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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 

 

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 Skype. 

   Attendance certificates will be sent to you as pdf after congress. 

   Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

   If you think there are any deficiencies / spelling mistakes in the program, please inform by e-mail until 

December 10, 2020 (17:00) at the latest. 

   (All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 

   Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group 

discussion and dynamics. 
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 12.12.2020            10:00 – 13:00                  MODERATOR: 

                                                                                     AYNURƏ ƏLİYEVA 

Authors   Topic title 

HAMZA YILDIZ  

DOÇ. DR. AHMET AKBABA 

Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Öğretmenlerin Ve Okul Yöneticilerinin Rehberlik Ve 

Araştırma Merkezleri’ne Yönelik Görüşleri 

DR. ÖĞR. ÜYESI NILAY KINAY 

CIVELEK 
Nazmın Bir İmkânı Olarak Hikâye Etme: Abdullah Âtıf’ın “Dilenci” Şiirinde Tahkiyeli Anlatım 

DR. ÖĞR. ÜYESİ  RAMAZAN ŞAHİN İbn Haldun’un Arap Dili Ve Belagatı Hakkındaki Görüşleri 

HÜSEYİN ASLAN 

İLHAMİ NALÇACIOĞLU 

Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Okuyan Öğrencilerin Çeşitli Spor Dallarına Eğilimleri Ve Sosyal 

Yapıları Arasındaki İlişkiler 

NEZİHA TUHAN 

KÜBRA AÇIKGÜL 

2010-2019 Yılları Arasında Türkiye’de Matematik Kavramı Üzerine Yapılan Metafor Çalışmalarına 

Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması 

BABJANOVA ANAR Masalların Dil Öğretimindeki Yeri 

DOÇ. DR., ÖZGE GENÇEL ATAMAN 

ÖĞR. GÖR. DR.,BARIŞ KARDEŞ 

2006 ve 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programları Alan Derslerinin Karşılaştırmalı Olarak 

İncelenmesi 

DR. ESRA MACİT 

ARŞ. GÖR. SEMA NACAR 

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Üslü ve Kareköklü İfadelerdeki Kavram Yanılgılarına İlişkin 

Farkındalıkları 

DR. ESRA MACİT 

ARŞ. GÖR. SEMA NACAR 

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarına İlişkin 

Görüşleri 

DR. ESRA MACİT 

ARŞ. GÖR. DR. EBRU KÜKEY 

Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Ve Problem Çözme Üzerine Görüşlerinin İncelenmesi 

DR. ESRA MACİT 

ARŞ. GÖR. DR. EBRU KÜKEY 

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Negatif Sayılardaki Kavram Yanılgılarına İlişkin 

Farkındalıkları 

AYƏTXAN ZİYAD Zahıd Khalıl’in “Ben Bir Tilkiim” Ayet Masalında Folklor Motifleri 
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                                                                                      DR. LEMAN KUZU 

Authors   Topic title 

MUHAMMET VAPUR Spor Tesislerinde Çalışan İşgörenlerin Ergonomik Koşullarının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi 

ÖĞR. GÖR. DR. MUSTAFA ERBİR Algılanan Örgütsel Adaletin Çalışanların Girişimcilik Eğilimine Etkisi, Yozgat İli Örneği 

DR. ÖĞRENCİSİ NECMETTİN İŞİK Devlet-Dışı Silahlı Aktörlerin Egemenliğine İlişkin Tartışmalara Bir Katkı: Eksik Egemenlik Ve 

Tamil Kaplanları Örneği 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ONUR AKÇAKAYA Türkiye’de Afet Yönetiminde Belediyelerin Fonksiyonu 

AHMAD FAZAYEL FAZLOOMAND Gençlerin İşsizliğini Etkileyen Sosyal Faktörlerin İncelemesi: Faizabad İli Örneği 

ÖĞR.  GÖR. DR. NURSEVEN KILIÇ 

DR. PSK. DAN. FATMA ALTINSOY 

Birincil Ve İkincil Yetenekler Bağlamında Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi 

ÖĞR.  GÖR. DR. NURSEVEN KILIÇ Çocuğun Sağlıksız Gelişiminde İhmal Ve İstismar Yaşantıları 

SALEHA BIBI 

MISBAH WAQAR 

Impact Of Mal-Adaptive Parenting Style In Conduct Disorder: A Case Study 

SALEHA BİBİ  

MİSBAH WAQAR 

Depression In Pakistani Women: A Case Study 
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                                                                                         DOÇ. DR. GÜLCAN TARLA 

Authors   Topic title 

SALEHA BIBI  

 SUNDAS JAMIL 

Psychosocial Factors Of Persistent Depressive Disorder: A Case Study 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, ATIYE KARAKUL 

ARŞ. GÖR., PINAR DOĞAN 

Yenidoğanlarda Ve Çocuklarda Dinletilen Müziğin Strese, Anksiyeteye Ve Ağriya Etkisi İle İlgili 

Yapilan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi 

ARŞ. GÖR., PINAR DOĞAN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, ATIYE KARAKUL 

Covid -19 Döneminde Çocuklara Ve Ebeveynlere Psikososyal Destek Sağlamada Tele-Hemşirelik Bir 

Çözüm Olabilir Mi? 

UZM. DR. MEHMET SARI 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İPEK DUMAN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞENGAL BAĞCI 

TAYLAN 

PROF. DR. ATEŞ DUMAN 

Investigation Of The Effects Of Noradrenergic, Serotonergic And Opioidergic Receptors On The 

Analgesic Efficacy Of Tramadol In An Experimental Acute Pain Model 

Dr. FERİT YILDIZ Muş Ve Yöresinde Koyun Piyeteninin İnsidansi Ve Sağaltimi Üzerine Karşilaştirmali Çalişmalar 

ASSIST. PROF., K.R.PADMA  

Reader,  K.R.DON 

Cheapest And Effective Bioremediation Technique In Combintion With Artificial Intelligence To 

Detect And Recover Contaminated Soil 

 

UZMA AYAZ  

SANAM BASHIR 

SHAHID IQBAL AWAN  

MUHAMMAD ILYAS  

MUHAMMAD FAREED KHAN 

HAMEED-UR- REHMAN 

The Morpho-Genetic Estimation Of Drought Stress In Sunflower Seedlings Under Laboratory 

Conditions 

DOÇ. DR. GÜLCAN TARLA Türkiye’de Hexamermis (Nematoda: Mermithidae) Türleri 

UBAK 3 –SESSION 1 

Skype Link: https://join.skype.com/f5UacTYZwqju 



SELJUK SUMMIT 
3th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS  

3th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS  

DECEMBER 12-13, 2020 

TURKEY- KONYA 

 
PROF. DR. ŞENER TARLA 

PROF. DR. ŞENER TARLA 

DOÇ. DR. GÜLCAN TARLA 

Türkiye’de Tineola Bisselliella (Hummel) (Lepidoptera: Tineidae)’nin Larva Parazitoitinin Tespiti 

PHD STUDENT İLKAY ÇELİK 

MSC STUDENT BÜŞRA NUR 

GÜNDOĞAN 

PROF. DR. CEMALETTIN SARIÇOBAN 

Transglutaminase Enzyme And Its Use In Meat And Seafood Products 

PHD STUDENT İLKAY ÇELİK 

MSC STUDENT BÜŞRA NUR 

GÜNDOĞAN 

PROF. DR. CEMALETTIN SARIÇOBAN 

The General Characteristics of Chia Seeds And Its Use In Meat And Meat Products 
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Authors   Topic title 

ARŞ. GÖR. DR. TUNA CAN GÜLEÇ The Effects Of Big Data And Ai-Integration In Insurance Price Quotations 

ESRA AKILLI 

DR. ÖĞRETİM. ÜYESİ. GÜLAY İRAK 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Hasılat Standardının Finansal Tablolara Etkisinin Analiz 

Edilmesi: Borsaya Kayıtlı İşletmelerde Örnek Bir Uygulama 

ÖĞR. GÖR. AYŞE KÜBRA 

KARABULUT 

İnşaat Sözleşmesinde İş Sahibinin Alacaklı Sıfatıyla Temerrüdü 

FATMA İZMİRLİ ATA 

UMUT BURAK GEYİKÇİ 

LALE YAKUPOĞLU 

UFRS 16 Kiralamalar Standardının Kiracının Finansal Tablo Ve Oranları Üzerine Etkileri: Türk 

Hava Yolları A.O. Örneği 

FATMA İZMİRLİ ATA  

LALE YAKUPOĞLU 

UMUT BURAK GEYİKÇİ 

Covid 19’un İşletmelerin Finansal Raporları Üzerindeki Etkileri: BIST Toptan Ve Perakende 

Ticaret, Lokantalar Ve Oteller Sektörü  İncelemesi 

DOÇ. DR. AŞIR ÖZBEK 

GÖKÇE AYDIN GÖKGÖZ 

Y ve Z Kuşağının Kariyer Beklentilerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması:  

Sivas Örneği 

MEHMET AYDINER Covid-19 Salgınının Türkiye’nin Dış Ticaret Performansına Etkisi 

MEHMET AYDINER Dış Ticarette Dijital Dönüşüm: Türkiye Uygulamaları 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AYDIN ŞENOL Covid -19 Salgınında Sağlık İşletmelerinde İnovasyonun Önemi 

DOÇ. DR. MELEK AKDOĞAN GEDİK Türkiye’de Vergi Denetiminin Ekonomik Ve Hukuki Açıdan  Değerlendirmesi 

DOÇ. DR. MELEK AKDOĞAN GEDİK Kamu Gelirlerine İlişkin Bölgesel Değerlendirme: Türkiye Örneği  

 

 

 

UBAK 1 –SESSION 2 
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Authors   Topic title 

DR. ÖĞR.  ÜYESİ LEVENT ÜNAL Birinci Dünya Harbi’nde Arap İsyanı Ve Hicaz Cephesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, ASMAA YOUNIS Kur’an ve Sünnet Işığında Şeytan ve Nefis 

DR. SUAT SONER ERENÖZLÜ Platon’un Sanata Karşı Olumsuz Tutumunun Mitolojik Kökleri 

DR. SUAT SONER ERENÖZLÜ Sanat Bağlamında Mitoloji ve Felsefe İlişkisi 

DR. MELEK GÖKSU ERDEĞER Selçuklu Soyundan Bir Hristiyan Melik, Melik Konstantin 

DR. MELEK GÖKSU ERDEĞER “Melek Mansour” Diğer Adıyla Selçuklu Meliki Rükneddin Kılıç Arslan’ın Taht Mücadelesi 

DR. AHMET ALKAYIŞ Felsefi Antropoloji Çerçevesinde Eğitim 

DR. AHMET ALKAYIŞ Biyopsişik Bir Varlık Olarak İnsan Ve Eğitim 

DOÇ. DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH TİRYAKİ 

ŞEYMA SARI 

Yerel Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin İncelenmesi 

DOÇ. DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH TİRYAKİ 

ŞEYDANUR DÜNDAR 

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ 

Yerel Basının Ekonomik Sorunları Üzerine Nitel Bir Değerlendirme 

ANEELA SHAHEEN 

DR.SAIRA AKTHAR 

TEHRIM IQBAL 

Assessing The Impact Of Social Media On Social Life Of Youth (A Case Study Of GCWUF) 

DOÇ. DR. LALE AVŞAR Selçuklu Seramiklerinde Tasarım Anlayışı 
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Authors   Topic title 

GİZEM TUNÇ 

PROF. DR. RIFAT AKBIYIKLI 

Şantiyelerde İnsan Kaynakları Yöneticisinin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğine Etkisi 

NUSRET MUTLU Harran Ovasında Sulu Tarım Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Düzeyi İle Uygun Ortak Makina 

Kullanım Modellerinin Belirlenmesi 

NUSRET MUTLU Şanlıurfa-Harran Ovasında Traktör İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi Ve Analizi 

CEM YILDIRIM 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA 

YAĞIMLI 

İnşaat Endüstrisinde Proje Ve Tasarım Aşamasında İş Güvenliği Önlemleri Ve Çözüm Önerileri 

CEM YILDIRIM 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA YAĞIMLI 
Kaynaklı İmalat Yapan İşletmelerde Kaynak Gazına Maruziyetin Çalışan Sağlığına Etkileri 

ARŞ. GÖR. MEHMET YILMAZ 

ÖĞR. GÖR. MUHAMMET EMİN KALÇIK 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED FATİH 

ÇORAPSIZ 

Dynamic Analysis, Design And Control Of Sepic Converter 

G.P. GÜLƏLİYEVA 

 M.R. RƏCƏBOV 

Krıstallarda Tormozlanma Şüalanması Zamanı Yaranan Fotonun Dairəvi Polyarizasiya Dərəcəsi 

PROF. DR. SƏRHƏDDİN ABDULLAYEV  

MƏLƏK RƏFİYEVA  
Hiqqs Bozonunun e

-
 e

+
 - Cütünə Parçalanmasında Fotonun Şüalanması 

MEHMET ÇULHA 

FEVZİ BEDİR 

HEDİYE ŞAMLI 

Hidroserol Kimyasal Katkı Maddelerinin Polipropilen Anayapılı Parçaların Fiziksel Ve Kimyasal 

Özellikleri Üzerine Bir Araştırma 

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYDIN ŞENOL Muhasebede İnovasyonun Etkisi 

JAMAL KARMOUA 

BÉLA KOVÁS 

Automatic Determination Of Welding Seam Tracking 

UBAK 3 –SESSION 2 

Skype link: https://join.skype.com/dUL6O9KCTbfl 
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                                                         DOÇ. DR. ELİF HATUN ONAL - KILICBEYLI 

Authors   Topic title 
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Balıkesir Üniversitesi 
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ÖZET 

 
Ülkemizde müzik öğretmeni yetiĢtirme süreci Musiki Muallim Mektebi‟nin kurulmasıyla baĢlamıĢ ve bu süreç 

günümüzde Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarına kadar uzanmıĢtır. Bu süreç boyunca müzik 

öğretmenliği eğitimini daha nitelikli seviyelere ulaĢtırabilmek için çeĢitli programlar uygulanmıĢtır. 2006 ve 

2018 müzik öğretmenliği lisans programları günümüzde halen uygulamada olan iki programdır. 2006 programı 

günümüzde sadece 4.sınıf öğrencileri için geçerliliğini sürdürmektir. 2018 yılında YÖK tarafından yapılan köklü 

değiĢiklik ile eğitim fakültelerinin tüm anabilim dallarında olduğu gibi müzik öğretmenliği anabilim dalında da 

2018 programı uygulamaya girmiĢtir. 2018 müzik öğretmenliği programı günümüzde 1, 2 ve 3.sınıflarda 

geçerliğini koruyan son programdır. Bu bağlamda çalıĢma, müzik öğretmenliği anabilim dallarında günümüzde 

geçerliğini sürdüren 2006 ve 2018 lisans programlarındaki alan derslerinin karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesi, 

derslerin somut bir Ģekilde sınıflandırılarak ortaya konulması ve her iki programdaki derslerin ad, kredi ve ders 

saatleri açısından değerlendirilmesi yönünde anlam taĢımaktadır. Dolayısıyla bu araĢtırma ile 2006 ve 2018 

müzik öğretmenliği lisans programları alan derslerinin karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma 

nitel bir araĢtırmadır ve çalıĢmada nitel araĢtırma türlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıĢtır. Bu 

araĢtırmanın evrenini eğitim fakülteleri 2006 ve 2018 öğretmen yetiĢtirme programları, örneklemini ise 2006 ve 

2018 müzik öğretmenliği programları oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın örneklem grubu, amaçlı örnekleme yöntemi 

ile belirlenmiĢtir. AraĢtırmadaki verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmanın bulgular 

bölümünde 2006 ve 2018 müzik öğretmenliği lisans programındaki dersler, toplu performans, bireysel 

performans, müzik pedagojisi, müzik teorisi ve kompozisyon, müzik kültürü, geleneksel Türk müzikleri ve alan 

eğitimi seçmeli dersler baĢlıklarındaki tablolar aracılığı ile sunulmuĢtur. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre, 2006 ve 

2018 müzik öğretmenliği programları arasında dersler açısından benzerlikler olması ile birlikte dersler, ders 

adları, ders saatleri ve krediler açısından büyük farklılıklar saptanmıĢtır. ÇalıĢmanın sonunda, sonuçlardan yola 

çıkılarak önerilere yer verilmiĢtir.   
 

Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmenliği, lisans programı, alan dersleri 

 

 

1.GĠRĠġ  

 

Öğretim programı, kiĢide gözlenmesi kararlaĢtırılan hedefleri,  bu hedeflere ulaĢmak amacıyla 

kullanılacak araç-gereç ve teknikleri ve bu hedefleri gerçekleĢtirecek düzenli eğitim ve 

                                                           
1
 Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik 

Öğretmenliği Anabilim Dalı. 
2
 Öğr. Gör. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik 

Öğretmenliği Anabilim Dalı. 
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sınama durumlarını içeren bir bütündür. Bu nedenle öğretim programlarının değiĢen Ģartlar ve 

toplumsal beklentilere göre sürekli değerlendirilmesi, programların en önemli ilkeleri olarak 

düĢünülebilir.  

 

Ülkemizde öğretmen yetiĢtirme görevi 1982 yılından itibaren üniversitelerin çatısı altında 

gerçekleĢmektedir. Kılıç Özmen (2019)‟in de belirttiği gibi, 1982 yılından günümüze kadar 

çeĢitli yıllarda, öğretmen yetiĢtirme programlarında değiĢtirme, zenginleĢtirme ya da yeniden 

düzenleme çalıĢmaları yapılmıĢtır (s. 523). 1998, 2006 ve 2009 yılları öğretmen yetiĢtirme 

programlarında, program değiĢtirme, düzenleme ve güncelleme çalıĢmalarının yapıldığı yıllar 

olarak bilinmektedir. 1998 ve 2006 yıllarında köklü değiĢikliğe gidilirken, 2009 yılında daha 

çok ilköğretim kademesi üzerinde durulmuĢtur (YÖK, 2018). Genel ve köklü değiĢikliğin 

olduğu 1998 ve 2006 programlarından sonra 2017 yılında, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 

gerçekleĢtirilen değiĢimlere ayak uydurmak, mevcut programların uygulama sürecindeki 

sorun ve aksaklıkları giderebilmek amacıyla eğitim fakültelerinin tüm anabilim dallarındaki 

programlarda bir kez daha değiĢikliğe gidilmiĢtir (Tokcan ve Tangülü, 2019: 97). Günümüzde 

öğretmen yetiĢtirme programlarındaki son değiĢikliğe bakıldığında, Mayıs 2018‟de eğitim 

fakülteleri çatısı altındaki 25 öğretmenlik programının güncellenerek Eylül 2018‟den itibaren 

uygulamaya konulduğu bilinmektedir (Yaman, 2018: 149). 2018 yılında yapılan son 

değiĢiklik 2018-2019 yılında 1.sınıfa baĢlayan lisans öğrencilerine ilk kez uygulanmıĢ ve 

diğer sınıflar eski programla öğrenimlerine devam etmiĢlerdir.  

