being deprived of the material products that people need to survive.
However, this definition cannot give a complete definition of poverty in modern societies.
Because the criteria of wealth and poverty of modern societies, besides having material goods,
factors such as the lack of sufficient income from the members of the society, living below the
general welfare level of the society, and not being able to participate in the consumption
relations, which are indicators of status, diversify the definition of poverty. Therefore, an
important parameter of defining poverty is understanding the causes that cause poverty. There
are many reasons in the literature that explain the cause of poverty. In this study, a scale that
explains the causes of poverty in three dimensions was used. The first of these dimensions is
the dimension of individual citations. It is not preferred to have high references in this
dimension. Because it is assumed that in modern society, individuals will rationally refer to
the factors that are effective in the emergence of poverty because they tend to think rationally.
Therefore, it can be thought that poverty does not originate entirely from individual reasons.
The second dimension, which explains the cause of poverty, is the structural reference
dimension. Poverty in a society where income distribution is not fair is structural poverty.
This dimension is expected to stand out in modern societies. Because production and
consumption relations are determined by the market and the state. The irregularity of these
relations creates structural poverty problems. The third dimension is fatalistic and familial
references. The rational character of modern societies does not accept paternal relations and
fatalistic understanding. Therefore, references to this dimension are expected to be low.
This study aims to understand and explain how individuals perceive poverty and which
situations they refer to as the cause of poverty. For this reason, the validity-reliability Causal
Citations Scale (YINA) was used. With the easy sampling method, data was obtained by
applying a questionnaire to 232 people online. SPSS program was used in the analysis of the
data obtained. According to the data obtained from the research, it is seen that the participants
refer to the structural dimension mostly as the cause of poverty. It is determined that the
fatalist /familial dimension and the individual dimension are relatively less cited.
Keywords: Poverty, Poverty Causes Citations, YINA
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ENDURANCE, COPING AND INSOLVABILITY THEMATIC ANALYSIS OF
VIOLENCE
Mehtap Erdoğan
Karadeniz Technical University
Sedat Polat
Atatürk University
Hüseyin Bal
Karadeniz Technical University

Abstract
There are two different approaches to women's domestic position in Turkey. The first is the
social / traditionalist approach and the other is the legal approach. In the social approach, the
woman is seen as a gift from God to man as a trust which must be protected and guarded by
the man. In matters of domestic violence, researchers who adopt a socialist approach offer
solutions aimed at protecting the family in solving violence. On the other hand, in the legal
approach, the woman is not seen as the trust of God, but as a rational individual with
fundamental rights and freedoms. Researchers who advocate the legal approach aim to
“protect the victim, regardless of gender,” in case of possible violence. In an environment of
violence within the marriage union, the determination of whether women adopt the social
approach that defends the protection of family unity or the legal approach that defends the
individual rights of women is possible only by determining the behavior of women in this
environment. Therefore, it is important why women tolerate violence, how they cope with
violence, and why the problem remains unsolved in family conflicts.
In this study, based on the consent of the Ministry of Family, Labor and Social Services, a
semi-structured in-depth interview form was used for 15 women exposed to violence. The
qualitative data obtained from the interviews were subjected to descriptive analysis by
deducting them to three predetermined themes (tolerance, coping, unresolved), sub-categories
and codes. The validity of the data was provided by using the triangulation method of the
data. According to the results obtained, toleration of violence is based on individual and social
reasons. The fact that women tolerated violence caused their psychological, sexual and
economic wear. Individual efforts appear to be more prominent in dealing with violence. The
search for external support is in the secondary plan. The problem's being unsolved depends on
external factors. As a result, as women try to cope with violence individually, it is thought that
their efforts will be fruitless with the influence of external factors.