 

Ülkemizde müzik öğretmeni yetiĢtirme süreci Musiki Muallim Mektebi‟nin kurulmasıyla 

baĢlamıĢ ve bu süreç günümüzde Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarına 

kadar uzanmıĢtır. Bu süreç boyunca müzik öğretmenliği eğitimini daha nitelikli seviyelere 

ulaĢtırabilmek için çeĢitli programlar uygulanmıĢtır. Musiki Muallim Mektebi‟nde uygulanan 

1924 ve 1936 Programları, Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümlerinde uygulanan 1937, 1941, 

1944, 1947, 1966, 1970, 1974 Programları, Yüksek Öğretmen Okulları ve Eğitim Fakültesi 

Müzik Bölümlerinde uygulanan 1978 Programı bunların baĢlıcalarıdır (Gençel Ataman ve 

Okay, 2012: 2). Bu programları Eğitim Fakülteleri GSE Bölümleri Müzik Eğitimi Anabilim 

Dallarında uygulanan 1998, 2006 ve 2018 programları izlemiĢtir.  

 

1998 müzik öğretmenliği lisans programı, 8 yıl süresince geçerliliğini sürdürmüĢtür. 1998 

programı üzerindeki eleĢtiri ve öneriler, 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren 

ilköğretim programlarında yapılan değiĢiklikler, lisans programına iliĢkin öğrenme 

çıktılarının tanımlanması ve standardizasyonu gibi nedenlerle 2006 yılında YÖK tarafından 

yine yeni bir lisans programı uygulamaya konulmuĢtur. 2006 müzik öğretmenliği lisans 

programı da 12 yıl süresince geçerliğini korumuĢtur. 2006 programı günümüzde sadece 

4.sınıf öğrencileri için geçerliliğini sürdürmektir. 2018 yılında yine YÖK tarafından yapılan 

köklü değiĢiklik ile eğitim fakültelerinin tüm anabilim dallarında olduğu gibi müzik 

öğretmenliği anabilim dallarında da 2018 programı uygulamaya girmiĢtir. 2018 müzik 

öğretmenliği programı 1, 2 ve 3.sınıflarda geçerliğini koruyan son programdır. Tokcan ve 

Tangülü (2019) 2018 yılında tüm eğitim fakültesi lisans programlarında değiĢikliğe 

gidilmesini, MEB tarafından geliĢtirilen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve Öğretmen 

Strateji Belgesi‟nin göz önünde bulundurulmasının gerekliliği olarak belirtmektedir (s. 97). 

 
Bu bağlamda çalıĢma, eğitim fakülteleri çatısı altındaki müzik öğretmenliği anabilim 

dallarında günümüzde geçerliğini sürdüren 2006 ve 2018 lisans programlarındaki alan 

derslerinin karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesi, derslerin somut bir Ģekilde sınıflandırılarak 

ortaya konulması ve her iki programdaki derslerin ad, kredi ve ders saatleri açısından 

değerlendirilmesi yönünde anlam taĢımaktadır. Dolayısıyla bu araĢtırma ile 2006 ve 2018 
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müzik öğretmenliği lisans programları alan derslerinin karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesi 

amaçlanmıĢtır. 

 

 

2.YÖNTEM 

 

2.1. AraĢtırma Modeli 

 

2006 ve 2018 müzik öğretmenliği lisans programları alan derslerinin karĢılaĢtırmalı olarak 

incelenmesini konu edinen bu çalıĢma nitel bir araĢtırmadır. Gözlem, görüĢme ve doküman 

analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı nitel araĢtırmalar, olay ve durumların 

gerçekçi bir Ģekilde ortaya konulmasına yönelik araĢtırmalardır (Yıldırım ve ġimĢek, 2016: 

41). ÇalıĢmada nitel araĢtırma türlerinden biri olan doküman incelemesi tekniği kullanılmıĢtır. 

Doküman incelemesi, yazılı ve görsel malzemelerin toplanıp analiz edilmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Sönmez ve Alacapınar, 2014: 95). Bir diğer yaklaĢım ile doküman 

incelemesi, araĢtırılması hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 

analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2016, s. 189).  

 

 

2.2. Evren Örneklem 

 

Bu araĢtırmanın evrenini eğitim fakülteleri 2006 ve 2018 öğretmen yetiĢtirme programları, 

örneklemini ise 2006 ve 2018 müzik öğretmenliği programları oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın 

örneklem grubu, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiĢtir. Amaçlı örnekleme yöntemi, 

Büyüköztürk ve diğerlerine (2015) göre, yapılan çalıĢmaya bağlı olarak bilgi açısından zengin 

durumların seçilmesi ve derinlemesine araĢtırılması Ģeklinde açıklanmaktadır (s. 90).  

 

 

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

 

ÇalıĢmaya ait verilerin toplanmasında araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen “2006 ve 2018 

Derslerini Sınıflandırma Formu” kullanılmıĢtır. Formun oluĢturulmasında, Berki ve 

Karakelle (2009: 2) tarafından yapılan çalıĢmanın kategori anlayıĢından yola çıkılarak, Gençel 

Ataman ve Okay (2012: 149) tarafından oluĢturulan, müzik öğretmenliği lisans programı alt 

alanları kullanılmıĢtır. Formdaki alt alanlar; toplu performans, bireysel performans, müzik 

pedagojisi, müzik teorisi ve kompozisyon, müzik kültürü, geleneksel Türk müzikleri ve alan 

eğitimi seçmeli dersler Ģeklindedir. YÖK‟ün 2006 ve 2018 müzik öğretmenliği lisans 

programındaki dersler, adları, içerikleri, çeĢitleri açısından incelenerek, formdaki alt alanlara 

iĢlenmiĢtir. Dersler formdaki alt alanlara iĢlenirken, derslerin kredi ve ders saatlerine de yer 

verilmiĢtir. Forma iĢlenen verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıĢtır. TavĢancıl ve 

Aslan‟ın (2001) da belirttiği gibi içerik analizi, yazılı, sözlü ve benzeri materyallerin 

sistematik bir biçimde incelenmesine olanak sağlayan bilimsel bir yaklaĢımdır (s.17). 

ÇalıĢmanın bulgular bölümünde yer alan tablolarda, 2006 ve 2018 müzik öğretmenliği lisans 

programındaki dersler her bir alt alana göre, dersin adı, dersin kredisi ve programdaki toplam 

ders saati Ģeklinde sınıflandırılarak yorumlanmıĢtır.   

 

 

3.BULGULAR 

ÇalıĢmanın bulgular bölümünde 2006 ve 2018 müzik öğretmenliği lisans programındaki 

dersler, toplu performans, bireysel performans, müzik pedagojisi, müzik teorisi ve 
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kompozisyon, müzik kültürü, geleneksel Türk müzikleri ve alan eğitimi seçmeli dersler 

baĢlıklarındaki tablolar aracılığı ile sunulmuĢtur. 

 

 
Tablo 1 

2006 ve 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarının Alt Alanlar Açısından 

Karşılaştırılması 
 

 
 

ALT ALANLAR 
 
 

 
 

2006 PROGRAMI 

 
 

2018 PROGRAMI 

Ders  
Sayısı 

Toplam 
Kredi 

Toplam 
Ders Saati 

Ders  
Sayısı 

Toplam 
Kredi 

Toplam  
Ders Saati 

Toplu Performans  15 24 36 13 22 32 
Bireysel Performans 21 21 22 15 15 15 
Müzik Pedagojisi 13 28 41 6 18 25 
Müzik Teorisi ve Kompozisyon 13 30 36 4 10 12 
Müzik Kültürü 4 8 8 3 6 6 
Geleneksel Türk Müzikleri 4 6 8 8 16 24 
Seçmeli Dersler - - - 6 12 12 

TOPLAM 70 117 151 55 99 126 

 

Tablo 1‟de 2006 ve 2018 müzik öğretmenliği lisans programlarının alt alanlar açısından 

karĢılaĢtırılmasına yer verilmiĢtir. Tabloya bakıldığında, 2006 müzik öğretmenliği lisans 

programındaki alt alanların ders sayısı, toplam kredi ve ders saatleri açısından 2018 

programına göre sayıca çok fazla olduğu göze çarpmaktadır. Diğer yandan yalnızca seçmeli 

dersler alt alanında 2018 programının sayıca öne çıktığı görülmektedir.  

 

Tablo 2  

2006 ve 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarındaki Toplu Performans Alt Alanında 

Yer Alan Derslerin Karşılaştırılması 

 
 
 

2006 PROGRAMI TOPLU PERFORMANS ALT 
ALANINDA YER ALAN DERSLER 
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2018 PROGRAMI TOPLU PERFORMANS ALT 

ALANINDA YER ALAN DERSLER 
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Koro I-II-III-IV-V-VI 14 20 Çoksesli Koro 1-2 4 6 
Koro ve Yönetimi * 1 2 Orkestra-Oda Müziği 1-2-3-4 8 12 

Orkestra/Oda Müziği I-II-III 6 9 Gitar Eğitimi ve Eşlikleme 1-2* 2 2 
Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi*  2 3 Türk Halk Müziği Korosu 1-2* 4 6 

Eşlik Çalma 1 2 Türk Sanat Müziği Korosu 1-2* 4 6 
Okul Çalgıları-I-II-III 3 6 Orff Çalgıları 2 2 

TOPLAM 24 36 TOPLAM 22 32 
 

Tabloda * iĢareti ile belirtilen dersler 2 boyuttan oluĢan derslerdir.  
*Koro ve Yönetimi dersi “Koro” ve “Koro Yönetimi” olmak üzere 2 boyuttan oluĢmaktadır. Dersin sadece “Koro” boyutu göz önüne 

alındığında bu boyut Toplu Performans alt alanında değerlendirilmiĢtir. 
*Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi dersi “Orkestra/Oda Müziği” ve “Orkestra/Oda Müziği Yönetimi” olmak üzere 2 boyuttan oluĢmaktadır. 

Dersin sadece “Orkestra/ Oda Müziği” boyutu göz önüne alındığında bu boyut Toplu Performans alt alanında değerlendirilmiĢtir.  

*Gitar Eğitimi ve Eşlikleme dersi “Gitar Eğitimi” ve “Gitar Eşlikleme” olmak üzere 2 boyuttan oluĢmaktadır. Dersin “Gitar Eşlikleme” 
boyutu göz önüne alındığında bu boyut Toplu Performans alt alanında değerlendirilmiĢtir.  

*Türk Halk Müziği/Türk Sanat Müziği Korosu dersleri “Türk Halk Müziği/Türk Sanat Müziği” ve “Koro” olmak üzere 2 boyuttan 

oluĢmaktadır. Derslerin “Koro” boyutu göz önüne alındığında bu boyut Toplu Performans alt alanında değerlendirilmiĢtir. 
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Tablo 2‟ye bakıldığında;  2006 programının 7 yarıyılında yer alan Koro derslerinin, 2018 

programında Çoksesli Koro adıyla 2 yarıyıla düĢürüldüğü görülmektedir. Koro dersleri 

açısından en önemli değiĢiklik, geleneksel müzikler koro eğitimini içinde barındıran Türk 

Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu derslerinin 2018 programında yer almasıdır. 

Orkestra/Oda Müziği dersleri her iki programda kredi ve ders saati açısından aynıdır. 2018 

programında EĢlik Çalma dersine yer verilmediği ancak bu dersin yerine Gitar Eğitimi ve 

EĢlikleme adında bir ders konulduğu anlaĢılmaktadır.  Ayrıca 2006 programının 3 yarıyılında 

yer alan ve genel olarak orff çalgıları, bağlama, mandolin, gitar, blokflüt ve benzeri çalgıların 

öğretimlerini içeren Okul Çalgıları dersleri 2018 programından kaldırılarak yeni bir ders olan 

Orff Çalgıları dersine yer verilmiĢtir. Ġki programa kredi ve ders saatleri açısından 

bakıldığında, toplu performans alt alanında yer alan derslerin toplam kredi ve ders saatlerinde 

2018 programı açısından az da olsa bir azalmanın olduğu dikkat çekmektedir.  

 

 

Tablo 3 

2006 ve 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarındaki Bireysel Performans Alt 

Alanında Yer Alan Derslerin Karşılaştırılması 

 

 
 

2006 PROGRAMI BİREYSEL PERFORMANS 
ALT ALANINDA YER ALAN DERSLER 
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Piyano I-II-III-IV-V-VI-VII 7 7 Piyano Eğitimi 1-2 2 2 
Piyano ve Öğretimi* 1 1 Bireysel Çalgı Eğitimi 1-2-3-4-5-6-7 7 7 

Bireysel Çalgı I-II-III-IV-V-VI-VII 7 7 Ses Eğitimi 1-2 2 2 
Bireysel Çalgı ve Öğretimi* 1 1 Bağlama Eğitimi 1-2 2 2 
Bireysel Ses Eğitimi I-II-III-IV 4 4 Gitar Eğitimi ve Eşlikleme 1-2* 2 2 

Elektronik Org Eğitimi 1 2    

TOPLAM 21 22 TOPLAM 15 15 

 
Tabloda * iĢareti ile belirtilen dersler 2 boyuttan oluĢan derslerdir.  
*Piyano ve Öğretimi dersi “Piyano” ve “Piyano Öğretimi” olmak üzere 2 boyuttan oluĢmaktadır. Dersin sadece “Piyano” boyutu göz 

önüne alındığında bu boyut Bireysel Performans alt alanında değerlendirilmiĢtir. 

*Bireysel Çalgı ve Öğretimi dersi “Bireysel Çalgı” ve “Bireysel Çalgı Öğretimi” olmak üzere 2 boyuttan oluĢmaktadır. Dersin sadece 
“Bireysel Çalgı” boyutu göz önüne alındığında bu boyut Bireysel Performans alt alanında değerlendirilmiĢtir. 

*Gitar Eğitimi ve EĢlikleme dersi “Gitar Eğitimi” ve “Gitar Eşlikleme” olmak üzere 2 boyuttan oluĢmaktadır. Dersin “Gitar Eğitimi” 

boyutu göz önüne alındığında bu boyut Bireysel Performans alt alanında değerlendirilmiĢtir. 

 

Tablodan da anlaĢılacağı gibi bireysel performans dersleri açısından 2018 programında 

getirilen en büyük değiĢim Piyano dersleriyle ilgilidir. 2006 programında 8 yarıyıl ve 

toplamda 8 saat olan piyano dersleri, 2018 programında Piyano Eğitimi 1-2 adı altında 

yalnızca 2 yarıyıl ve 2 saat ile sınırlandırılmıĢtır. Benzer durum piyano derslerindeki kadar 

göze çarpıcı olmasa da Bireysel Çalgı ve Ses Eğitimi derslerinde de gözlemlenmektedir. 2006 

programında 8 yarıyıl boyunca yer alan Bireysel Çalgı dersleri 2018 programı ile 7 yarıyıla ve 

2006 programında 4 yarıyıl boyunca yer alan Bireysel Ses Eğitimi dersleri de yine 2018 

programı ile 2 yarıyıla düĢürülmüĢtür. Bağlama Eğitimi, Gitar Eğitimi ve EĢlikleme 

derslerinin 2018 programında yeni dersler olarak yer alması da programın getirdiği 

yeniliklerdendir. Ġki program bireysel performans alt alanı açısından karĢılaĢtırıldığında, 2018 

programında kredi ve ders saatleri açısından dikkat çekici bir azalmanın olduğu göze 

çarpmaktadır.   

 

 

 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 6 

Tablo 4 

2006 ve 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarındaki Müzik Pedagojisi Alt Alanında 

Yer Alan Derslerin Karşılaştırılması 

 
 
 

2006 PROGRAMI MÜZİK PEDAGOJİSİ ALT 
ALANINDA YER ALAN DERSLER 
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2018 PROGRAMI MÜZİK  
PEDAGOJİSİ ALT  

ALANINDA YER ALAN DERSLER 

D
er

si
n

 T
o

p
la

m
 

K
re

d
is

i 

To
p

la
m

 D
er

s 

Sa
at

i 

Okul Deneyimi 3 5 Okul Müziği Dağarı 2 2 
Eğitim Müziği Dağarı 2 2 Müzik Öğretimi Programları 2 2 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal 
Tasarımı 

3 4 Müzik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2 2 

Özel Öğretim Yöntemleri I-II 6 8 Öğretmenlik Uygulaması 1-2 10 16 
Oyun Dans ve Müzik 1 2 Topluma Hizmet Uygulamaları 2 3 

Bireysel Çalgı ve Öğretimi* 1 1    
Piyano ve Öğretimi* 1 1    
Koro ve Yönetimi* 1 2    

Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi* 2 3    
Okulöncesi Müzik Eğitiminde Genel 

Yaklaşımlar 
1 2    

Öğretmenlik Uygulaması 5 8    
Topluma Hizmet Uygulamaları 2 3    

TOPLAM 28 41 TOPLAM 18 25 
 

Tabloda * iĢareti ile belirtilen dersler 2 boyuttan oluĢan derslerdir.  
*Piyano ve Öğretimi dersi “Piyano” ve “Piyano Öğretimi” olmak üzere 2 boyuttan oluĢmaktadır. Dersin sadece “Piyano Öğretimi” boyutu 

göz önüne alındığında bu boyut Müzik Pedagojisi alt alanında değerlendirilmiĢtir. 

*Bireysel Çalgı ve Öğretimi dersi “Bireysel Çalgı” ve “Bireysel Çalgı Öğretimi” olmak üzere 2 boyuttan oluĢmaktadır. Dersin sadece 
“Bireysel Çalgı Öğretimi” boyutu göz önüne alındığında bu boyut Müzik Pedagojisi alt alanında değerlendirilmiĢtir. 

*Koro ve Yönetimi dersi “Koro” ve “Koro Yönetimi” olmak üzere 2 boyuttan oluĢmaktadır. Dersin sadece “Koro Yönetimi” boyutu göz 
önüne alındığında bu boyut Müzik Pedagojisi alt alanında değerlendirilmiĢtir. 

*Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi dersi “Orkestra/Oda Müziği” ve “Orkestra/Oda Müziği Yönetimi” olmak üzere 2 boyuttan oluĢmaktadır. 

Dersin sadece “Orkestra/ Oda Müziği Yönetimi” boyutu göz önüne alındığında bu boyut Müzik Pedagojisi alt alanında değerlendirilmiĢtir.  
 

 

Tablo 4‟e bakıldığında, müzik pedagojisi alt alanı açısından 2018 programında ciddi bir ders 

saati ve kredi düĢüĢünün olduğu görülmektedir. 2006 programında yer alan Öğretmenlik 

Uygulaması ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersleri 2018 programında da yerini 

korumuĢtur. Ancak 2006 programında yer alan ve müzik öğretmenliği mesleğinin performans 

öğretimi açısından önemli derslerini oluĢturan Bireysel Çalgı/Piyano Öğretimi, Koro/ 

Orkestra/Oda Müziği Yönetimi gibi derslerin 2018 programında yer almaması dikkat 

çekicidir. Diğer yandan müzik eğitimi açısından önemli görülen ve 2006 programında yer 

alan Eğitim Müziği Dağarı, Özel Öğretim Yöntemleri, Oyun Dans ve Müzik vb. derslere de 

zorunlu dersler olarak yeni programda yer verilmemiĢtir..   

 

Tablo 5 

2006 ve 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarındaki Müzik Teorisi ve Kompozisyon 

Alt Alanında Yer Alan Derslerin Karşılaştırılması 

 
 
 

2006 PROGRAMI MÜZİK TEORİSİ VE 
KOMPOZİSYON ALT ALANINDA YER ALAN 
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2018 PROGRAMI MÜZİK TEORİSİ VE  

KOMPOZİSYON ALT ALANINDA YER ALAN 
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Müziksel İşitme Okuma Yazma 
I-II-III-IV-V-VI 

16 20 Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1-2 6 8 
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Armoni Kontrpuan-Eşlik I-II-III-IV 8 8 Armoni ve Eşlikleme 1-2 4 4 
Müzik Biçimleri 2 2    

Türk Müziği Çokseslendirme 1 2    
Eğitim Müziği Besteleme 3 4    

TOPLAM 30 36 TOPLAM 10 12 

 

2006 ve 2018 programlarının müzik teorisi ve kompozisyon alt alanı açısından 

karĢılaĢtırıldığı tabloda dikkat çeken en önemli durum Müziksel ĠĢitme Okuma Yazma ve 

Armoni derslerindeki değiĢikliktir. 2006 programında 6 yarıyıl boyunca devam eden 

Müziksel ĠĢitme Okuma Yazma dersleri ve 4 yarıyıl boyunca devam eden Armoni Kontrpuan-

EĢlik dersleri, 2018 programında Batı Müziği Teori ve Uygulaması ve Armoni ve EĢlikleme 

dersleri adıyla 2 yarıyıla düĢürülmüĢtür. Diğer yandan 2006 programında yer alan Müzik 

Biçimleri, Türk Müziği Çokseslendirme ve Eğitim Müziği Besteleme derslerine 2018 

programında zorunlu ders olarak yer verilmemiĢtir. Her iki program müzik teorisi ve 

kompozisyon alt alanı açısından karĢılaĢtırıldığında, 2018 programında kredi ve ders saatleri 

açısından yine dikkat çekici bir azalmanın olduğu anlaĢılmaktadır.  
 

Tablo 6 

2006 ve 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarındaki Müzik Kültürü Alt Alanında Yer 

Alan Derslerin Karşılaştırılması 

 
 
 

2006 PROGRAMI MÜZİK KÜLTÜRÜ ALT 
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2018 PROGRAMI MÜZİK KÜLTÜRÜ ALT 
ALANINDA YER ALAN  
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Genel Müzik Tarihi 2 2 Batı Müziği Tarihi 2 2 
Türk Müzik Tarihi 2 2 Türk Müziği Tarihi 2 2 

Güncel ve Popüler Müzik 2 2 Müzik Kültürü 2 2 
Müzik Kültürü 2 2    

TOPLAM 8 8 TOPLAM 6 6 

 

Tablo 6‟da 2006 ve 2018 müzik öğretmenliği lisans programlarının müzik kültürü alt alanı 

açısından karĢılaĢtırılmasına yer verilmiĢtir. Tablodan elde edilen bulgulara göre 2006 

programındaki Türk Müzik Tarihi ve Müzik Kültürü derslerinin isim, kredi ve ders saati 

açısından 2018 programında yerini koruduğu anlaĢılmaktadır. 2006 programındaki Genel 

Müzik Tarihi dersi 2018 programında Batı Müziği Tarihi ismiyle yer almaktadır. Ayrıca 2006 

programındaki Güncel Popüler Müzik dersi 2018 programındaki zorunlu derslerden 

kaldırılmıĢtır. 

 

 

Tablo 7 

2006 ve 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarındaki Geleneksel Türk Müzikleri Alt 

Alanında Yer Alan Derslerin Karşılaştırılması 

 
 
 

2006 PROGRAMI GELENEKSEL TÜRK 
MÜZİKLERİ ALT ALANINDA YER ALAN 
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2018 PROGRAMI GELENEKSEL  

TÜRK MÜZİKLERİ ALT  
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Geleneksel Türk Halk Müziği 2 2 Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması 1-2 4 6 
Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması 1 2 Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması 1-2 4 6 
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Geleneksel Türk Sanat Müziği 2 2 Türk Halk Müziği Korosu 1-2* 4 6 
Geleneksel Türk Sanat Müziği 

Uygulaması 
1 2 Türk Sanat Müziği Korosu 1-2* 4 6 

TOPLAM 6 8 TOPLAM 16 24 

 
Tabloda * iĢareti ile belirtilen dersler 2 boyuttan oluĢan derslerdir.  

*Türk Halk Müziği/Türk Sanat Müziği Korosu dersleri “Türk Halk Müziği/Türk Sanat Müziği” ve “Koro” olmak üzere 2 boyuttan 
oluĢmaktadır. Derslerin “Türk Halk Müziği/Türk Sanat Müziği” boyutu göz önüne alındığında bu boyut Geleneksel Türk Müzikleri alt 

alanında değerlendirilmiĢtir. 

 

 

Tablo 7‟ye bakıldığında geleneksel Türk müzikleri alt alanına göre 2006 programındaki 

Geleneksel Türk Halk Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması derslerinin 2018 

programında ders saati ve kredilerinin arttırıldığı ve bu derslerin Türk Halk Müziği Teori ve 

Uygulaması 1 ve 2 Ģeklinde isim değiĢikliğine uğradığı anlaĢılmaktadır. Aynı durum 2006 

programındaki Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması 

dersleri açısından da görülmektedir. Ġki program arasındaki bir diğer fark da geleneksel 

müzikler açısından 2018 programına Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu 

derslerinin eklenmiĢ olmasıdır. Ġki programa bu alt alandaki ders ağırlıkları açısından 

bakıldığında, 2018 programının 2006 programına göre ders sayısı, ders saati ve kredi 

açısından daha zenginleĢtirilmiĢ olduğu göze çarpmaktadır.  

 

 

Tablo 8 

2006 ve 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarının Alan Eğitimi Seçmeli Dersler 

Açısından Karşılaştırılması 

 
 

2006 PROGRAMI ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ ALT 
ALANINDA  

YER ALAN DERSLER 
 

 
2018 PROGRAMI ALAN EĞİTİMİ  

SEÇMELİ ALT ALANINDA  
YER ALAN DERSLER 

 
 D
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YOK 

Alan Eğitimi Seçmeli 1-2-3-4-5-6 12 12 

TOPLAM 12 12 

 
YÖK MÜZİK ALANI SEÇMELİ DERS LİSTESİ 

 
Batı Müziği Tür ve Biçim Bilgisi 
Dini Musiki 
Drama ve Müzikli Oyunlar 
Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri 
Müzik Toplulukları Yönetimi 
Müziksel Organizasyon ve İletişim 
Okul Öncesi Müzik Eğitimi 
Popüler Müzik ve Uygulamaları 
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 
Türk Halk Müziği Tür ve Biçim Bilgisi 
Türk Müziği Çok Seslendirme 
Türk Sanat Müziği Tür ve Biçim Bilgisi 
Vurmalı Çalgılar 

 

Tablo 8‟e bakıldığında, 2006 müzik öğretmenliği lisans programında alan eğitimi seçmeli 

derslere yer verilmediği görülmektedir. Diğer yandan 2018 programının alan eğitimi seçmeli 

dersler açısından oldukça zengin bir yapıya sahip olduğu anlaĢılmaktadır. 2018 

programındaki YÖK müzik alanı seçmeli dersleri incelendiğinde, listede 13 dersin yer aldığı 
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görülmektedir. Program 3. yarıyıldan baĢlamak üzere bünyesinde 6 seçmeli dersi 

barındırmaktadır. Ders listesine bakıldığında derslerin programın diğer alt alanlarındaki açığı 

kapatmak üzere belirlendiği ve seçmeli derslerin programdaki toplam kredi ve ders saatlerinin 

12 olduğu anlaĢılmaktadır.   

 

 
 

4.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

2006 ve 2018 müzik öğretmenliği lisans programlarının alan dersleri açısından 

karĢılaĢtırılmasının amaçlandığı bu araĢtırmanın sonuçlarına göre, 2006 ve 2018 

programlarındaki alan derslerinin çeĢitleri, adları, kredileri ve ders saatleri açısından 

farklılıklar gösterdiği belirlenmiĢtir. Bu farklılıkların genellikle 2018 programına yönelik 

olarak geleneksel Türk müzikleri alt alanının dıĢında azalma Ģeklinde olduğu göze 

çarpmaktadır. 2018 programına yönelik azalma durumunun özellikle bireysel performans, 

müzik pedagojisi ve müzik teorisi-kompozisyon alanlarında belirgin düzeyde olduğu 

saptanmıĢtır. 2018 programına yönelik olarak geleneksel Türk müziği alt alanında ise dikkat 

çekici bir artıĢ söz konusudur.  

 

Türk Sanat/Halk Müziği Korosu ve Orff Çalgıları dersleri, 2018 programının toplu 

performans alt alanı açısından getirdiği en önemli yeniliklerdir. Bireysel performans açısından 

2018 programındaki piyano ve bireysel ses derslerinde gözle görülür bir azalmanın olduğu 

ancak bağlama ve gitar eğitimi derslerinin de yeni programla alana kazandırıldığı 

belirlenmiĢtir. 2006 programındaki müzik pedagojisi alt alanında bireysel çalgı/piyano 

öğretimi ve koro/orkestra-oda müziği yönetimi gibi dersler ile müzik öğretmeni adaylarına 

çalgı eğitimcisi ve toplu çalma söyleme yöneticisi kimlikleri açısından büyük avantaj 

sağlandığı göze çarpmaktadır. Ancak 2018 programında çalgı ya da müzik toplulukları 

açısından pedagojik bir dersin olmaması 2018 programının bir eksikliğini ortaya 

çıkarmaktadır.  

 

2018 programındaki en önemli bir baĢka değiĢiklik de müzik teorisi ve kompozisyon alt 

alanındaki müziksel iĢitme ve armoni derslerinin dönemlerinde, gözle görülür bir azalmanın 

olmasıdır. Ayrıca yeni programda yine bu alt alana ait Müzik Biçimleri, Türk Müziği 

Çokseslendirme ve Eğitim Müziği Besteleme dersleri de zorunlu ders olma özelliğini 

yitirmiĢtir.  

 

Ġki programda en az oluĢan farklılık müzik kültürü alt alanına aittir. Bu alan 

değerlendirildiğinde, yeni programda yalnızca Güncel Popüler Müzikler dersinin zorunlu 

dersler kapsamından çıkarıldığı belirlenmiĢtir. Ġki programda ortaya çıkan bir diğer en önemli 

farklılık ise geleneksel Türk müzikleri alt alanını kapsamaktır. Yeni programda bu alana, ders 

sayısı, ders saati, kredi ve uygulama açısından gözle görülür bir Ģekilde önem 

kazandırılmıĢtır. 

 

2018 programının alan eğitimi seçmeli dersler açısından oldukça zengin bir yapıya sahip 

alması da program açısından önemli bir kazanımdır. 2018 programında zorunlu alan dersi 

olarak yer verilmeyen birçok derse seçmeli dersler kapsamında yer verilmiĢ ve öğrencilere bu 

dersler yoluyla daha fazla tercih Ģansı tanınmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında yalnızca müzik alanı 

seçmeli derslerin incelenmesinin yanı sıra 2018 programının genel kültür ve meslek bilgisi 

açısından da çok zengin bir seçmeli ders havuzuna sahip olduğu bilinmektedir. Programdaki 

tüm seçmeli dersler birlikte değerlendirildiğinde, bu derslerin müzik öğretmeni adaylarının 
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alanları açısından çok yönlü olabilmeleri, baĢka disiplinleri tanımaları, kendilerini ilgili ya da 

yatkın oldukları çeĢitli konularda geliĢtirmelerine olanak sağlamaları açısından değer 

taĢımaktadır. Ülkemizde müzik öğretmenliği anabilim dallarının ders kataloglarına müzik 

alanı seçmeli dersleri açısından bakıldığında, birkaç anabilim dalı dıĢındaki anabilim 

dallarında YÖK tarafından belirlenen seçmeli derslerin tümüne yer vermediği belirlenmiĢtir. 

Belirlenen seçmeli dersler genellikle 6 döneme karĢılık gelecek 6 seçmeli ders ile sınırlı 

tutulmuĢtur. Bu durumun sayıca öğretim elemanı eksikliği, öğretim elemanı ders yüklerinin 

yoğunluğu ve anabilim dallarının olanakları çerçevesinde Ģekillendiği akla gelmektedir.  

 

2020 yılında YÖK‟ün eğitim fakülteleri ile ilgili aldığı kararlar doğrultusunda, öğretmenlik 

lisans programlarının oluĢturulması ve belirlenmesi iĢi, genelde fakültelere özelde ise 

anabilim dallarına bırakılmıĢtır. Fakülte, bölüm, anabilim dalı iĢbirliği içinde oluĢturulacak bu 

programların ne zaman uygulamaya konulacağı tam olarak bilinmemekle beraber yeni 

program tasarılarının yakın gelecekte oluĢturulmaya baĢlanacağı da öngörülmektedir. Bu 

doğrultuda çalıĢmanın sonuçlarından yola çıkılarak, oluĢturulacak yeni müzik öğretmenliği 

lisans programının; 

 

 Fakülte, bölüm ve anabilim dalının her türlü olanakları doğrultusunda düzenlenmesi,  

 GeçmiĢten günümüze uygulanmıĢ olan programlardan yola çıkılarak müzik öğretmeni 

adaylara mesleki, sosyal ve kültürel açıdan mümkün olduğunca fazla kazanım 

sağlayabilecek bir program oluĢturulabilmesi,  

 Program geliĢtirme aĢamasında öğretim elemanlarının, öğrenim görmekte olan 

öğrencilerin ve görev yapan müzik öğretmenlerinin görüĢ, öneri ve beklentilerine 

önem verilmesi ve 

 Program geliĢtirme sürecinde yine fakülte- okul iĢbirliğine önem verilerek programın 

alana katkı sağlayan nitelikli müzik öğretmenleri yetiĢtirmesine olanak verebilmesi 

önerilmektedir.   
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ÖZET 

Kavram yanılgısı “basit bir hatadan çok sistemli bir Ģekilde insanı hataya teĢvik eden algı 

biçimidir”. Matematiksel kavramların birçoğunda da öğrencilerin kavram yanılgısına 

düĢtükleri görülmektedir. Bu kavramlardan ikisi üslü ve köklü ifadelerdir. Üslü ve kareköklü 

ifadeler ilköğretim matematik müfredatında diğer birçok konu ile iç içedir. Bu kavramlarda 

ortaya çıkan kavram yanılgıları bağlantılı olduğu konuların da öğrenilmesini 

zorlaĢtırmaktadır. Kavram yanılgılarının giderilmesi için öncelikle bu yanılgıların tespit 

edilmesi gerekir. Bu süreçte öğretmenlerin büyük etkisi olacaktır. Öğretmenlerin kavram 

yanılgılarının belirlenmesi ve altında yatan sebeplerin ortaya çıkarılmasında doğrudan 

tecrübeleri vardır. Buradan hareketle bu çalıĢmada ilköğretim matematik öğretmenlerinin üslü 

ve kareköklü ifadelerdeki yanılgılara dair farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢma nitel bir araĢtırma olarak tasarlanmıĢtır. ÇalıĢma grubu, 2020-2021 eğitim öğretim 

yılında Doğu Anadolu‟da bir ilin devlet ve özel okullarında görev yapmakta olan 32 ortaokul 

matematik öğretmeninden oluĢmaktadır. Veri toplama aracı olarak araĢtırmacılar tarafından 

geliĢtirilen 4 açık uçlu sorudan oluĢan bir anket formu kullanılmıĢtır. Anket formunda yer 

alan bu dört soru aĢağıda belirtildiği gibidir;  

1. Kavram yanılgısının ne demek olduğunu açıklayabilir misiniz? 

2. Üslü ifadelere iliĢkin öğrencilerinizde kavram yanılgılarına rastladınız mı? Varsa 

nelerdir? 

3. Kareköklü ifadelere iliĢkin öğrencilerinizde kavram yanılgılarına rastladınız mı? Varsa 

nelerdir? 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 13 

4. “Sizce, bahsettiğiniz bu kavram yanılgılarının altında yatan düĢünce ne olabilir? (Üslü 

ve kareköklü ifadeler için ayrı açıklayın lütfen) 

Anket formu aracılığı ile ulaĢılan nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiĢtir. Ġçerik 

analizine uygun olarak verilerden kod ve kategoriler üretilip frekansları ile birlikte tablolar 

yardımıyla, altına yorumlar da eklenerek sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Üslü ifadeler, köklü ifadeler, kavram yanılgısı, ortaokul matematik 

öğretmenleri 

GiriĢ 

Kavram yanılgısı çeĢ tl  Ģek llerde tanımlanab lmekted r ancak hata kavramıyla 

karıĢtırılmamalıdır. Çünkü hata b r sonuçtur, hatanın kaynağı anlaĢılmadan altında yatan 

düĢünce bel rlenmeden kavram yanılgısından söz ed lemez (Zembat, 2010). Keçel  (2007) 

hatayı, cevaplardak  yanlıĢlıklar; kavram yanılgısını  se öğrenmeye engel oluĢturan kavramsal 

engeller anlamında kullanılmaktadır. Buradan hareketle kavram yanılgısını, s steml  b r 

Ģek lde hata üreten algı b ç m  olarak tar f ed leb l r z (Sm th, D sessa ve Roschelle ,1994). 