Keywords: violence against women, thematic analysis, coping with violence, tolerance,
insolubility
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DÖRDÜNCÜ SINIFLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİ KAPSAMINDA KONU ALAN
BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ1
Muhammed Çelik
Milli Eğitim Müdürlüğü
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4011-3830
İrfan Emre
Fırat Üniversitesi Eğitim
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0591-3397

Özet
Bir konuya ait kavramsal bilgiyi ve bilimin doğası konularını kapsayan Konu Alan Bilgisi
(KAB) öğretmenin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Kavramsal bilgi, öğretilecek alanın
kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki bağlantıları içerirken bilimin doğası ise bilimsel okur
yazarlık kavramı ile birlikte düşünülmekte ve öğretmenlerin bilime dair temel bilgiler ile
çeşitli becerileri kapsamaktadır. Bu araştırmada ilkokul dördüncü sınıflarda görev yapan sınıf
öğretmenlerinin Fen Bilimleri dersi Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi çerçevesinde konu alan
bilgilerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmaya, 2014 yılında Elazığ, Kayseri ve Şanlıurfa
illerinde görev yapan 36 erkek, 17 kadın olmak üzere toplam 53 sınıf öğretmeni katılmıştır.
Çalışmada, 13 soruluk kavramsal bilgi soruları, elektrik ile ilgili temel bilgiler, elektrik
devreleri, elektriğini oluşumu ve kullanımı konularını kapsamaktadır. Aynı zamanda sınıf
öğretmenlerinin bilimin doğasına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla “Bilimin Doğası
Görüş Anketi” kullanılmıştır. Bu anket, “gözlemler ve çıkarımlar”, “bilimsel teorilerin
doğası”, “bilimsel kanunlara karşı teoriler”, “sosyo-kültürel değerlerin bilim üzerine etkisi”,
“bilimsel araştırmalarda hayal etme gücü ve yaratıcılık” ve “bilimsel araştırma” olmak üzere
altı alt boyut ve 24 maddeden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen kavramsal bilgi
sorularının analizinde Vazquez-Alonso ve Manassero-Mas (1999) tarafından önerilen 0, 1 ve
3,5 puanlama sistemi kullanılmıştır (Kaya, 2005). Hiç Katılmıyorum” (1) ile “Tamamen
Katılıyorum” (5) şeklindeki 5’li Likert yapı kullanıldığı bilimin doğasına ait görüşlerde ise
aritmetik ortalamalar üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Araştırmanın kavramsal bilgi
sorularından elde edilen sonuçlarına göre, basit elektrik devresi ve elemanları sorusunu 16
öğretmen (% 30,2) bilimsel olarak tam açıklamışken 24 öğretmen (% 45,3) ise bu soru
hakkında kısmen yeterli bilgi sunmuştur. Elektrik ünitesi ile ilgili temel kavramların
sorulduğu soruya ise 15 sınıf öğretmeni (% 28,3) bilimsel olarak tam açıklama getirirken 6
öğretmen (% 11,32) kısmen bilimsel açıklama yapabilmiştir. Araştırmaya katılan 32 sınıf
öğretmeni (% 60,38) ise bu soruya bilimsel olarak yeterli açıklama getirememiştir.
Araştırmanın “Bilimin doğası görüş anketi ile ilgili sonuçları değerlendirildiğinde sınıf
öğretmenlerinin “Bilim insanları aynı olayla ilgili farklı yorumlarda bulunabilirler.” ( X =
4,07) maddesine “Katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri ve “Bilim insanlarının aynı
olayla ilgili gözlemleri farklı olabilir. Çünkü bilim insanlarının ön bilgileri, onların
1

Bu çalışma ilk yazarın yüksek lisans tez çalışmasının bir bölümünü kapsamaktadır.
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gözlemlerini etkileyebilir.” ( X = 4,26)’maddesine “Tamamen Katılıyorum” düzeyinde görüş
bildirdikleri belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin Bilimin Doğası anketinin diğer alt
boyutlarına ilişkin görüşleri açısından ise genel olarak bilgilerinin yeterli olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konu Alan Bilgisi; Sınıf Öğretmeni, Yaşamımızdaki Elektrik

DETERMINATION OF SUBJECT KNOWLEDGE OF THE CLASSROOM
TEACHERS WORKING IN THE FOURTH GRADES WITHIN THE SCOPE OF
THE ELECTRICAL UNIT IN OUR LIFE2

Abstract
Determination of subject knowledge of the classroom teachers working in the Fourth Grades
within the Subject Knowledge (SK), which covers conceptual knowledge and the nature of
science, directly affects the quality of the teacher. While conceptual knowledge includes the
concepts of the area to be taught and the connections between these concepts, the nature of
science is considered in conjunction with the concept of scientific literacy and includes basic
knowledge and various skills of teachers. In this study, it was tried to determine the subject
area information of the primary school teachers working in the fourth grade of the primary
school within the framework of the Electricity Unit in Science Life. A total of 53 classroom
teachers, 36 males and 17 females working in Elazığ, Kayseri and Şanlıurfa provinces
participated in the study. In the study, 13-question conceptual knowledge questions, basic
information about electricity, electrical circuits, the formation and use of electricity. At the
same time, “Nature of Science Opinion Questionnaire” was used to determine the opinions of
classroom teachers about the nature of science. This questionnaire consists of six subcategories: “observations and inferences”, “the nature of scientific theories”, “theories against
scientific laws”, “the effect of socio-cultural values on science”, “imagination and creativity
in scientific research” and “scientific research”. It consists of size and 24 items. In the
analysis of the conceptual knowledge questions obtained from the research, the 0, 1 and 3.5
scoring system recommended by Vazquez-Alonso and Manassero-Mas (1999) was used
(Kaya, 2005). In the views of the nature of science, arithmetic averages were evaluated in the
5-point Likert structure in the form of “I Disagree” (1) and “I totally agree” (5). According to
the results obtained from the conceptual knowledge questions of the research, 16 teachers
(30.2%) explained the question of simple electrical circuit and its elements, while 24 teachers
(45.3%) provided partially sufficient information about this question. 15 teachers (28.3%)
answered the question of the basic concepts about the electric unit while 6 teachers (11.32%)
made partial scientific explanations. 32 classroom teachers (60.38%) who participated in the
study could not provide sufficient scientific explanation for this question. When the results of
the research about the nature of science opinion questionnaire were evaluated, the classroom
teachers said, “Scientists can make different comments about the same event.” ( X = 4,07),
they agree with the level of "I agree" and "Scientists' observations about the same event may
be different. Because the prior knowledge of scientists can affect their observations. “( X =
2
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4.26) "It is determined that they express their opinions on the level of" I totally agree ". In
terms of the opinions of the classroom teachers about the other sub-dimensions of the Nature
of Science questionnaire, it was generally sufficient.
Keywords: Classroom Teacher, Electricity in Our Life, Subject Knowledge
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KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİNİN İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE KAVRAM
YANILGILARINI GİDERMEYE ETKİSİ
Musa Kayabaş
Milli Eğitim Müdürlüğü
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5833-1273
İrfan Emre
Fırat Üniversitesi Eğitim
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0591-3397
Özet
Öğrenmenin önündeki en büyük engellerden olan kavram yanılgıları, kavramların öğrenciler
tarafından bilimsel anlamı dışında kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Kavram yanılgıları
değişime karşı oldukça dirençli olduklarından ortadan kaldırılmaları da çok uğraştırıcıdır.