Eryılmaz ve Sürmel  (2002)‟ye göre de;  

 Öğrenc ler hatalarının doğru olduğunu, sebepler   le b rl kte açıklıyorlarsa ve  

 Kendilerinden emin olduklarını ifade ediyorlarsa yanılgıları vardır diyebiliriz.  

L teratürde yer alan üslü sayılar  le  lg l  kavram yanılgılarından bazıları;  

 Üslü sayının değer n  bel rleyememe  

 Sıfırıncı kuvvetin anlamını algılayamama  

 (−𝑎)
n
 
ile −𝑎n

 
ı fadeler n  b rb r nden ayırt edememe  

 Negat f üssü algılayamama  

 𝑎n
 
𝑣� �  𝑛a

 ı fadeler n  b rb r nden ayırt edememe  

 Üssü ç ft olan b r sayının değer n n da ma poz t f olduğunu fark edememe  

 Üslü sayının kuvvet n n değer n  bulmada zorlanma  

 Toplama ve çıkarma ı Ģlemler nde karĢılaĢılan güçlükler  

 Çarpma ve bölme ı Ģlemler nde karĢılaĢılan güçlükler  

 Negat f üslü ı fadelerle ı Ģlem yapmada zorlanma 
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Ģekl nde  fade ed lm Ģt r (Duatepe, 2008). L teratürde yer alan kareköklü  fadeler  le  lg l  

kavram yanılgılarından bazıları;  

 Köklü sayının büyüklüğüne karar verememe 

 Köklü bir sayıyı üslü biçimde ifade edememe 

 Bir sayının karesinin karekökü ile karekökünün karesi arasındaki farkı ayırt edememe 

 Üslü sayıların kareköklerini bulmada zorlanma 

 Köklü terimin kuvvetini alma konusunda zorluklar 

 Köklü sayılarla toplama ve çıkarma iĢlemlerinde karĢılaĢılan zorluklar 

 Köklü sayılarla çarpma ve bölme iĢlemlerinde karĢılaĢılan zorluklar  

Ģeklinde ifade edilmiĢtir (Duatepe, 2008). 

ÇalıĢmanın Amacı 

Öğretmenler n, kavram yanılgılarının bel rlenmes  ve altında yatan sebepler n ortaya 

çıkarılmasında doğrudan tecrübeler  olduğu aĢ kardır. Öğretmenler n kavram yanılgılarına 

da r farkındalıklarının bel rlenmes  de kavram yanılgılarının g der lmes   ç n öneml  b r 

kaynaktır. Buradan hareketle bu çalıĢmada  lköğret m matemat k öğretmenler n n üslü ve 

kareköklü  fadelerdek  yanılgılara da r farkındalıklarının bel rlenmes  amaçlanmıĢtır.  

Yöntem 

Bu çalıĢma nitel araĢtırma yöntemlerinden olgubilim çalıĢması olarak dizayn edilmiĢtir. 

Olgubilim çalıĢmalarının amacı, B reyler n b r olguya  l Ģk n yaĢantılarını, algılarını ve 

yükled ğ  anlamları ortaya çıkartmaktır (Kocabıyık, 2016). Bu çalıĢmada öğretmenler n üslü 

ve köklü sayılarda yaptıkları öğretimdeki yaĢantıları ve algılarını ortaya koymayı 

amaçlamaktadır.  ÇalıĢma grubu, 2019-2020 eğ t m öğret m yılında Doğu Anadolu bölges nde 

b r  l n devlet ve özel okullarında görev yapmakta olan 32 ortaokul matemat k öğretmen nden 

oluĢmaktadır. 

Katılımcı grubunu oluĢturan öğretmenlerin çeĢitli değiĢkenlere göre dağılımları tablo 1‟de 

verilmiĢtir. 
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Tablo.1. Öğretmenlerin KiĢisel Bilgi Formuna Verdikleri Cevaplara Göre Dağılımları 

Kategoriler  N % 

Mezun Olduğu Bölüm Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği 32 100 

Lisansüstü Eğitim AlmıĢ 

Olma Durumu 

Evet 5 15,6 

Hayır 27 84,4 

Kıdem 

1-5 10 31,2 

6-10 17 53,2 

11-15 5 15,6 

Kavram Yanılgıları ile 

ilgili Ders Alma Durumu 

Evet 10 31,2 

Hayır 22 68,8 

ÇalıĢmaya katılan 32 öğretmenimizin tamamı lisans eğitimi Ġlköğretim Matematik 

Öğretmenliği programında tamamlamıĢtır. Öğretmenlerimizin 5 tanesi lisansüstü eğitim 

almıĢtır. Öğretmenlerimizin kıdemleri 1-5 yıl arasında olanlar 10, 6-10 yıl arasında olanlar 17, 

11-15 yıl arasında olanlar 5 kiĢidir. Öğretmenlerimizin 10 tanesi kavram yanılgıları ile ilgili 

lisans veya lisansüstü eğitimleri sırasında ders almıĢlardır. 

Ver  toplama aracı olarak araĢtırmacılar tarafından gel Ģt r len k Ģ sel b lg  formu ve 3 açık 

uçlu sorudan oluĢan b r anket formu kullanılmıĢtır. Anket formunda yer alan bu üç soru 

aĢağıda bel rt ld ğ  g b d r;  

1. Kavram yanılgısının ne demek olduğunu açıklayab l r m s n z?  

2. Üslü  fadelere  l Ģk n öğrenc ler n zde kavram yanılgılarına rastladınız mı? Varsa nelerd r?  

3. Kareköklü  fadelere  l Ģk n öğrenc ler n zde kavram yanılgılarına rastladınız mı? Varsa 

nelerdir?  

Anket formuna verilen cevaplar içerik analizine tabi tutulmuĢtur. Ġçerik analizi, belirli 

kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı kelimelerinin belirli kategoriler altında 

toplanması Ģeklinde analiz edilmesidir (Büyüköztürk, vd., 2012). 
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Bulgular 

Bulgular anket formundaki soruların ayrı ayrı analiz edilip yorumlanmasıyla elde edilmiĢtir 

ve her bir soru için ayrı ayrı baĢlıklar halinde sunulmuĢtur. 

Öğretmenlerimize kavram yanılgısının ne olduğuna dair sorulan soruda alınan cevaplar 

Tablo.2‟de verilmiĢtir. 

Tablo.2 Kavram Yanılgısının Ne Olduğuna Dair Verilen Cevapların Ġçerik Analizleri 

Kategoriler N % 

Doğru bilinen yanlıĢlar 15 46,8 

Bilimsel kabul dıĢında bir yoruma sahip olmak  8 25 

S stemat k hata üreten yanlıĢ  algıya sah p olma  5 15,7 

Önceki tecrübelerin yeni bilgilerin öğrenilmesini engellemesi  4 12,5 

Toplam 32 100 

Katılımcı öğretmenlerin kavram yanılgısının ne olduğuna dair yaptıkları açıklamaların içerik 

analizleri yapılmıĢ ve yanıtlar 5 ana kategoride toplanmıĢtır. Katılımcıların neredeyse yarısına 

yakını olmak üzere 15 kiĢi kavram yanılgısını, “doğru bilinen yanlıĢlar” olarak açıklamıĢtır. 

Sekiz katılımcı “bilimsel kabul dıĢında bir yoruma sahip olmak” Ģeklinde yanıt verirken, dört 

katılımcı “önceki tecrübelerin yeni bilgilerin öğrenilmesini engellemesi” Ģeklinde 

açıklamıĢtır. Lisansüstü eğitim alan beĢ katılımcı ise kavram yanılgısını, literatürdeki tanım 

olan “sistematik hata üreten yanlıĢ algıya sahip olma” Ģeklinde yanıtlamıĢtır. 

Öğretmenlerin üslü sayılar ile ilgili karĢılaĢtıkları kavram yanılgılarının içerik analizleri 

Tablo.3‟te verilmiĢtir. 

Tablo.3. Öğretmenlerin Üslü Sayılar Ġle Ġlgili KarĢılaĢtıkları Kavram Yanılgılarının 

Ġçerik Analizleri 

Kategoriler N % 

Taban  le üs değerler n  çarpma  32 100 

(−𝑎)
n
= −𝑎n 

Ģekl nde düĢünme  8 25 

Üsler  aynı olmayan  fadeler  çarparken tabanların çarpılması  6 18,75 

Tabanları eĢit olmayan üslü ifadeleri çarparken üslerin toplanması 4 12,5 

Üssü çift olan bir sayının her zaman pozitif olduğunu belirleyememe 4 12,5 
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Öğretmenlerimizin tamamı üslü sayılar ile ilgili “taban ile üs değerlerini çarpma” yanılgısı ile 

karĢılaĢtıklarını ifade etmiĢlerdir. Sekiz öğretmen parantez içindeki ifadenin üssünün alınması 

ile parantezi olmayan negatif ifadenin üssünün alınması iĢleminin karıĢtırıldığını ifade etmiĢ. 

Üslü ifadelerle çarpma iĢlemi yaparken, üsleri aynı olmayan ifadelerin tabanlarının direk 

çarpılması kavram yanılgısı ile karĢılaĢtığını ifade eden altı katılımcı vardır. Dört katılımcı 

tabanları eĢit olmayan üslü ifadeleri çarparken üslerin toplanması, kavram yanılgısı ile 

karĢılaĢtıklarını ifade ederken, dört katılımcı üssü çift olan bir sayının her zaman pozitif 

olduğunu belirleyememe kavram yanılgısı ile karĢılaĢtıklarını söylemiĢlerdir. 

Öğretmenlerin üslü ifadelerle ilgili karĢılaĢtıkları kavram yanılgılarının nedenleri ile ilgili 

yaptıkları yorumlar içerik analizine tabi tutulmuĢ ve elde edilen kategorilere ait veriler 

Tablo.4‟te verilmiĢtir. 

Tablo.4 Öğretmenlerin Üslü Ġfadelerdeki Kavram Yanılgılarına Gösterdikleri Nedenler  

Kategoriler N % 

AĢırı genelleme 18 56,25 

SomutlaĢtırmada zorlanılması 10 31,25 

Temel kavramlardaki bilgi eksikliği 6 18,75 

Kavramsal öğrenmeden çok  Ģlemsel öğrenmen n gerçekleĢmes   5 15,6 

Daha önceki öğrenmelerden kaynaklanan önyargılar 5 15,6 

Matematiği sadece 4 iĢlem olarak görmek 12 37,5 

Üslü ifadeyi çarpma iĢlemiyle fazla bağdaĢtırmaları 16 50 

2
2
 örneğinin çarpım iĢlemiyle aynı sonucu vermesi 2 6,25 

Ezbere yönelme 10 31,25 

Öğretmenlerin üslü ifadelerdeki kavram yanılgılarına gösterdikleri nedenlerle ilgili verdikleri 

yanıtların yarısından fazlası aĢırı genelleme kategorisi altında toplanmıĢtır. Bu kategoriyi 

takip eden kavram yanılgısı nedeni, öğrencilerin üslü ifadeyi çarpma iĢlemiyle fazla 

bağdaĢtırılmaları katılımcıların yarısı tarafından belirtilmiĢtir. 12 katılımcı matematiği sadece 

4 iĢlem olarak görmenin, üslü sayılarda kavram yanılgısına neden olduğunu söylemiĢlerdir. 

10 katılımcı neden olarak ezbere yönelme derken, 10 katılımcı ise somutlaĢtırmada zorlanma 

olarak belirtmiĢlerdir. Bununla birlikte katılımcılar, üslü sayılarla yapılan iĢlemlerde kavram 

yanılgısına neden olarak “temel kavramlardaki bilgi eksikliği”, “kavramsal öğrenmeden çok 
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 Ģlemsel öğrenmen n gerçekleĢmes ”, “daha önceki öğrenmelerden kaynaklanan önyargılar”, 

“2
2
 örneğinin çarpım iĢlemiyle aynı sonucu vermesi” ifadelerini kullanmıĢlardır. 

Katılımcıların köklü sayıların öğretiminde karĢılaĢtıkları kavram yanılgılarına dair içerik 

analizleri Tablo.5‟te verilmiĢtir. 

Tablo.5 Köklü Sayılar Ġle Ġlgili KarĢılaĢılan Kavram Yanılgılarının Ġçerik Analizleri 

Kategoriler N % 

Öğrencilerin�√ =√ �yazmaları 2 6,25 

Tam kare olmayan  fadeler n tam kare çarpanlarının dıĢarı çıkab leceğ n  

anlamama  

2 6,25 

Karekök derecelerini sadece 2 sanmak 4 12,5 

Sayıyı kök dıĢına çıkarırken sayıyı 2‟ye bölmek  10 31,25 

Bir sayıyı kök içine alırken kök derecesini üs olarak almak yerine sayıyla 

çarpmak 

28 87,5 

√  ve √  ifadelerinin karelerinin toplamının (a+b)
2 
olarak algılanması 4 12,5 

Aynı derecel  kareköklü  fadeler çarpılırken kök  ç ndek  sayının 

toplanması  

4 12,5 

Kök  ç ndek  sayının dıĢarı çıkarılırken kökün dereces yle çarpılması  4 12,5 

Çift köklü dereceli kareköklü ifadelerin içine nagatif sayıların yazılması 2 6,25 

Tablo.5 incelendiğinde öğretmenlerin büyük bir kısmının (N=28) köklü sayıların öğretiminde 

karĢılaĢtıkları kavram yanılgısı “bir sayıyı kök içine alırken kök derecesini üs olarak almak 

yerine sayıyla çarpmak” kategorisi altında toplanmaktadır. Katılımcılardan 10 öğretmen ise 

“sayıyı kök dıĢına çıkarırken 2‟ye bölmek” Ģeklinde kavram yanılgısı ile karĢılaĢtıklarını 

söylemiĢlerdir. Bunlar dıĢında katılımcıların köklü ifadelerin öğretiminde karĢılaĢtıkları 

kavram yanılgıları, “karekök derecelerini sadece 2 sanmak” (4), “√  ve √  ifadelerinin 

karelerinin toplamının (a+b)
2 

olarak algılanması” (4), “aynı derecel  kareköklü  fadeler 

çarpılırken kök  ç ndek  sayının toplanması” (4), “kök  ç ndek  sayının dıĢarı çıkarılırken 

kökün dereces yle çarpılması” (4), “çift köklü dereceli kareköklü ifadelerin içine nagatif 

sayıların yazılması” (2), “öğrencilerin�√ =√ �yazmaları” (2), “tam kare olmayan  fadeler n 

tam kare çarpanlarının dıĢarı çıkab leceğ n  anlamama” (2) kategor ler  altında 

toplanmaktadır. 
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Öğretmenlere köklü sayıların öğretiminde karĢılaĢtıkları kavram yanılgılarının nedenleri 

sorulmuĢ ve verdikleri cevaplar içerik analize tabi tutulmuĢ ve öğretmenlerin verdikleri 

cevaplar Tablo.6‟da verilmiĢtir. 

Tablo.6 Köklü Sayılarda Kavram Yanılgısı Nedenlerinin Ġçerik Analizleri 

Kategoriler N % 

AĢırı genelleme  18 56,25 

SomutlaĢtırmada zorlanılması 10 31,25 

Temel kavramlardak  b lg  eks kl ğ   6 18,75 

Kavramsal öğrenmeden çok  Ģlemsel öğrenmen n gerçekleĢmes   5 15,6 

Daha öncek  öğrenmelerden kaynaklanan önyargılar  5 15,6 

Matemat ğ  sadece 4  Ģlem olarak görmek  12 37,5 

Üslü  fadelerden aktarılan kavram yanılgıları  8 25 

Üslü  fadeler  le köklü  fadeler arasındak   l Ģk y  kuramama  12 37,5 

Ezbere yönelme  10 31,25 

√ =2 örneğ n n yanlıĢ anlamaya sebep olması  2 6,25 

Günlük hayatta karĢılaĢılmaması  7 21,8 

Tablo.6 incelendiğinde öğretmenlerin köklü sayıların öğretiminde karĢılaĢılan kavram 

yanılgılarının nedenlerine dair öğretmenlerin düĢünceleri sorulduğunda, öğretmenlerimizin 

yarısından fazlası (18) “aĢırı genelleme” olarak cevap vermiĢlerdir. Katılımcılardan 12‟si 

“matemat ğ  sadece 4  Ģlem olarak görmek” ve “üslü  fadeler  le köklü  fadeler arasındak  

 l Ģk y  kuramama” kategor ler  altında toplanacak f k rler bel rtm Ģlerd r. Katılımcılardan 10 

tanes  bu soruya “somutlaĢtırmada zorlanılması” ve “ezbere yönelme” Ģekl nde cevap 

verm Ģlerd r. Bu soruya ver len cevapların kategor ler , “üslü  fadelerden aktarılan kavram 

yanılgıları” (8), “günlük hayatta karĢılaĢılmaması” (7), “temel kavramlardak  b lg  eks kl ğ ” 

(6), “kavramsal öğrenmeden çok  Ģlemsel öğrenmen n gerçekleĢmes ” (5), “daha öncek  

öğrenmelerden kaynaklanan önyargılar” (5), “√ =2 örneğ n n yanlıĢ anlamaya sebep olması” 

(2) Ģeklindedir.  