Geleneksel yöntemlerle giderilmesi çok zor olan kavram yanılgıları yapılandırmacılığa dayalı
öğretim yöntemleriyle daha kolay biçimde ortadan kaldırılmaktadırlar. Kavramsal değişim
metinleri de öğrencilerde var olan kavram yanılgılarının bilimsel olarak doğru anlamlarıyla
değiştirilmelerine aracılık eden araçlardan biridir. Bu metinler sayesinde öğrenciler
kendilerinde var olan kavram yanılgılarının farkına varmakta ve bu yanılgılardan vazgeçerek
kavramları bilimsel olarak zihinlerinde yerleştirmektedirler. Bu araştırmada ilkokul 4. sınıf
öğrencilerinin “Kuvvetin Etkileri ve Maddeyi Tanıyalım” üniteleri kapsamında kavramsal
değişim metinlerinin bilimsel süreç becerileri ve kavram yanılgılarını gidermeye olan etkileri
araştırılmaya çalışılmıştır. Ön test son test yarı deneysel desende yürütülen araştırmada ön test
ve son testten elde edilen veriler değerlendirilerek kullanılan yöntemin gruplar üzerindeki
etkisi araştırılır. Araştırmaya Elazığ il merkezindeki bir ilkokulun dördüncü sınıflarında
öğrenim gören iki farklı şubedeki toplam 46 öğrenci (deney grubu: 25; kontrol grubu: 21)
katılmıştır. Toplam altı hafta süren çalışmada bilimsel süreç becerileri testi ve kavram
yanılgıları testi ön test ve son testler olarak uygulanmıştır. Kontrol grubunda konular Milli
Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanmış olan İlkokul 4. sınıf Fen
Bilimleri dersi programındaki şekliyle öğretilirken deney grubunda ise altı haftalık süreç
boyunca araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan kavramsal değişim metinleri ile konular
öğretilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde dağılımın normal olduğu
durumlarda bağımsız gruplar t testi ile bağımlı gruplar t testi analizleri yapılırken dağılımın
normal olmadığı durumlarda ise Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol
grubunun bilimsel süreç becerileri son test puanları incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin
bilimsel süreç becerileri puan ortalamalarının (X=20,08) kontrol grubu öğrencilerinin bilimsel
süreç becerileri puan ortalamalarından (X=17,76) farklı olduğu ve bu farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<,05). Bu sonuç öğrencilerin bilimsel süreç
becerilerinde kavramsal değişim metinlerinin geleneksel öğretime göre daha etkili olduğunu
göstermektedir. Ayrıca, kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik sonuçlar incelendiğinde
deney grubu öğrencilerinin ortalamalarının (X=23,6) kontrol grubu öğrencilerinden (X=18,8)
daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<,05). Bu durum öğrencilerin sahip olduğu kavram
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yanılgılarında kavramsal değişim metinlerinin geleneksel öğretime göre daha etkili olduğunu
göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Bilimsel Süreç Becerileri, Fen Bilimleri, İlkokul, Kavramsal Değişim
Metinleri, Kavram Yanılgıları
THE EFFECT OF THE CONCEPTUAL CHANGE TEXTS ON THE SCIENTIFIC
PROCESS SKILLS AND THE MISCONCEPTIONS OF THE PRIMARY SCHOOL
FOURTH YEAR STUDENTS3

Abstract
Misconceptions, one of the biggest obstacles to learning, can be defined as the use of concepts
outside the scientific meaning by students. Since misconceptions are very resistant to change,
their elimination is also very challenging. Misconceptions, which are very difficult to
overcome with traditional methods, are eliminated more easily with constructivist teaching
methods. Conceptual change texts are also one of the tools that mediate the replacement of
misconceptions that exist in students with their scientifically correct meanings. Thanks to
these texts, students become aware of the misconceptions that exist in them and give up these
misconceptions and place the concepts scientifically in their minds. In this study, the effects
of conceptual change texts on science process skillls and eliminating scientific
misconceptions of primary school 4th grade students within the scope of “Let's Know the
Effects of Force and Matter” units. In the research conducted in the pretest-posttest semiexperimental design, the data obtained from the pre-test and post-test are evaluated and the
effect of the method used on the groups is investigated. A total of 46 students (experimental
group: 25; control group: 21) in two different branches attending the fourth grade of a primary
school in Elazig city center participated in the study. The scientific process skills test and
misconceptions test were used as pre-test and post-test in the study, which lasted for a total of
six weeks. While the subjects in the control group were taught as they were in the 4th grade
science course program prepared by the Ministry of Education, the Education Board, the
subjects were taught with the conceptual change texts prepared by the researchers during the
six-week period in the experimental group. In the evaluation of the data obtained from the
study, independent groups t test and dependent groups t test analyzes were performed in cases
where the distribution was normal, and in cases where the distribution was not normal, Mann
Whitney U test was used. When the scientific process skills posttest scores of the
experimental and control groups are examined, the scientific process skills average scores of
the experimental group students (X = 20.08) are different from the scientific process skills
average scores of the control group students (X = 17.76) and this difference is statistically
significant. (p <, 05). This result shows that the conceptual change texts in students' scientific
process skills are more effective than traditional teaching. In addition, when the results
regarding the elimination of misconceptions were examined, it was found that the average of
the students in the experimental group (X = 23.6) was higher than the control group students
3

This study comprising some part of master thesis of first author.
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(X = 18.8) (p <, 05). This shows that conceptual change texts are more effective than
traditional teaching in students' misconceptions.
Key words: Conceptual Change Texts, Misconceptions, Science, Primary School, Scientific
Process Skills
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CHANGING TREND OF EDUCATION IN INDIA (Special reference of contemporary
time)
Dr. Preeti Tewary
Shri Guru Ram Rai University, Dehradun

Abstract
Education plays a very important role in the formation of society and nation. It also helps the
overall development of individual personality. Plato has given more importance to education
in his famous book ‘The Republic’. He said that education is a medicine to cure our mental
disease and it has the power to remove darkness from our life. Gandhi ji also said that
education played a vital role in the formation of our character.
In our country, the mode of education has changed from time to time. From the very
beginning, we have a GURUKUL system, where students went to the Ashram to gain
knowledge. In the Vedic period, women also had the right to education. During the British era
the English medium system was introduced in our education system. Our education system
has gradually changed according to the demand of time. In these days of the outbreak of
COVID 19, our education system has been adversely affected. Due to lockdown, all
educational institutions have closed. For the sake of the protection of students, our education
system has started to use technology. The online classes are going from nursery to the higher
education. Examinations are being conducted online. In other words, we have followed a
brick class to the click class. Although technology brought many changes to the education
system, these changes also brought a major problem to the students. Students are suffering
from various health problems, such as redness of eyes, migraine, dullness, obesity, etc. There
is no physical activity like that in the off-line classes. Online classes are not very suitable for
practical subjects. It is not possible to conduct online classes in developing countries where
the internet facilities are not very sound. The old system of chalk and talk learning is now
driven by online technology during the pandemic. In the changing scenario we have to sound
our technologies and use it with safety measures.
Key words: Technology, Health, Safety measures
Introduction
Education plays a very important role in the formation of society and the nation. It also helps
the overall development of individual personality. Plato has given more importance to
education in his famous book ‘The Republic’. He said that education is a medicine to cure our
mental disease and it has the power to remove darkness from our life. Gandhi ji also said that
education played a vital role in the formation of our character. A good education facilitates
quality learning all through the life among people. It is the process of achieving knowledge,
values, skills, beliefs, and moral habits that they learn through education. Education cultivates
hopeful environments and relationships for learning.
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Indian education system has a very glorious history. The Nalanda and Takshila Universities
are world-famous for their education system. At that time all the prominent subjects were
taught to the students like Astronomy, Philosophy, Geometry, Literature, Music, Art etc. That
time the thousands of students studied there.
In our country, the mode of education has changed from time to time. In ancient India
education system focused on values whereas the modern education system focuses much on
rote learning. From the very beginning, we had a Grukul system, where students went to the
Ashram to gain knowledge. In the Vedic period, women also had the right to education.