Sonuç ve Öneriler 

Öğretmenlerden lisansüstü eğitim almıĢ 11-15 yıl arası kıdeme sahip olanların ve lisansüstü 

eğitim alanların kavram yanılgısını daha iyi tanımladıkları görülmüĢtür. Bu noktada tecrübe 
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ve lisansüstü eğitimin karĢılaĢılan sorunları analiz etmede önemli olduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin kavram yanılgısını tanımlarken “doğru bilinen yanlıĢlar” ifadesi 

çoğunluktayken, verdikleri örneklerde üslü ve kareköklü ifadelere iliĢkin kavram yanılgılarını 

belirleyebildikleri görülmüĢtür. Öğretmenlerin örnek olarak verdikleri kavram yanılgıları 

çoğunlukla literatürde yer alan kavram yanılgılarıyla örtüĢmektedir. Ancak öğretmenlerin 

büyük çoğunluğu 1-2 örnekten fazla kavram yanılgısına değinmemiĢlerdir. Bu noktada 

kavram yanılgısının analizinde öğretmenlerin eksik kaldığı söylenebilir ve öğretmenlere 

kavram yanılgısına dair hizmet içi eğitim verilebilir. Ayrıca üslü ve köklü sayılarda kavram 

yanılgısına neden olarak belirtilen somutlaĢtırmamak, günlük hayatta bu konu ile 

karĢılaĢmamak gibi kategoriler ile tespit edilmiĢtir. Bu açıdan değerlendirildiğinde matematik 

eğitimcileri öğretmenlerin derslerde kullanmasını için bu konularda günlük hayattan 

modelleme geliĢtirmeleri faydalı olabilir. Aynı zamanda bu konular, günlük hayattan 

örneklerle tasarlanmıĢ STEM eğitim modeli ders planları ile iĢlenmesi de bu konuların 

öğretiminde faydalı olabilir.  
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ZAHĠD XƏLĠLĠN “MƏN TÜLKÜYƏM”  

MƏNZUM NAĞILINDA FOLKLOR MOTĠVLƏRĠ 

 

Ayətxan Ziyad (Ġsgəndərov Ayətxan Ziyatxan oğlu), 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, 

elmi iĢçi. 

ÖZƏT 

Qədimlərdə insanları bir-birinə doğmalaĢdıran, qohumluğu, ünsiyyəti qoruyub-saxlayan 

çox adət-ənənələrimiz olub. ġəxsən mənim ata yurdum ġamaxının Kürdəmic kəndində qarlı-

çovğunlu qıĢ aylarında ağsaqqallar hər axĢam yığıĢarmıĢ birinin evində çay süfrəsi baĢına, 

olanlardan-keçənlərdən danıĢar, yaddaĢları təzələyər, yaddançıxma ərəfəsində olanları 

unudulmağa qoymazdılar. Qabaqlar analar, nənələr övladlarını layla, bayatı, nağıl üstündə 

böyüdərdilər. Körpələr ana laylasının, nənə nağılının Ģirinliyi ilə yuxuya gedərdilər. Doğulan 

körpələrin ruhuna torpağa, ailəyə, doğmalarına bağlılıq ağsaqqal-ağbirçək nəfəsi ilə, istiliyi ilə 

hopardi.  

Elm və texnikanın inkiĢafı çox adət-ənənələrimiz kimi bunları da yadırğatdı. Ġndi insanlar 

onlara doğma, əziz olanlar üçün “macal” edə bilmir, saat-saat, gün-gün, zaman-zaman bir-

birilərindən “aralanırlar”. 

Z.Xəlilin, eləcə də bir çox digər Ģair və yazıçılarımızın qələmə aldıqları müəyyən qələm 

nümunələri – mənzum nağıllar bu gün uĢaq dünyasında yaranan nağıl boĢluğunu doldurmaq 

vasitələrindən biri kimi qəbul oluna bilər. Ana, nənə dilindən nağıl eĢitməyən 

məktəbyaĢlılarımız, heç olmazsa, kitablardansa oxuduqlarının köməyilə dünyada nağılların da 

var olduğundan xəbərdar olurlar.  

Z.Xəlilin 11 mənzum nağılı var. Ancaq təəssüf ki,  yazıçının nağıllı dünyası haqqında 

ədəbi tənqid bu vaxta qədər mükəmməl, tutarlı bir söz deməyib. Səbəb kimi bunu müəllifin 

mənzum nağıllarının ayrıca toplu halında nəĢr olunmaması ilə də izah izah etmək olar. Fakt 

budur ki, bu əsərlər yazıçının nəĢr olunan kitablarında bir qayda olaraq bölüm kimi təqdim 

olunub. Ġlk dəfə dörd mənzum nağıl “Mən rəngləri tanıyıram” Ģeirlər toplusunda “Gəlin nağıl 

danıĢaq” bölümündə iĢıq üzü görüb (Bakı-“Gənclik”-1972). Sonrakı illərdə “Göydən üç alma 

düĢdü” kitabının “Göydən üç alma düĢdü” bölümündə, “Torağaylar oxuyur”da və “SeçilmiĢ 

əsərləri”nin I cildində “Bunlar da ki nağıldı” adlı bölümdə, əsərlərindən seçmələr qismində nəĢr 

olunan “Ağ leyləklər”də isə janr bölgüsünə ayrılmadan, pərakəndə, dağınıq halda yerləĢdirilib. 

Ədəbi tənqid də (Füzuli Əsgərli, İmamverdi Əbilov, Vaqif Əliyev, Soltan Əliyev, Aygün 

Əhmədova, şair-publisist Hidayət, Salatın Əhmədli, Həyat Rüstəm qızı, Cəmilə Məhərrəmova, 

Tənzilə Əliyeva, Hikmət Ziya, Aydın Hacıyev, Mətləb Nağı, Əzizxan Tanrıverdi, Dursun 

Məmmədov, Rəşid Mahmudov, Aysel Mehdiyeva və b.) özlüyündə ümumən kitab haqqında söz 

açdığından, yaxud əsasən lirik Ģeirləri tədqiqata cəlb etdiyindən mənzum nağıllar diqqətdən 

kənarda qalıb. Halbuki “Yeddirəngli muncuq” adlı mənzum nağıl hazır ssenaridir, hətta bu 

günün özündə də Kukla teatrında səhnə təcəssümü tapmaq gücündə əsər səviyyəsindədir. 

Ümumiyyətlə, mənzum nağıllarda nağılçı iki ampulada görünür: nağılçı müəllifin özü də 

ola bilər, əsərin qəhrəmanı da. “Mən tülküyəm” Z.Xəlilin mənzum nağılları sırasında yeganə 

əsərdir ki, nağılçı müəllif deyil, ədəbi qəhrəmanın (burada, tülkünün - A.Ġ.) özüdür. BaĢqa sözlə, 

əsər baĢdan-ayağa tülkünün dilindən nəql olunur. 

Tülkü obrazı necə səciyyələnir, əsər hansı məziyyətləri ilə oxucu diqqətini özündə saxlaya 

bilmək imkanındadır? Məqalədə bu məsələlərdən bəhs olunur. 
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Tədqiqat obyekti götürdüyümüz “Mən tülküyəm” mənzum nağilinın baĢ qəhrəmanı 

tülküdür. Bütün zamanların ədəbi yaradıcılığında bir qayda olaraq kələkbaz, çoxbilmiĢ, 

hiyləgərliyin nümunəsi kimi xatırlanan tülkü. Elmi və bədii ədəbiyyatdan oxuduqlarımızdan, 

eĢitdiklərimizdən bilirik ki, tülkülər canavarkimilər dəstəsinə daxil olan məməlilər 

növündəndir. Təxminən 10 növü var. Bədəninin uzunluğu adətən 90 sm-ə, quyruğu isə 60 sm-

ə çatır. Belinin rəngi kürən, qarnı ağ, hərdən qara rəngə çalır, uzunsov sifətə, böyük sivri 

qulaqlara, vertikal oval Ģəkilli göz bəbəklərinə malikdirlər. Yalnız meĢələrdə və dağlarda yox, 

düzən ərazilərdə də yaĢayır. Azərbaycanın bütün bölgələrində tülkü ilə rastlaĢmaq 

mümkündür, xüsusilə də adi, yaxud kürən növ tülkülərlə. Özü qazıdığı, yaxud rastlaĢdığı boĢ 

yuvada məskən salır. Qida rasionu yaĢadığı mühitdən asılıdır. Adətən bitki yeyir, balıq, 

gəmirici, dovĢan və gəmiricilərlə qidalanır. Təkha ömür sürür. Yalnız bala dünyaya gətirmək 

istəyəndə cütləĢir. Hamiləlik dövrü iki aya qədər uzanır. Balalarını böyütmək prosesində 

erkək tülkü də ona yardımçı olur. Adətən 10-12 il yaĢayır. Xəz dərili heyvan olduğundan, 

həmiĢə ovçu gülləsinə tuĢ olur. Ov vaxtı mürəkkəb davranıĢ formaları nümayiĢ etdiyindən, 

rus folklorunda ağıl və bicliyinin simvolu kimi qəbul olunur. 

Bu mövzuda çox Ģair və yazıçılarımız yazıblar. Klasiklərimizdən M.Ə.Sabirin 

yaradıcılığında dünyaca qəbul olunan və folklor nümunəsi qədərində sevilən “Pendir ağzında 

bir qara qarğa, // Uçaraq qondu bir uca budağa” misraları ilə baĢlayan sənət nümunəsi, 

Abdulla ġaiqin “Tülkü, tülkü, tünbəki, // Quyruq üstə nəlbəki” misraları ilə baĢlayan 

yanıltmac, yaxud Ģairin xalq nağılı əsasında qələmə aldığı “Tülkü həccə gedir” mənzum 

nağılı, Abbas Səhhətin və Q.B.Zakirin bugünkü azyaĢlının ağır dilinə görə qəbul etməkdə 

çətinlik çəkdiyi “Tülkü və qurd”  adlı təmsilləri (və s.) var.  

Bəs Z.Xəlilin “Mən tülküyəm” mənzum nağılındakı tülkü obrazı necə səciyyələnir, 

hansı sənətkarlıq xüsusiyyətləri əsərə özünəməxsusluq bəxĢ etmiĢ, oxucu diqqətini özündə 

saxlamaq imkanında olmuĢ, Z.Xəlilin “tülküsünü” oxucuya sevdirmiĢdir? Məqalədə bu 

məsələlərdən bəhs olunur. 

 

Xüsusi olaraq nəzərə çatdırılır ki, Z.Xəlilin “Mən tülküyəm”indəki obraz tamamilə özgə 

ampuladadır. Tarixən çoxbilmiĢ, hiyləgər, kələkbaz kimi yaddaĢlara yazılan, camenin xoĢ 

qarĢılamadığı bir əməl sahibi olan tülkü keçmiĢindən xəcalət çəkir, illərlə törətdiyi 

əməllərindən peĢimandır, haqq yoluna qayıdıb. Həm də bu etiraf A.ġaiqin “Tülkü həccə 

gedir”indəki kimi yeni bir kələyin bünövrəsini qoymaq üçün deyil, həqiqətdir.  

Etiraf ucalıqdır, alnıaçıq həyat tərzinə istiqamətlənmənin göstəricisidir. ġair insan 

xarakterinə xas bu cəhəti tülkünün üzərinə köçürməklə, təbiətində tülkülüyün cizgiləri olan 

insanları haqqa, təmizliyə, saflığa çağırmıĢdır.  

Fikrimizcə, Z,Xəlilin mənzum nağıllarının azyaĢlı oxucu tərəfindən seçimsiz dərkinin 

və məhəbbətlə qəbul edilməsinin baĢlıca “sirri” xalq ədəbiyyatından irəli gələn ideyalardan, 

yazıçının bəhrələndiyi folklor formalarından, qafiyə və məcazlar sistemindən, bədii təsvir və 

ifadə vasitələrindən (və s.) daha öncə, uĢağın ona məxsus həyatı baĢdan-baĢa nağıllı 

görməsindədir. Fikrimizcə, əsasən bu doğmalıq Z.Xəlilin mənzum nağıllarını, o cümlədən, 

“Mən tülküyəm” əsərini də oxucular üçün seçimsiz qəbuledilən etmiĢ, sevdirmiĢdir.  

Mənzum nağıl - Ģeirlə yazılmıĢ nağıl olduğundan, təbii ki, ədəbiyyatın hər iki janrının 

spesifik cəhətlərini - poeziyanın Ģeir üslubunu, lirik formasını, poetik ritm, ahəng və fikir 

ovqatını, nəsrin epik üslubundan irəli gələn Ģirinlikləri, mövzu, süjet, qəhrəman, konflikt və 

dil ölçülərini özündə birləĢdirməlidir. Bu isə o anlama gəlir ki, mənzum nağıldan bəhs 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
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etdiyimiz halda, hər iki ədəbi növün spesifik xüsusiyyətlərini tədqiqata cəlb etmək zərurəti 

yaranır.  

Qaydadı, yuxu vədəsi yetiĢəndə uĢaq nağıl istəyər, dinlədiyi nağılın, rəvayətin Ģirinliyi 

altında yuxuya gedər. Azərbaycan uĢaq ədəbiyyatının uzun illərlik əbədi qəhrəmanlarından 

olan tülkü Z.Xəlilin yaradıcılığında Bəni-Adəm övladına o qədər yaxınlaĢıb, doğmalaĢıb, 

isiniĢləĢib ki, hətta uĢaqları ətrafına cəm edib onlara baĢına gələnlərdən söhbət açmaq 

qənaətində də olur. Əsərdən aydın görünür ki, bu doğmalıq qarĢılıqlıdır - uĢaqlar da öz 

növbəsində dinləyici obrazında olmaqda xoĢhaldırlar.  

Hekayətlərdən birincisində tülkünün kələkbazlıqla canını ayının pəncəsindən 

qurtarmasından, ikincisində canavarı aldadıb onun ovunu fırıldaq yolu ilə ələ keçirməsindən, 

üçüncüsündə isə, əksinə, bu dəfə qarğanın tülkünü axmaq yerinə qoyub aldatmasından bəhs 

olunur.  

Hekayətlərin hər üçündə tülkü gah axmaqcasına atdığı Ģıltaq hərəkətlərin, gah da 

nəfsinin ucbatından qınaq obyekti olur. 

Birinci hekayətdə tülkü Ģıltaq uĢaq obrazındadır. Eynilə körpə uçağın etdiyi kimi, kiçik 

bir çöp götürüb Ģirin yuxuda olan ayının ayağının altını, qulaqlarını qurdalayır. Hirsindən 

nəriltisi ilə yeri-göyü titrədən ayı tülkünün üstünə qıĢqırır ki, sən kimsən, hansı cürətlə mənim 

mağarama giribsən? Ayı tərəfindən parçalanmaq təhlükəsi ilə göz-gözə qalan tülkü 

vəziyyətdən çıxıĢ yolunu yalan uydurmaqda görür: 

 

DüĢmənin bir gün 

Öldürmək üçün  

Səni gəzirdi. 

(Guya bu xəbəri ayıya çatdırmaq üĢün gəlibmiĢ). 

...El məsəlidir: hirsli baĢda ağıl olmaz. DüĢməninin onu öldürmək qəsdini eĢidəndə ayı 

tələb edir ki, tülkü onu düĢməni ilə görüĢdürsün. Onlar el arasında “güzgü qaya” adı ilə 

tanınan, ona baxanı əks etdirmək qüdrətində parlaq olan ağ mərmər qaya olan yerə gəlirlər. 

Ağ mərmər üzərində onunla göz-gözə durmuĢ “baĢqa bir qəzəbli ayını” (fakt olaraq isə 

özünü) görən ədəbi qəhrəmanımız düĢünür: 

FikirləĢdi: “DüĢmənim 

Yəqin ki, bu ayıdı”. 

 

Və geri çəkilib var gücü ilə ağ mərmər qaya üzərindəki əksin üzərinə atılır:  

Öz əksinin üstünə 

Hücuma keçdi ayı. 

BaĢı dəydi qayaya. 

Qaya güldü ayıya. 

 

Ayının bu “döyüĢdə” güclü zədə alıb məğlub olduğunu görən tülkü qaçıb canını 

qurtarır: 

Mən də elə bu zaman 

Qaçıb çıxdım aradan... 

 

...Ġkinci hekayətdə neçə gündü aclıqdan əziyyət çəkən tülkü kefi kök, damağı çağ, 

çiynində də kök bir oğlaq meĢəyə tələsən bir canavarla qarĢılaĢır. Ac tülkü necə etsin ki, 
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canavarın ovundan ona da pay düĢsün?! FikirləĢir və tapır. Tez-tələsik canavarın qabağına 

yüyürür:  

Dodağım əsə-əsə 

Dedim: - Ey meĢəmizin 

Böyüyü, hökmdarı, 

Hər ağacın dibində 

Durub pusquda itlər. 

Əmr eləyin, hücuma 

Keçsin bizim igidlər. 

 

Tülkünün kələkbazlığı iĢə yarayır. MeĢəni bürümüĢ itlərin onu parçalayacağından 

canına əndiĢə düĢən canavar oğlağı atıb meĢəyə qaçır. Canavarın parçalamıĢ olduğu oğlağın 

əti isə tülküyə qalır...  

...Əgər M.Ə.Sabirin “Qarğa və tülkü”sündə tülkü qarğanı aldadıb onun yeməyinə sahib 

çıxırsa, A.ġaiqin “Tülkü həccə gedir”ində ziyarətə getmək adı ilə ətrafına çoxlu xoruz-toyuq 

cəm edən tülkü toyuqlar namaza əyiləndə onlardan 15-ni boğub özü üçün 10 günlük ərzaq 

tədarükü edirsə, Z.Xəlilin “Mən tülküyəm”ində əksinə olur, əvvəlcə kələkbazlıqla qarğanı ələ 

keçirən tülkü, sonda özü qarğanın kələyinə tuĢ olur. Belə ki, tülkünün pəncəsinə və  yalnız 

onu danıĢdırmaqla canını qurtarmağın mümkünlüyünü dərk edən qarğa tülküyə müraciət edir: 

Söylədi: - qa-qa, 

Ay tülkü qağa, 

Nə ağıllısan! 

Söylə görüm bir 

Məqsədin nədir? 

 

Tülkü sualı cavablandırmaq istəyir və... 

Ġstədim deyəm, 

Acam səhərdən. 

 “A” dedim, birdən 

Açıldı ağzım. 

Pırr edib qarğa 

Qondu budağa.  

Z.Xəlilin tədqiqatçılarından F.Əsgərli də bu qənaətdədir ki, “Mənzum nağılların süjeti 

orijinal forma və mövzu üzərində qurulsa da, bu əsərlərdəki bəzi məqamlarda xalq ədəbiyyatı 

motivlərini görmək çətin deyildir” [1. s.271]. F.Əsgərlinin “bu əsərlərdəki bəzi məqamlarda 

xalq ədəbiyyatı motivlərini görmək çətin deyildir” qənaəti tədqiqatçının Z.Xəlilin mənzum 

nağıllarını nağıl-poema adlandırması səbəbindən də irəli gəlməsi mümkündür. Ancaq məhz 

“Mən tülküyəm”dən bəhs ediriksə, əsərdə nağıl dilinin oxucunu ovsunlayan bəlağətli 

ünsürləri göz önündədir. Cövhərinə hopmuĢ xalq ruhu, xalq düĢüncəsi və xalq deyim tərzi, 

eləcə də, folklor ritminin özünəməxsus Ģirinliyi oxucunu ovsunlayır. Məsələn, 

“Biz az getdik, üz getdik, 

Dərə-təpə, düz getdik”; 

 

 “Axırda əldən düşdü, 

Yoruldu, dildən düşdü”;  
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 “Ağzı qara canavar”; 

 

“Barmağımı dişlədim”; 

 

“Sizin tülkü lələniz, 

Bu tünbəki lələniz”; 

 

“Gecə keçib yarıdan”. 