During the British era, Britishers introduced the English medium system in the Indian
education system. Our education system has gradually changed according to the demand of
time. In these days of the outbreak of COVID19, our education system has been adversely
affected. Due to lockdown, all educational institutions have been closed. For the sake of the
protection of students, our education system has started to use technology as the means of
teaching. The online classes are going from nursery to the higher standards. Examinations are
being conducted online. In other words, we are following a “brick class to the click class”
format. Although technology brought many changes to the education system, these changes
also brought major problems to the students. Students are suffering from various health
problems, such as redness of eyes, migraine, dullness, obesity, etc. There is no physical
activity like that in the off-line classes. Online classes are not very suitable for practical
subjects. It is not possible to conduct online classes in developing countries where the internet
facilities are not very sound. The old system of chalk and talk learning is now being driven by
online technology during the pandemic. In the changing scenario, we have to sound our
technologies and use it with safety measures.
Objective
The main aim of my paper is to explain the changing nature of education. As we all know,
education is the tool to bring major changes in society. It is helps the development of an
individual as well as society. It is in the process of achieving knowledge, values, skills,
beliefs, and moral habits that they learn through education. Education is cultivating hopeful
environments and relationships for learning. As we know, nature has changed and this rule is also
applied on education. Our education system has changed according to the demand of time
essentially, we had a Gurukul system where students went to ashram to gain knowledge that time
the education was not for all. Gradually this system has changed and in Vedic-era girl has got right
to education, in medieval period Urdu has introduced, in British-era new English education
introduced by Lord Macaulay. In the way our education has changed during pandemic of
COVID19, our education system has been adversely affected. Due to lockdown, all
educational institutions have closed. Our education system has therefore started to use
technology- online classes are going from nursery to the higher education.
Methodology
I have chosen a secondary method to collect my data from magazines, books, newspapers,
internet, Wikipedia, Shodhganga, etc.

Meaning of Education
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The word education is derived from the Latin word e-ducere, meaning 'to lead out' it is indeed
to the human being we educate and to the animal train. It is the basis for development and
empowerment for every nation can hardly develop these and maintain them. Education is
differ from training because the aim of training to provide training for particularly subject or
enhance special skill of an individual whereas the aim of education is wider than training its
aim is to overall development of an individual. Its helps mental as well as physical
development. Education is tool for the development of individual as well as nation. Education
is therefore more factors to equip the new generation with skills so essential for earning a live
hood but also to create awareness among them. For responsible citizens Independence of
mind and spirit are importance. The growth of nation is not possible without education. It is
with this reason that all most all the eminent educationists have agreed that education is the
pillar on which the entire fabric of nation resides in the word of lodge. Life is education and
education is life. Dr. Radhakrishnan has rightly said that a civilization is not belt of brick steel
and machinery. It is build with men their quality and character. Therefore, the true aim of
education is to developed in the soul and body.
As we know, the changing is a natural process. It is also applied on our education system
because the thing, which is not changing according to time it, is difficult for it to survive.
Therefore, our education system has also change time to time according to requirement of
societies and nation.
Vedic period
During the Vedic times, everyone was not as privileged to be a part of the Gurukul education
system. The higher casts like the Brahmins and royals who could avail this mainstay of
education. That time an elite-controlled the teaching of the four Vedas. In Gurukul System,
where students went to Ashram to gain knowledge was passed on orally from one generation
to another the form of education was enchanting the Mantra and Shloka. The language of
classical learning was Sanskrit and religious orthodoxy in the Vedic period. They wrote script
on Tala-patra with the help of reed's stem or quill as a pen and they used hide glue, carbon
black or flowers pigments as an ink. Gurukul helped the students to learn the art of living,
which was use in day-to-day life. This education was extra-institutional and not for
all.
In that, time women had equal right to education and teaching. Gargi, Maitreyi and Gayetri
were famous Women, who participants in educational debates and proceedings of Assemblies.
The Brahmins and Kshatriyas that received education at the Gurukuls, while the lower castes
children learnt family occupation from their family.
In the 6th and 5th century B.C., Jainism and Buddhism brought radical changes in education
system. The form of education was secular. The monks elaborated, preserved, and taught to
initiates. They provided itinerant teaching for laypeople. In that time Jainism and Buddhism
got royal support to established so many Vihars in northern India. They helped to spread
education among the laypeople. The Nalanda Maha vihara in Bihar and other great
monasteries were centers of learning that included secular arts and sciences as well as
theology. Buddhist, Jainism, and Hindu teachings were also spread in southern India. Where a
Tamil prose and poetry tradition flourished along with Sanskrit.

Medieval Period
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In Medieval period along with our old education system Muslim rulers promoted urban
education by endowing libraries and literary societies. They also founded maktabs &
madrasas to teach prophetic traditions, Islamic law, and related subjects. In that time Islamic
schools were open for the poor boys. During Mughal empire in India in 1526 to 1857, Persian
was the court language. Subjects such as literature, history, ethics, law, administration, court
protocol, medicine, mathematics, and logic is important part of the curriculum in centers for
Islamic learning. Sanskrit language for academies and apprenticeship and commercial schools
taught boys the skills needed for business.
British Period
In British rule, the use of English language expanded in India. The language was now used
everywhere for learning, giving instructions and even in diurnal communication. They
introduced many Christian Missionary schools and colleges. During this time, the entire
landscape of education system in India changed. Lord Macaulay introduced modern education
in India. In 1854 Wood’s Despatch (Know as Magna Charta of Indian education) that laid the
basis of present education system and changed the scenario. The main purpose of it was to
prepare Indian Clerks for running local administration. This period formed the base for higher
education during the 20th century. That time school educations were vernacular languages
and the higher education was granted in English only. British government started to provide
funds to strengthen the schools and gradually government aided school started.
Post-Independence Education Scenario
After independence, the government was set up the educational institutions to ensure students
got quality education. Government was set up many premier institutions like IITs and IIMs, to
provide students technical and business education. In fact, some of the institutions have been
recognized all over the world for the excellent education they provide. India is a developing
country where the rate of literacy is low than other develop nations. For the improvement of
literacy rate there is constitutional provision for free and compulsory education for up to the
age of 6 to 14. Besides colleges and universities, government schools changed the map of
education in the country. The government schools provided quality education to students from
both rural and urban background.
Current Education Scenario
In the last decade, private institutions have increased in large numbers. With the increase in
the number of private schools, new trends have encompassed the education system. Moreover,
both private and government schools provide students to extra-curricular activities like sports,
debates, fine arts, etc.
In a current education, system parents and teacher paid much heed to extra-curricular
activities. Now, the students are being motivated at schools and at home for the same to
ensure a balance of both.
In these technologies has become part and parcel of our education system. Digitalization has
changed everything. Students can get proper solution and information about their subjects on
internet.
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Today’s education system there is no gender discrimination and education for all. All fields
including engineering, medicine, Army and law and even excelling in them.
We all know how technology is making a huge impact on e-learning. From online courses to
professional courses, everything can be done online. In fact, the people who have been in the
business have earned a lot from it while helping students at large.
The government of India has taken major steps to improve e-learning. They launched various
schemes, provided low-cost tablets, ensured proper access of internet in schools and paid
much heed to the technological infrastructure.
During pandemic, our education system has adversely affected by it. All the educational
institution has closed to control the spread of COVID19. Students were unable to attend their
classes. The COVID19 taught the whole society on how necessity is the mother of invention
by allowing education institutions to adopt online learning and introduced a virtual learning
culture. The government has been adapting to the new age learning. Most of the people of
India residing in rural area are still very much deprived of the technologies which hampering
the cause of online education. During the pandemic our mode of education has changed, it
converts into class to online mode. All examination are held on online. It encourages all
teachers and students to become more technology savy. The classes have started conducting
with the help of different e-conferencing tools like Google meet, zoom, Skype, YouTube live,
Facebook live Webex etc. to provide support services to the students.
COVID19 has both negative and positive impact on research, its negative side it has made
impossible for researchers to travel and work together with other national and international.