 

Z.Xəlil qələmə aldığı əsəri kimin üçün yazdığını öncədən qərarlaĢdıran qələm 

sahiblərindəndir. Elə bu kimi səbəblər onun Azərbaycan ədəbiyyatında uĢaq yazıçısı kimi 

yaĢamını inadlı olaraq təsdiqləmiĢdir. 

Mənzum nağıllar üçün sənətkarlıq məsələlərindən biri də təhkiyə məsələsidir. Ritm 

çalarını tez-tez dəyiĢən təhkiyə tərzi əsərə rövnəqlik gətirir, yoruculuqdan, usandırıcılıqdan 

xilas edir. Bu zaman “yük”, təbii ki, nağılçının öhdəsinə düĢür.  

“Mən tülküyəm” mənzum nağılında təhkiyənin dialoq, xitab və müraciət üslubi 

fiqurlardan geniĢ istifadə olunmuĢdur. Nağılçı (burada, tülkü) əsər boyu dinləyiciləri ilə 

(uĢaqlarla) təmasdadır. Ünsiyyət formalarının rəngarəngliyi əsərin həm giriĢ hissəsində, həm 

hər hekayətin baĢlanğıcında, həm də əsərin sonluğunda müĢahidə olunur.  

Əsərdə ünsiyyətin hər iki növündən istifadə olunmuĢdur: (1) həm uĢaqların özünə 

müraciət formasından, (2) həm də hadisələrin dinamikasında qəhrəmanlardan birinin digərinə 

sual-cavab tərzində müraciət formasından (2).  

Birinci hekayətdə ayının tülkü ilə, ikinci hekayətdə tülkünün canavarla, üçüncü 

hekayətdə nağılçının (burada, tülkünun) qarğa ilə aralarında olan söhbəti dilə gətirməsi 

tərzində müraciət formalarından istifadə edilmiĢdir. Məsələn, üçüncü hekayətdə qarğanı al 

dilnən aldadıb özünə yem etmək istəyən tülkü gül-çiçək çələngi hazırlayıb qarğanın görüĢünə 

gedərkən onların arasında baĢ verən müsahibə - sual-cavab tərzində müraciət formasına 

nümunə ola bilər: 

Getdim qarğanın 

Yanına birbaĢ. 

 

Məni görəndə 

QıĢqırdı, “qa – qa, 

Ay tülkü qardaĢ,  

Nəyə gəlmisən?  

Nədir o çələng?  

Yoxsa bir kələk  

Qurmusan yenə?”  

Susdum mən xeyli.  

Əvvəl söylədim:  

- AxĢamın xeyir,  

Qarğa, bu gündən  

Kələkbazlığı  

Yerə qoydum mən... 
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Sənətkarlıq məziyyətlərindən bəhs edərkən mətni bədii əsər səviyyəsinə yüksəldən 

formulları, heca, ritm və qafiyə quruluĢu kimi üslubi fiqurları unutmaq olmaz.  

Ritm çalarını tez-tez dəyiĢən təhkiyə tərzi əsərə rövnəqlik gətirir, yoruculuqdan, 

usandırıcılıqdan xilas edir. BaĢlanğıc formulda 7 heca bölgüsündən istifadə edən Ģair birinci 

hekayəti 8 hecalı misralarla baĢlayır. Az sonra bölgü dəyiĢir. 5 hecalı, 2, 3 və yenidən 5 hecalı 

misralar bir-birini təqib edir. O dərəcədə əsrarəngiz, cilalı, oynaq ritmlərlə ki, sərbəst, ancaq 

özəl ritmik qafiyələnmələri də onlara əlavə etsək, oxucunun “yoruldum” deyib düĢünməyə 

macalı olmur. Bütün bunlar, təbii ki, Ģair qələminin peĢəkarlığının, dilə bələdliyinin və ondan 

ustalıqla bəhrələnmək məharətinin göstəricisidir: 

Dedim:                     

- Ey güclü,                   

Dərisi tüklü,            

Özü fil.                    

Bunu yaxĢı bil,        

DüĢmənin bu gün    

Öldürmək üçün       

Səni gəzirdi...          

EĢidib bunu,           

Qəzəbləndi o,          

Hirsindən səsi         

Tir-tir əsirdi.  

 Dilin, təsvirin gözəlliyi, hadisələrin cazibədarlığı, obrazların canlılığı, sözdən 

məqamında və yerində dəqiq istifadə əsas yaradıcı impulslardır. 

Xalq nağıllarınıpn Ģirinliyi ilə rayihələnən ifadə tərzi ilk misralardan sonuncuya qədər 

hadisələrin önündə gedir. 

“UĢaqlar, sizi gördüm, // Bir az fikrim dağıldı, // Yaxın gəlin söyləyim, // Sinəm dolu 

nağıldı” misralarının Ģirinliyi ilə baĢlayan mənzum nağıl hər hekayətin əvvəlində keçid 

formullarının rəngarəngliyi ilə hadisələrin gediĢinə yardımçı olur.  

Məsələn,  

- birinci hekayət “Bir gün gördüm tüklü ayı,  // Hamımızdan güclü ajı, // Pəncələri çirkli 

ayı”,  

- ikinci hekayət “Bir gün yaman ac idim, // Yeməyə möhtac idim”,  

- üçüncü hekayət “Bir qarğa məni // Aldadır yaman. // Bir gün fikr edib // AxĢama kimi 

// Topladım çiçək” nağıl təhkiyəsini əks etdirən keçid formulları ilə davam edir.  

Hər nəsnənin baĢlanğıcı olduğu kimi, sonu da var. Müəllif nağılını Ģifahi xalq 

ədəbiyyatından bizə bəlli olan “Nağıl da burda bitdi” təriqli cümlələrlə deyil, fərqli tərzdə, 

özüməməxsus deyimlə sonlandırır:  

Daha kəsək nağılı, 

Gecə keçib yarıdan. 

Ay uĢaqlar, uĢaqlar, 

Yatın Ģirin-Ģirin siz. 

Çox rahatdır yeriniz. 

Nəticə: Azərbaycan dilinə xas özəl məna çalarlarından peĢəkarlıqla bəhrələnmək 

səriĢtəsi, sait və incə samit səslərin dilimizə bəxĢ etdiyi əsrarəngiz təhkiyə özəlliyi və əlavə 

olaraq, uĢaq dünyasını özünəməxsus tərzdə görüm tərzi, dərketmə səriĢtəsi, uĢaq 

psixоlоgiyasına yaxından bələdliyi imkan vermiĢdir ki, lirik əsərlərində olduğu kimi, 
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həcminin iri olmasına baxmayaraq, Z.Xəlilin mənzum nağılları da sevilsin, azyaĢlıların 

stolüstü kitabına çevrilsin. 

 

Açar sözlər: uĢaq ədəbiyyatı, xalq yaradıcılığı, mənzum nağıl, ritm, tülkü, canavar.  

Key World: children`s literature, folk creativity, verse tale, stork, tilki, kurt.  
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SPOR TESĠSLERĠNDE ÇALIġAN ĠġGÖRENLERĠN ERGONOMĠK 

KOġULLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

 

Muhammet VAPUR
1
 

  Özet 

Spor Tesisleri hizmet kalitesi, iĢletmenin verimli çalıĢması ve karlılığı, iĢgörenin 

emeği ile ilgilidir. Bu nedenle çalıĢanların istekli çalıĢması ve iĢini iyi bir Ģekilde devam 

ettirmesi iĢletmenin durumunu etkilemektedir. Örgütsel bağlılık, çalıĢanların iĢletme ile 

bütünleĢmesi, iĢine önem vermesi ve örgüt amaçlarıyla kendi amaçlarının uyumlu olmasını 

ifade etmektedir. Bu nedenle çalıĢmada örgütsel bağlılık üzerinde etkisi olduğu düĢünülen iĢ 

koĢullarından ergonomik koĢullar ele alınmıĢtır. 

AraĢtırma spor tesislerinde çalıĢanlarının ergonomik koĢullar örgütsel bağlılığa etkisi 

olup olmadığını tespit etmek için yapılmıĢtır. AraĢtırma spor tesislerinde yapılmıĢtır. 

AraĢtırma sahası olarak Ankara ili tercih edilmiĢtir. Toplamda 408 adet spor tesis çalıĢanı ile 

anket yapılmıĢtır. Daha sonra ulaĢılan verilerin yüzde-frekans dağılımları, güvenirlik-

geçerlilik analizi, iĢ koĢulları ve örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkiyi ölçmek için regresyon 

analizine ait bulgular ve yorumlar yer almaktadır. Son olarak da araĢtırmanın sonuçları 

değerlendirilmiĢtir. Ergonomik koĢullar ile örgütsel bağlılık arasında iliĢki olduğu 

görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Spor Tesisleri, Örgütsel Bağlılık, Ergonomik KoĢullar 

 

The Effect Of The Ergonomıc Condıtıons Of The Employees In Organızatıon On 

The Organızatıonal Commıtment: Ankara Provıncıal Example 

Abstract 

The service quality of the sports facilities, the efficient operation of the business and its 

profitability are related to the labor of the employee. Therefore, employees' willingness to 

work and work in a good way affects the status of the enterprise. Organizational commitment 

refers to the integration of employees into the business, their importance to their work and the 

harmonization of their goals with the organization's objectives. Therefore, in this study, 

ergonomic conditions which are considered to have an effect on organizational commitment 

are considered. 

                                                           
 Hacı Bayram Veli Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Rekreasyon Yönetimi 

Doktora/Ankara/Öğrenci/mvapur37@gmail.com/https://orcid.org/0000-0002-3417-2156 
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The research has been conducted to determine whether the employees of the sports facilities 

have an effect on the organizational commitment of ergonomic conditions. The research was 

conducted at the sports facilities. Ankara was chosen as the research area. A total of 408 

sports facility employees were surveyed. Then, there are findings and comments about 

regression analysis to measure the relationship between percentage-frequency distributions, 

reliability-validity analysis, business conditions and organizational commitment. Finally, the 

results of the study were evaluated. There is a relationship between ergonomic conditions and 

organizational commitment. 

Keywords: Sports Facilities, Organizational Commitment, Ergonomic Conditions 

GiriĢ 

Yoğun rekabetin yaĢandığı dünya piyasasında, iĢletmelerin güçlü bir Ģekilde ayakta 

durabilmeleri için çok fazla çaba sarf etmeleri ve stratejik rekabet koĢullarında hedeflediği kar 

oranlarına ulaĢmak için sahip oldukları kaynakları etkili ve verimli biçimde kullanmaları 

gerekmektedir. ĠĢletmeleri en ehemmiyetli ve devir hızının en yüksek olduğu kaynaklarından 

birisi iĢgörenlerdir. Bilhassa iĢletme hizmet sektöründe faaliyet gösteriyorsa, iĢgören 

kaynağının önemi daha da katlanmaktadır. Bu iĢletmeler,  hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren, üretim ve hizmetin yoğun olarak iĢgörenler tarafından yürütüldüğü iĢletmelerdir.  

Hizmet sektöründe yer alan rekreasyon iĢletmeleri ise, rekreatif faaliyet talebini karĢılamak 

ve/veya talep yaratmak; tanımlanmıĢ bir amacı gerçekleĢtirmek ve fayda yaratmak için 

yapılandırılmıĢ örgütlenmelerdir. ĠĢletmeler, kâr amacı güden ve gütmeyen Ģeklinde 

örgütlenebilirler. Belediyeler, Sivil Toplum KuruluĢları, eğitim kurumları, spor kulüpleri gibi 

kâr amacı gütmeyen yapıların yanında temel amacı kâr elde etmek olan ve rekreatif 

etkinliklere yönelik talebi karĢılamak için mal ve hizmet arzı yapan iĢletmelerdir(Turgut, 

2012). Bu iĢletmeler faaliyetlerini baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirmek için kaliteli iĢ görenlere 

sahip olması gerekmektedir. 

Rekreasyon iĢletmeleri etkin ve verimli bir Ģekilde iĢletme amaçlarına ve hedeflerine 

ulaĢma doğrultusunda, iĢ görenin önemini kavramakta ve artan rekabet koĢullarıyla baĢa 

çıkabilmek için mevcut çalıĢanlarının iĢ koĢullarını düzenleyerek örgüte bağlamak 

istemektedirler. ĠĢ koĢullarını olumlu yönde geliĢtirmek iĢgören ve örgüt açısından önemli 

etkiler oluĢturmaktadır. Özellikle küreselleĢen dünyanın modern iĢletmelerinde iĢ gören 

faktörünün örgüte bağlılığı üzerinde durulması gereken bir konudur.  ÇalıĢanların iĢletmeye 

katılımını ve örgütün genel olarak etkinliğinin artırılmasını sağlayan örgütsel bağlılık, son 

yıllarda oldukça önem kazanan bir konu haline gelmiĢtir. ÇalıĢanların örgütün amaçları 
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etrafında birleĢmeleri ve bu amacı gerçekleĢtirme yönünde çaba göstermeleri, genellikle 

birbirine benzer ya da yakın olan değerleri benimsemeleri sayesinde daha kolay olmaktadır. 

Bu sayede iĢletme insan kaynağını muhafaza eder ve örgütsel bağlılığı tesis etmiĢtir. Örgütsel 

bağlılık, iĢgörenin iĢletmesine karĢı olan sadakat tutumu ve çalıĢtığı iĢletmenin baĢarılı 

olabilmesi için gösterdiği ilgidir. Örgütsel bağlılığın önemini kavrayan iĢletmeler, insana 

değer veren bir yönetim anlayıĢını benimseyerek iĢgörenlerin bu zor koĢullara maruz 

kalmasına engel olabilir ya da en az seviyede etkilenmelerini sağlayabilirler. Böylece, 

iĢgörenlerin iĢletme amaçları doğrultusunda gönüllü olarak çaba sarf etmeleri ve iĢletmede 

kalmak için güçlü bir istek duymaları sağlanabilir. Rekreasyon iĢletmelerinin örgütsel bağlılık 

kavramı üzerinde durarak, insana yaptığı yatırım, iĢletme açısından uzun vadede maddi 

yatırımdan daha kalıcı olacaktır(Oral, 2015). 

 

REKREASYON ĠġLETMELERĠ 

Ġnsanlar boĢ zamanlarında bulundukları mekânlardan uzaklaĢma, dinlenme, hava 

değiĢimi, gezme görme, diğer insanlarla beraber olma, heyecan duyma, farklı deneyimler elde 

etme gibi değiĢik amaçlarla ev dıĢında veya içinde, açık veya kapalı alanlarda, aktif ya da 

pasif Ģekilde çeĢitli etkinliklere katılmaktadırlar. (Hacıoğlu vd., 2003: 30).Rekreasyon 

endüstrisi de insanların bu ihtiyaçlarına cevap vermek üzere rekreasyonel ürün ve hizmet 

üreten tüm iĢletmeleri kapsayan bir hizmet kolu olarak tanımlanmaktadır. Endüstri içerisinde 

faaliyet gösteren iĢletmeler ise; ulaĢtırma sistemleri, tur operatörleri ve seyahat acentaları, 

cazibe merkezleri, konaklama ve restoran iĢletmeleri ve rekreasyon iĢletmeleri yer 

almaktadır(Horner ve Swarbrooker, 2005: 45-46). 

Rekreasyon iĢletmeleri; “kiĢilerin boĢ zamanlarını değerlendirmek,  eğlence-dinlence 

ve tatmin dürtülerini karĢılamak amacıyla katıldıkları etkinlikleri sunan iĢletmeler” Ģeklinde 

tanımlanmaktadır(Akat, 2000: 85). Bu tanımda kiĢilerin ihtiyaçlarını karĢılamak için boĢ 

zaman deneyimi sağlayan iĢletmelerden bahsetmektedir.  

Bir baĢka tanımda ise rekreasyon iĢletmeleri; “rekreasyonel ürün ve hizmetleri belirli 

bir ücret karĢılığında insanlara satan iĢletmeler.”dir(Crossley, vd., 2012:10). Bu  tanım 

incelediğinde, rekreasyonel mal ve hizmetlerin sağlayıcısının kamu ya da özel teĢebbüs 

ayrımını yapmamaktadır. Bu ayrımı oluĢturmak için yapılan baĢka tanımda ise;  

“Rekreasyonel ürünlerin veya hizmetlerin bir ücret karĢılığında uzun vadede kar elde etme 

amacıyla özel teĢebbüs tarafından sağlanmasıdır”(Crossley vd., 2012:10).  
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Kamu rekreasyon iĢletmeleri tanımını ise; “toplumun genel fiziksel, mental ve ruhsal 

sağlık düzeyine katkıda bulunarak sağlık harcamalarını azaltmak ve toplum yapısını 

güçlendirmek için genelde ya ücretsiz ya da cüzi ücretlerle hizmet veren 

organizasyonlardır”(Munson, 1978). Bu iki tanımı bir birinde ayıran durum ise özel sektör 

iĢletmeleri karlılığı ön planda tutmakta ve bu nedenle sunulan hizmet karĢılığında farklı 

düzeylerde ücret talep etmektedir. Kamu ise sunduğu hizmet karĢılığında cüzi bir ücret talep 

etmekte ya da ücret talep etmemektedir. 

Rekreasyon iĢletmelerinin hizmetleri incelenecek olursa sağlanan birçok hizmetin 

sporla ile iliĢkili olduğu görülebilir. Temelde kamu halk sağlığının sürdürebilirliği ayrıca 

insanların boĢ zamanların değerlendirilmesi için bireysel ve kitlesel spor amaçlı rekreatif 

etkinliklere katılmak üzere hükümetlerin, yerel yönetimlerin ve özel teĢebbüsün kurmuĢ 

olduğu spor amaçlı hizmet veren rekreasyon iĢletmeleri olarak kabul edilmektedir. Gün 

geçtikçe endüstrileĢen dünyada özelleĢtirilmiĢ spor tesislerinin sayısı artıĢ göstermekte ve kar 

amacı güden tesisler haline gelmektedir. Ülkemizde kar amacı güden özel spor tesislerine 

örnek olarak sürekli artan sayısıyla özel spor merkezleri verilebilir. Ġnsanların iĢ hayatından 

ve ev iĢlerinden arta kalan zamanlarında yoğun bir Ģekilde bu tesislerde zaman geçirdiği 

görülmektedir. Ülkemizde gittikçe kabul gören özel spor merkezleri katılımın oldukça yüksek 

olduğu boĢ zaman ve rekreasyon hizmetlerinin baĢında gelmektedir. GeliĢen boĢ zaman ve 

rekreasyon hizmetleri özel spor merkezlerinin baĢında gelmektedir.  