Its positive side teachers have got much time to improve their theoretical research work. A
large number of Indian students who are enroll in many universities abroad countries are now
leaving those countries there will be a significance decline in the demand for international
higher education also. Today online classes are going in urban areas but there are not such
facilities in rural area. Small children are not able to learn through online processes because
they are unable to handle mobile and computer. In many households, there is no computer,
and in many, children are not allowed Smartphone as well. Both these problems exist
regardless of class. Therefore, the digital divide at the school level leads to a gap between the
haves and have-nots.
Due to this pandemic educational assessment system severely affected. It reduce employment
opportunity Major changes has emerge in post COVID19 on education like demand for open
and distance learning may grow. National and international students mostly for higher study
may be reduced. Learning with social distancing may continue. Sport, tournament may be in
low gear for longer period resulted. Institution may run with different shift per day. May raise
the gap between privilege and unprivileged students learner from low income family
disadvantaged group are the more likely to suffer as they may not offered high speed internet
connection and required technical gadgets for online learning. Unemployment rate may be
increase. Laboratories based classes is not possible to held online.
During pandemic, the excess use of technology has brought a major health problem to the
children. Due to online classes children over use technology for the study, which obviously
affect the learning process in negative way. Due to this plagiarism has increased. While
analysis and critical thinking have declined. The excessive uses of technology decline the
learning power of student and also affect their writing. In these day student, become more
dependent on Google rather than own effort to solve the problem of their work. They do their
entire project through copy and paste from Google. Which affect their creativity and thinking
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on subjects. Instead of reading and doing homework modern kids indulge in entertainment
and playing game on mobile. Among the most danger, affect of technology is obesity.
Constant staring at the screen might be the reason for headache and poor eyesight and other
eyes problem. Other most dramatic impact of technology is the decline of quality and quantity
of sleep. The students become addicted to the technology. This has a detrimental effect on
their mental health. Social life and the family bond have destroyed. Discrimination has
created in society due to the use of technology. In online classes, there is a lack of proper
interaction. To reduce the digital gap between Rural-Urban India the school in rural area
should be required to get equipped with computer education and need to be imparted with
technological education as well. India is a developing country where poverty is one of the
most common problem in rural area and this also a one of the major obstructions in propelling
the education in rural area. This problem can be solved by free education for lower income
family.
Conclusion
From the above discussion I have concluded that education is the basis of development not
only for individual but it is essential for society and nation also. Our Indian education system
has changed time to time according to the demand of situation. It was started in Gurukul form
and at present time, it converted into online classes. The Indian education evolved from the
Vedic days to today’s e-learning. However, there is one thing that remains common between
the two scenarios, and that is the importance of education. As Indians, our parents have
always been emphasizing on the importance of education. The Education system has evolved
considerably from the Vedic Times to now and only for the better.
In another word, we can say that we are following brick class to click class. In the field of
education, technology has brought these major changes. Due to technology, teacher and
student become smart day by day. But they are limited in number. As we know India is a
developing country, where there is a lot of efforts need to get 100% result in this field. On the
other side, technology has brought some major health problem like poor eyesight, obesity,
mental problem, isolation, depression has increased.
Technology is playing a very important role in every aspect of the lives of human beings.
Many education experts believe that that technology has upgraded the system of education
in the world, which is true to some extent, but there are many other people have opinion that
technology has a bad effect on education. The rate of dependency on technology has
increase among students to complete their work. Students do not use their own knowledge
to solve the problem and this is a negative signal towards the growth of education in modern
world.
In India about 70 percent people living in rural area. To strengthen our education system, we
have to boost our rural education system. As Gandhi ji said that, the development of nation is
based on development of our villages. To improve our education system technology will
definitely play a vital role, but we should not fully depend on technology. Therefore, we
should use technology in a limited way with safety measure. For the sake of the healthy
generation, we should maintain a balance between offline and online classes. If we not
decrease the dependency of technology, it will affect on physical and mental health of our
coming generation.
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