Spor tesislerinin tanımlamasına bakıldığında ise;spor tesisleri, “toplumun sosyal 

ihtiyaçları karĢılayacak spor hizmetlerini üretip pazarlamak üzere faaliyet verdikleri 

hizmetlerin karĢılığında maddi kazanç temin için kurulurlar”(Ekenci ve Ġmamoğlu, 2002: 12). 

Bir diğer tanımlama ise; “Sporun cinsiyet yaĢ, eğitim durumu ve bazı fiziksel yeterlilikler 

gözetmeksizin toplumun her kesiminde de yaygınlaĢması ve tüm yaĢam süresi içerisinde 

düzenli olarak spor yapabilmesi yönündeki önemli görevleri üstlenen kurumlardır” 

Ģeklindedir(DurmuĢ, 1998:46). 

Spor merkezleri emek-yoğun hizmet üreten, kendine has yapısı ile yöneticiden alt 

hizmetlere kadar farklı yeteneklerdeki insanları bir araya getirerek spor hizmeti üretip 

müĢteriye sunmaktadır (Serarslan, 2005).Spor endüstrisinin hangi parçasında yer alırsa alsın, 

spor yöneticilerinin örgütteki en değerli varlık olan insan kaynağını organize edebilme ve bu 

kaynağı yönetebilme yeteneğine sahip olmaları gerekir. Bir spor iĢletmesinin baĢarılı bir 

Ģekilde amacına ulaĢması için insan kaynakları yönetim fonksiyonlarının (iĢ analizi ve 

dizaynı, iĢ gören seçimi, oryantasyon, performans değerlendirme, kariyer geliĢtirme, 

ücretlendirme ve motivasyon) hepsine birden ihtiyacı vardır. Bunun için de çalıĢanların 
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sorumluluk duygularının geliĢmesi için personel güçlendirme yöntemleri kullanılabilir. 

Ayrıca çalıĢan performansının tespit edilmesi ve dönem sonunda çalıĢana geri bildirimde 

bulunulması örgütsel bağlılığı arttırarak Ģirket performansını da etkileyecektir(Hackman ve 

Oldham, 1976). Genel olarak yüksek düzeyde “örgütsel bağlılık” gösteren çalıĢanların, aynı 

zamanda yüksek düzeyde sadakat, verimlilik ve sorumluluk duygusu içinde olduklarına 

inanılmaktadır (Balay, 1999: 5). Fakat hiçbir fonksiyon tek baĢına yeterli değildir. Bu 

fonksiyonlardan herhangi birinin olmaması yönetim olayının sürekliliğini engeller (Ekici ve 

Ġmamoğlu, 2002). Örgütsel bağlılık düzeyini etkilen en önemli hususlar iĢ koĢullarıdır. 

Literatür incelendiğinde çalıĢma koĢulları tanımın içerisinde belirlenen iĢin nerede, 

nasıl ve hangi zaman aralığında yapılması ve ergonomik koĢullar, iĢ yükü, ücret düzeyleri ve 

yönetim tarzı yer almaktadır. ÇalıĢanlar, iĢ ortamlarının ve çalıĢma koĢulları rahat olduğunda 

verimli çalıĢabilirler. Spor merkezi çalıĢanları ile ilgili mevzuat incelendiğinde çalıĢma 

Ģartları ile ilgili özel bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. Buna bağlı olarak özel 

kanunla arda bu konuda hüküm bulunmadığı için genel kanun hükümlerine baĢvurulmakta ve 

iĢ kanunu spor merkezi çalıĢanlarına da uygulanmaktadır.  

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ERGONOMĠK KOġULLAR 

Ergonomi kelimesi yunanca ergon(iĢ) ve namos(yasalar) kelimelerinden meydana gelen iĢ 

yasaları manasına gelmektedir. Frederick W. Taylor tarafından 19. yüzyılda bilimsel 

çalıĢmalar yapılarak bilimsel olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. (Ercan, 1998). Ergonomi 

çalıĢanların, çalıĢma ortamındaki araç, gereç, makine ve teçhizat ile arasındaki uyumu 

sağlamaya çalıĢan bilim dalıdır. ÇalıĢma ortamı ile çalıĢanlar sürekli iç içe yaĢamaktadır. 

ÇalıĢanların iĢ ortamında sağlığını iyileĢtirmek ve onların daha verimli hale getirmek için, 

gerekli olan optimizasyon çalıĢmaları yapar. ÇalıĢma ortamının fiziksel özellikleri olarak 

baktığımızda; aydınlatma, sıcaklık, nem, havalandırma, sandalye ve masaların yüksekliği vb. 

gibi birçok unsurlar bulunmaktadır. Ergonomi bu fiziksel özelliklere uyum sağlamanın 

yanında psikolojik anlamada örgüt kültürü ve insani iliĢkilerinde çalıĢma ortamında birbirine 

uyumluluğunu sağlamak için de uğraĢmaktadır. Bu çerçevelerde en uygun çalıĢma ortamını 

bulma çabasıyla uğraĢan bilim dalıdır(Sak, 2014: 45).  

Ergonominin bir baĢka tanımında ise: “Ergonomi (veya insan faktörleri) bir sistemin 

diğer elemanlarıyla insanlar arasındaki etkileĢimleri anlamaya çalıĢan ve bütün sistem 

performansını ve insanın refahını ve genel sistem performansını verimli kılacak, geliĢtirecek 
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yöntemleri uygulayan bilimsel bir disiplin alanıdır” (Çetinkaya, 2011). Bu International 

Ergonomics Associtaion tarafından yapılan resmi tanımdır. Ġncelendiğinde ise çalıĢanların 

münferit olarak ergonomik koĢullarının iyileĢtirilmesinden ziyade iĢletmedeki bütün 

sistemlerin iyileĢtirilmesi gerektiğini ön plana çıkarmaktadır.   

Literatür yazınında diğer ergonomi tanımlarına bakıldığında ise; Güler (2004), 

Uluuysal ve Kurt (2011), Kırzıoğlu vd., (2013), Melemez ve Tunay (2010), Kurt ve Erdem 

(2003) araĢtırmalarında yapmıĢ oldukları tanımlamalarda çevre koĢulları ile çalıĢan arasındaki 

uyum üzerinde durmuĢlardır. Tarımer ve Akpınar (2005), Kıraç (2005) araĢtırmalarında 

yapmıĢ oldukları tanımlamalarda çalıĢanların fiziksel özellikleri ve yetenekleri ile makinaya 

uyum üzerinde durmuĢlardır. Özetle ergonomi, çalıĢanların çalıĢma ortamında kullandığı tüm 

araç, gereç, teçhizat ve çalıĢma ortamlarının sağlığı, iĢ güvenliği ve rahatının çalıĢanlara 

uygun dizayn edilip tasarlanmasıdır.  

Ergonominin temel amacı, çalıĢanların iĢ ortamında sağlık durumunu iyileĢtirmek, 

olası iĢ kazalarını engellemek ve hayat kalitesini arttırmaktır. Bu durumlar geliĢtirildiğinde 

iĢletmede çalıĢan verimi yükselmekte olup yatırımın geri dönüĢ hızı artmaktadır. (Dalkılınç, 

2011). 

Ergonomi; müĢteri memnuniyeti, mal ve hizmet kalitesi, çalıĢma ortamı konforu, 

tasarımı ve güvenliği gibi temel özelliklerde önemli bir rol oynamaktadır. ÇalıĢma ortamının 

çalıĢanı zorlayıcı ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ve yaĢam kalitesinin 

artırılmasına yönelik bütün çabalar ergonomi alanına girmektedir (Dalkılınç, 2011). ĠĢ 

yerlerinde çalıĢma ortamlarında çalıĢanlar için sağlıklı ve güvenli bir Ģekilde tasarlanması zor 

bir süreçtir ve ergonominin odak noktası bu sürece çözüm bulmaktır. 

Spor merkezlerinde ergonomik koĢulların nasıl olması gerektiği detaylı bir surette 

“özel beden eğitimi ve spor tesislerinin nitelikleri” adlı bölümde yer almaktadır. Buna göre; 

aydınlatma, havalandırma sisteminin bulunması, ortam ısısının 18 derece olması, zeminin 

halıfleks ve parke ile kaplı olması ve iĢ güvenliği açısından yaralanma oluĢturabilecek direk, 

sütun vs‟nin üzeri yumuĢak malzemelerle kaplanması Ģeklinde uygulanmaktadır. 

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren spor merkezlerinde üretilen hizmet ile tüketim 

aynı zaman içerisinde olduğundan çalıĢanlar hizmetin aksamaması için genellikle mesai 

yapmak zorunda kalırlar. Mesai saatlerinin uzaması, ergonomik koĢulların elveriĢsiz olması 

çalıĢanlarda memnuniyetsizlik, yorgunluk ve stres gibi birçok olumsuz sonuca neden 

olmaktadır. Bu durum ise çalıĢanların örgüte olan bağlılığını azalttığı görülmüĢtür. 

Örgütsel bağlılık ve ergonomik koĢullar arasındaki iliĢkiyi araĢtıran, Karatepe ve 

Halıcı (1998) örgütsel bağlılık ile ergonomik koĢullar arasında iliĢki olduğunu bulmuĢtur. 
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Örgütsel bağlılığın alt boyutları ile ergonomik koĢullar arasındaki iliĢkinin olup olmadığını 

araĢtıran, Kaya (2012), araĢtırmasında örgütsel bağlılığın bir alt boyutu olan duygusal bağlılık 

ile ergonomik koĢullar arasında iliĢki olduğunu tespit etmiĢtir. BaĢka bir araĢtırmada ise, 

Güçlü (2006) örgütsel bağlılığın bir alt boyutu olan normatif bağlılık ile ergonomik koĢullar 

arasında iliĢki olduğunu tespit etmiĢtir.  

 

METODOLOJĠ 

Bu çalıĢmanın amacı; rekreasyon iĢletmelerinde çalıĢanların ergonomik koĢullarının 

örgütsel bağlılığı nasıl etkilediğini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Ayrıca örgütsel bağlılığın 

üç boyutu olan duygusal, devam ve normatif bağlılıkları arasında bir iliĢki olup olmadığı da 

tespit edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın evrenini Ankara‟daki özel spor merkezleri oluĢturmaktadır. Gençlik Spor 

Bakanlığına bağlı Ankara Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile yapılan görüĢme sonrasında 

Ankara‟da faaliyet gösteren 120 tane spor merkezi olduğu belirlenmiĢtir. AraĢtırma 

uygulamasında kurumsallaĢmıĢ özel spor merkezlerinde en fazla 48 çalıĢan ile 

karĢılaĢılmıĢtır. Tahmini bu sektörde çalıĢan sayısı 2400 olarak düĢünülmüĢtür.  

AraĢtırmanın örneklemi ise, basit tesadüfi örnekleme (simplerandomsampling) 

yöntemi ile seçilmiĢ Ankara‟daki 42 özel spor merkezi çalıĢanlarından oluĢmuĢtur.  

AraĢtırma,  Nisan-Mayıs 2015 ayları arasında Ankara‟nın farklı bölgelerinde bulunan spor 

merkezleri çalıĢanları ile yapılmıĢtır. ÇalıĢanlara 420 anket formu dağıtılmıĢ olup, 12‟si 

geçersiz sayılmıĢtır.  100 çalıĢana pilot uygulama yapılmıĢ olup Cronbach Alfa değeri 0,796 

olarak hesaplanmıĢtır. 

Veri Toplama Tekniği ise araĢtırmada kullanılan anket formu iki kısımdan 

oluĢmaktadır. Birinci kısımda iĢgörenlerin demografik özellikleri ile ilgili 9 soruya yer 

verilmiĢtir. Anketin ikinci kısmında ise örgütsel bağlılık ve iĢ koĢulları ile ilgili 55 soru 

bulunmaktadır. Örgütsel bağlılık ile ilgili veri toplamak amacıyla Meyer ve Allen'e (1997) ait 

üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıĢtır. ĠĢ koĢulları ile ilgili veri toplamak için de 

Oral (2015) tarafından geliĢtirilen bir ölçek kullanılacaktır(Oral, 2015).  

Ankette yer alacak soruların cevaplandırılmasında demografik özelliklerle ilgili 

sorularda muhtelif seçenekler sunulacak, diğer seçeneklerle ilgili sorularda 5‟li Likert Ölçeği 

kullanılacaktır. Likert ölçeğini kullanmanın amacı, sayısal olmayan verilerin 

sınıflandırılabilmesini ve değerlendirilebilmesini sağlamak amaçlı olup, kiĢilerin bakıĢ 
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açılarını ölçmek amaçlı „„Kesinlikle Katılmıyorum‟‟, „„Katılmıyorum‟‟, „„Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum‟‟, „„Katılıyorum‟‟, „„Kesinlikle Katılıyorum‟‟ Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

Bu çalıĢmada test etmek için dört adet hipotez geliĢtirilmiĢtir. Bu hipotezler aĢağıda 

verilmiĢtir.  

H1: Rekreasyon iĢletmelerinde ergonomik koĢulların çalıĢanların örgütsel 

bağlılıklarını pozitif yönde etkilemektedir. 

H2: Rekreasyon iĢletmelerinde ergonomik koĢulların çalıĢanların duygusal 

bağlılıklarını pozitif yönde etkilemektedir. 

H3: Rekreasyon iĢletmelerinde ergonomik koĢulların çalıĢanların devam bağlılıklarını 

pozitif yönde etkilemektedir. 

H4: Rekreasyon iĢletmelerinde ergonomik koĢulların çalıĢanların normatif 

bağlılıklarını pozitif yönde etkilemektedir. 

Bu bölümde araĢtırmaya katılan çalıĢanların demografik faktörleri, örgütsel bağlılık ve 

iĢ koĢulları sorularına verdikleri cevaplarına yönelik yüzde-frekans değerleri, faktör analizi, 

regresyon analizi ve farklılık testlerine iliĢkin bulgular ve yorumlar yer almaktadır. 

 

Bulgular 

Tablo 1. Ankete Katılan ÇalıĢanların Cinsiyet Dağılımı 

Cinsiyet Frekans  Yüzde % 

Kadın 217 53,2 

Erkek 191 46,8 

Toplam 408 100,0 

Tablo 1‟de ankete katılan çalıĢanların cinsiyet dağılımı görülmektedir. Dağılımın 

217‟sini kadın, 191‟inide erkekler oluĢturmaktadır. Yüzdelik kısımda ise %53,2‟lik kısmı 

kadınlardan, %46,8‟i ise erkeklerden oluĢmaktadır.  

 

Tablo 2. Ankete Katılan ÇalıĢanların YaĢ Dağılımı 

YaĢ Frekans Yüzde % 

20-24 150 36,8 

25-31 216 52,9 

32-38 36 8,8 

39 ve üstü 6 1,5 

Toplam 408 100,0 
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Tablo 2‟de ankete katılan çalıĢanların yaĢ dağılımı görülmektedir. Belirlenen yaĢ 

aralığındaki dağılım incelendiğinde, 20-24 yaĢ aralığında 150 kiĢi, 25-31 yaĢ aralığında 216 

kiĢi, 32-38 yaĢ aralığında 36 kiĢi, 39 ve üstü yaĢ aralığında 6 kiĢi oluğu görülmektedir.  

Yüzdelik oranda ise, %36,8‟lik kısmı 20-24 yaĢ aralığı, %52,9‟luk kısmı 25-31 yaĢ aralığı, 

%8,8‟lik kısmı 32-38 yaĢ aralığı, %1,5‟lik kısmı 39 ve üstü yaĢ aralığı dağılımı olmuĢtur. Bu 

sonuca göre rekreasyon iĢletmelerinde çalıĢanların büyük çoğunluğu genç ve dinamik 

nüfustan oluĢtuğu söylenebilir.  

 

Tablo 3. Ankete Katılan ÇalıĢanların Medeni Durum Dağılımı  

Medeni Durum Frekans Yüzde % 

Evli 150 36,8 

Bekar 258 63,2 

Toplam 408 100,0 

Tablo 3‟de ankete katılan çalıĢanların medeni durum dağılımı görülmektedir. Buna 

göre 150 kiĢinin evli, 258 kiĢinin ise bekar olduğu görülmektedir. Buna göre araĢtırmaya 

katılanların %36,8‟i evli, %63.2‟si bekar olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 

Tablo 4. Ankete Katılan ÇalıĢanların Eğitim Düzeyi Dağılımı  

Eğitim Frekans Yüzde % 

Ġlköğretim 8 2,0 

Lise 81 19,9 

Ön Lisans 55 13,5 

Lisans 250 61,3 

Yüksek Lisans 14 3,4 

Toplam 408 100,0 

Tablo 4‟de ankete katılan çalıĢanların eğitim düzeyi dağılımı görülmektedir. Buna 

göre ilköğretim düzeyinde eğitimli 8 çalıĢan, Lise düzeyinde eğitimli 81 çalıĢan, ön lisans 

düzeyinde eğitimli 55 çalıĢan, lisans düzeyinde eğitimli 250 çalıĢan, yüksek lisans düzeyinde 

eğitimli 14 çalıĢan olduğu sonucuna varılmıĢtır. Yüzdeli dağılım ise; ilköğretim %2.0, lise 

%19,9, ön lisans %13,5, lisans %61,3, yüksek lisans 3,4‟lük kısımdan oluĢmuĢtur. 

ÇalıĢanların büyük çoğunluğunu lisans eğitim seviyesinde olduğu görülmektedir.  
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Tablo 5. Ankete Katılan ÇalıĢanların Gelir Düzeyi Dağılımı 

Gelir Frekans Yüzde % 

500-1500 TL 6 1,5 

1501-2500 TL 236 57,8 

2501-3500 TL 132 32,4 

4501 ve üzeri TL 34 8,3 

Toplam 408 100,0 

Tablo 5‟de ankete katılan çalıĢanların gelir düzeyi dağılımı görülmektedir. Tabloya 

göre 500-1500 tl arası gelire sahip çalıĢan sayısı 6,  1501-2500 tlarası gelire sahip çalıĢan 

sayısı 236, 2501-3500 tl arası gelire sahip çalıĢan sayısı 132, 4501 tl ve üzeri gelire sahip 

çalıĢan sayısı ise 34 olarak belirlenmiĢtir. Buna göre yüzdelik dağılım ise %1,5‟lik kısım 500-

1500 tl arası çalıĢan, %57,8‟lik kısım 1501-2500 tl arası çalıĢan, %32,4‟lük kısım 2501-3500 

tl arası çalıĢan, %8,3‟lük kısım 4501 tl ve üzeri çalıĢan olarak dağılım göstermiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların büyük çoğunluğu asgari ücret düzeyinden yüksek gelir sahibi 

oldukları görülmektedir. 

 

Tablo 6. Ankete katılan ÇalıĢanların Sektörde ÇalıĢma Süresine Göre Dağılımı 

Sektörde ÇalıĢma Süresi Frekans Yüzde % 

1 yıldan az 76 18,6 

1-5 yıl 215 52,7 

6-10 yıl 102 25,0 

11-15 yıl 15 3,7 

Toplam 408 100,0 

Tablo 6‟da ankete katılan çalıĢanların sektörde çalıĢma süresine göre dağılımı 

görülmektedir. Tabloya göre: 1 yıldan az 76 çalıĢan, 1-5 yıl arası 215 çalıĢan, 6-10 yıl arası 

102 çalıĢan, 11-15 yıl arası 15 çalıĢan olduğu görülmektedir. Yüzdeli dağılımda ise: 1 yıldan 

az çalıĢan %18,6‟lik kısmı, 1-5 yıl arası çalıĢan %52,7‟lik kısmı, 6-10 yıl arası çalıĢan 

%25,0‟lık kısmı, 11-15 yıl arası çalıĢan %3,7‟lik kısmı oluĢturmaktadır. Rekreasyon 

endüstrisinin bir parçası olan spor tesisleri sektöründe çalıĢma süresi bu kısımda ankete 

katılan katılımcılara sorulmuĢtur.  
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Tablo 7.  Ankete Katılan ÇalıĢanların ĠĢletmede ÇalıĢma Süresine Göre Dağılımı 

ĠĢletmede ÇalıĢma Süresi Frekans Yüzde % 

1 yıldan az 140 34,3 

1-5 yıl 194 47,5 

6-10 yıl 74 18,1 

Toplam 408 100,0 

Tablo 7‟de ankete katılan çalıĢanların iĢletmede çalıĢma süresine göre dağılımı 

görülmektedir. Tabloya göre: 1 yıldan az 140 çalıĢan, 1-5 yıl arası 194 çalıĢan, 6-10 yıl arası 

74 çalıĢan olduğu görülmektedir. Yüzdeli dağılımda ise: 1 yıldan az çalıĢan %34,3‟lük kısmı, 

1-5 yıl arası çalıĢan %47,5‟lik kısmı, 6-10 yıl arası çalıĢan %18,1‟lik kısmı oluĢturmaktadır. 

Ankete katılan çalıĢanların 1-5 yıl arası sektörde çalıĢma süresi ile 1-5 yıl arası iĢletmede 

çalıĢma süresi arasında frekans dağılımında benzerlik gözükmektedir. ÇalıĢanların sektörde 

çalıĢma ile iĢletmede çalıĢma süreleri arasında ki benzerlik örgüt değiĢtirmeden çalıĢtıkları, 

örgütsel bağlılıkları yüksek olduğu anlamında yorumlanabilir.  

 

Tablo 8.  Ankete Katılan ÇalıĢanların Günlük ÇalıĢma Sürelerinin Dağılımı 

Kaç saat Frekans Yüzde % 

8 saatten az 7 1,7 

8 saat 276 67,6 

8 saatten fazla 125 30,6 

Toplam 408 100,0 

Tablo 8‟de ankete katılan çalıĢanların günlük çalıĢma sürelerinin dağılımı 

görülmektedir. Buna göre: günlük 8 saatten az çalıĢan 7 kiĢi, günlük 8 saat çalıĢan 276 kiĢi, 

günlük 8 saatten fazla çalıĢan 125 kiĢi olarak görülmektedir. Yüzdelik dağılıma baktığımızda 

ise; %1,7‟si günlük 8 saatten az çalıĢan, %67,6‟sı günlük 8 saat çalıĢan, %30,6‟sı günlük 8 

saatten fazla çalıĢan olarak ortaya çıkmıĢtır. ÇalıĢma yoğunluğunun yüksek olduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 9. Ankete Katılan ÇalıĢanların Bulunduğu Departman Dağılımı 

Departman Dağılımı Frekans Yüzde % 

SatıĢ Pazarlama 173 42,4 

Resepsiyon 77 18,9 

Antrenör 67 16,4 

Yönetici 39 9,6 

Diğer Personel 52 12,7 

Toplam 408 100,0 
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Tablo 9‟da ankete katılan çalıĢanların bulunduğu departman dağılımı görülmektedir. 

Buna göre: satıĢ pazarlama departmanında 173 çalıĢan, resepsiyon departmanında 77 çalıĢan, 

antrenör departmanında 67 çalıĢan, yönetici departmanında 39 çalıĢan, diğer departmanlarda 

ise 52 çalıĢan olarak görülmektedir. Yüzdelik dağılıma bakıldığında %42,4 „lük kısım satıĢ 

pazarlama departmanında, %18,9‟luk kısım resepsiyon departmanında, %16,4‟lük kısım 

antrenör departmanında, %9,6‟lık kısım yönetici departmanında, %12,7‟lik kısım diğer 

departmanlarda çalıĢtığı sonucuna varılmıĢtır. 

 

Tablo 10. Ankete Katılan ÇalıĢanların ĠĢletmedeki Pozisyonlarındaki Dağılım 

Unvan Frekans Yüzde % 

Müdür 28 6,9 

Müdür Yrd 14 3,4 

ĠĢgörenler 366 89,7 

Toplam 408 100,0 

Tablo 10‟da ankete katılan çalıĢanları iĢletmedeki pozisyonlarındaki dağılım 

görülmektedir. Buna göre müdür pozisyonunda 28 çalıĢan, müdür yardımcısı pozisyonunda 

14 çalıĢan, iĢgören pozisyonunda 366 çalıĢan olduğu görülmektedir. Yüzdelik dağılıma 

bakıldığında %6,9‟luk kısım müdür pozisyonunda, %3,4‟lük kısım müdür yardımcılığı 

pozisyonunda ve %89,7‟lik kısım ise iĢgören pozisyonunda çalıĢtığı görülmektedir.   

 

Tablo 11. Ankete Katılan ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılık Ġle Ġlgili Sorulara  Verdikleri 

Cevapların Yüzdelik, Frekans, Aritmetik Ortalama ve Standart Sapama Değerleri 

 

Örgütsel 

Bağlılık 

Ġfadeleri 

Kesinlikle 

Katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Kararsızı

m 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

Katılıyoru

m 

Ort

. 
ss 

n % n % n % n % n % 

ÇalıĢma 

yaĢamımın 

geri kalan 

kısmını bu 

iĢletmede 

geçirmek 

16 3,9 74 18,1 63 15,4 233 57,1 22 5,4 
3,4

2 

0,9

8 
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beni çok 

mutlu eder. 

DıĢarıda 

iĢyerim 

hakkında 

konuĢmaktan 

hoĢlanırım 

36 8,8 101 24,8 32 7,8 222 54,4 17 4,2 
3,2

0 

1,1

3 

ĠĢyerimin 

problemlerini 

gerçekten 

kendi 

problemim 

gibi 

hissederim. 

20 4,9 56 13,7 29 7,1 245 60 58 14,2 
3,6

5 

1,0

4 

ĠĢyerimde 

kendimi 

"ailenin 

parçası" gibi 

hissetmiyoru

m 

78 19,1 225 55,1 24 5,9 70 17,2 11 2,7 
2,2

9 

1,0

5 

Bu iĢletmeye 

duygusal 

olarak bağlı 

hissetmiyoru

m. 

79 19,4 199 48,8 29 7,1 93 22,8 8 2 
2,3

9 

1,1

0 

Bu iĢyerinin 

benim için 

özel bir 

anlamı var 

24 5,9 54 13,2 85 20,8 212 52 33 8,1 
3,4

3 

1,0

1 

ġu anda 

istesem bile 

iĢten 

ayrılmak 

43 10,5 93 22,8 61 15 94 23 117 28,7 
3,3

7 

1,3

8 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 41 

benim için 

çok zor 

ġu anda iĢten 

ayrılmaya 

karar vermek 

hayatımda 

çok fazla 

Ģeyi etkiler. 

37 9,1 91 22,3 60 14,7 169 41,4 51 12,5 
3,2

6 

1,2

0 

Tablo 11‟de ankete katılan çalıĢanların örgütsel bağlılık ile ilgili sorulara verdikleri 

cevapların yüzdelik, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapama değerleri görülmektedir. 

Buna göre: 

“ÇalıĢma yaĢamımın geri kalan kısmını bu iĢletmede geçirmek beni çok mutlu eder" sorusuna 

%3,9 ile 16 çalıĢanın kesinlikle katılmıyorum, %18,1 ile 74 çalıĢanın katılmıyorum, %15,5 ile 

63 çalıĢanın kararsızım, %57,1 ile 233 çalıĢanın katılıyorum, %5,4 ile 22 çalıĢanın kesinlikle 

katılıyorum cevaplarını verdiği görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok 

katılıyorum ifadesini tercih ettikleri belirlenmiĢtir. 

“DıĢarıda iĢyerim hakkında konuĢmaktan hoĢlanırım " sorusuna %8,8 ile 36 çalıĢanın 

kesinlikle katılmıyorum, %24,8 ile 101 çalıĢanın katılmıyorum, %7,8 ile 32 çalıĢanın 

kararsızım, %54,4 ile 222 çalıĢanın katılıyorum, %4,2 ile 17 çalıĢanın kesinlikle katılıyorum 

cevaplarını verdiği görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok katılıyorum ifadesini 

tercih ettikleri belirlenmiĢtir. 

“ĠĢyerimin problemlerini gerçekten kendi problemim gibi hissederim." sorusuna %4,9 

ile 20 çalıĢanın kesinlikle katılmıyorum, %13,7 ile 56 çalıĢanın katılmıyorum, %7,1 ile 29 

çalıĢanın kararsızım, %60,0 ile 245 çalıĢanın katılıyorum, %14,2 ile 58 çalıĢanın kesinlikle 

katılıyorum cevaplarını verdiği görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok 

katılıyorum ifadesini tercih ettikleri belirlenmiĢtir. 

“ĠĢyerimde kendimi "ailenin parçası" gibi hissetmiyorum " sorusuna %19,1 ile 78 

çalıĢanın kesinlikle katılmıyorum, %55,1 ile 225 çalıĢanın katılmıyorum, %5,9 ile 24 

çalıĢanın kararsızım, %17,2 ile 70 çalıĢanın katılıyorum, %2,7 ile 11 çalıĢanın kesinlikle 

katılıyorum cevaplarını verdiği görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok 

katılmıyorum ifadesini tercih ettikleri belirlenmiĢtir. 

“Bu iĢletmeye duygusal olarak bağlı hissetmiyorum" sorusuna %19,4 ile 79 çalıĢanın 

kesinlikle katılmıyorum, %48,8 ile 199 çalıĢanın katılmıyorum, %7,1 ile 29 çalıĢanın 
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kararsızım, %22,8 ile 93 çalıĢanın katılıyorum, %2,0 ile 8 çalıĢanın kesinlikle katılıyorum 

cevaplarını verdiği görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok katılmıyorum ifadesini 

tercih ettikleri belirlenmiĢtir. 

“Bu iĢyerinin benim için özel bir anlamı var" sorusuna %5,9 ile 24 çalıĢanın kesinlikle 

katılmıyorum, %13,2 ile 54 çalıĢanın katılmıyorum, %20,8 ile 85 çalıĢanın kararsızım, %52,0 

ile 212 çalıĢanın katılıyorum, %8,1 ile 33 çalıĢanın kesinlikle katılıyorum cevaplarını verdiği 

görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok katılıyorum ifadesini tercih ettikleri 

belirlenmiĢtir. 

“ġu anda istesem bile iĢten ayrılmak benim için çok zor" sorusuna %10,5 ile 43 

çalıĢanın kesinlikle katılmıyorum, %22,8 ile 93 çalıĢanın katılmıyorum, %15,0 ile 61 

çalıĢanın kararsızım, %23,0 ile 94 çalıĢanın katılıyorum, %28,7 ile 117 çalıĢanın kesinlikle 

katılıyorum cevaplarını verdiği görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok kesinlikle 

katılıyorum ifadesini tercih ettikleri belirlenmiĢtir. 

“ġu anda iĢten ayrılmaya karar vermek hayatımda çok fazla Ģeyi etkiler" sorusuna 

%9,1 ile 37 çalıĢanın kesinlikle katılmıyorum, %22,3 ile 91 çalıĢanın katılmıyorum, %14,7 ile 

60 çalıĢanın kararsızım, %41,4 ile 169 çalıĢanın katılıyorum, %12,5 ile 51 çalıĢanın kesinlikle 

katılıyorum cevaplarını verdiği görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok 

katılıyorum ifadesini tercih ettikleri belirlenmiĢtir. 

 

Tablo 12. Ankete Katılan ÇalıĢanların Ergonomik KoĢul Ġle Ġlgili Sorulara  Verdikleri 

Cevapların Yüzdelik, Frekans, Aritmetik Ortalama Ve Standart Sapama Değerleri 

 

 

Ergonomik 

KoĢul 

Ġfadeleri 

Kesinlikle 

Katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Kararsızı

m 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

Katılıyoru

m 

Ort

. 
ss 

n % n % n % n % n % 

ÇalıĢtığım 

ortamda 

aydınlatma 

yeterlidir. 

3 0,7 14 3,4 58 14,2 220 53,9 113 27,7 
4,0

4 

0,7

9 

ÇalıĢtığım 

ortam 

yeterince 

6 1,5 13 3,2 53 13 220 53,9 116 28,4 
4,0

5 

0,8

2 
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temizdir. 

ÇalıĢtığım 

ortamda 

rahatsız 

olacağım 

derecede 

gürültü 

yoktur. 

6 1,5 23 5,6 65 15,9 193 47,3 121 29,7 
3,9

8 

0,9

0 

ÇalıĢtığım 

ortamda 

havalandır

ma 

yeterlidir. 

6 1,5 13 3,2 61 15 209 51,2 119 29,2 
4,0

3 

0,8

4 

ÇalıĢtığım 

iĢte ciddi iĢ 

kazası 

tehlikesi 

yoktur. 

23 5,6 19 4,7 39 9,6 191 46,8 136 33,3 
3,9

8 

1,0

6 

ÇalıĢtığım 

ortamdaki 

ısı beni 

rahatsız 

etmeyecek 

derecededir. 

11 2,7 21 5,1 48 11,8 210 51,5 118 28,9 
3,9

9 

0,9

3 

ÇalıĢtığım 

ortam 

rutubetli 

değildir. 

3 0,7 16 3,9 43 10,5 227 55,6 119 29,2 
4,0

9 

0,7

8 

Tablo 12‟de ankete katılan çalıĢanların ergonomik koĢul ile ilgili sorulara verdikleri 

cevapların yüzdelik, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapama değerleri görülmektedir. 

Buna göre: 

“ÇalıĢtığım ortamda aydınlatma yeterlidir " sorusuna %0,7 ile 3 çalıĢanın kesinlikle 

katılmıyorum, %3,4 ile 14 çalıĢanın katılmıyorum, %14,2 ile 58 çalıĢanın kararsızım, %53,9 
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ile 220 çalıĢanın katılıyorum, %27,7 ile 113 çalıĢanın kesinlikle katılıyorum cevaplarını 

verdiği görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok katılıyorum ifadesini tercih 

ettikleri belirlenmiĢtir. 

“ÇalıĢtığım ortam yeterince temizdir." sorusuna %1,5 ile 6 çalıĢanın kesinlikle 

katılmıyorum, %3,2 ile 13 çalıĢanın katılmıyorum, %13,0 ile 53 çalıĢanın kararsızım, %53,9 

ile 220 çalıĢanın katılıyorum, %28,4 ile 116 çalıĢanın kesinlikle katılıyorum cevaplarını 

verdiği görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok katılıyorum ifadesini tercih 

ettikleri belirlenmiĢtir. 

“ÇalıĢtığım ortamda rahatsız olacağım derecede gürültü yoktur " sorusuna %1,5 ile 6 

çalıĢanın kesinlikle katılmıyorum, %5,6 ile 23 çalıĢanın katılmıyorum, %15,9 ile 65 çalıĢanın 

kararsızım, %47,3 ile 193 çalıĢanın katılıyorum, %29,7 ile 121 çalıĢanın kesinlikle 

katılıyorum cevaplarını verdiği görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok 

katılıyorum ifadesini tercih ettikleri belirlenmiĢtir. 

“ÇalıĢtığım ortamda havalandırma yeterlidir." sorusuna %1,5 ile 6 çalıĢanın kesinlikle 

katılmıyorum, %3,2 ile 13 çalıĢanın katılmıyorum, %15,0 ile 61 çalıĢanın kararsızım, %51,2 

ile 209 çalıĢanın katılıyorum, %29,2 ile 119 çalıĢanın kesinlikle katılıyorum cevaplarını 

verdiği görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok katılıyorum ifadesini tercih 

ettikleri belirlenmiĢtir. 

“ÇalıĢtığım iĢte ciddi iĢ kazası tehlikesi yoktur " sorusuna %5,6 ile 23 çalıĢanın 

kesinlikle katılmıyorum, %4,7 ile 19 çalıĢanın katılmıyorum, %9,6 ile 39 çalıĢanın kararsızım, 

%46,8 ile 191 çalıĢanın katılıyorum, %33,3 ile 136 çalıĢanın kesinlikle katılıyorum 

cevaplarını verdiği görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok katılıyorum ifadesini 

tercih ettikleri belirlenmiĢtir. 

“ÇalıĢtığım ortamdaki ısı beni rahatsız etmeyecek derecededir." sorusuna %2,7 ile 11 

çalıĢanın kesinlikle katılmıyorum, %5,1 ile 21 çalıĢanın katılmıyorum, %11,8 ile 48 çalıĢanın 

kararsızım, %51,5 ile 210 çalıĢanın katılıyorum, %28,9 ile 118 çalıĢanın kesinlikle 

katılıyorum cevaplarını verdiği görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok 

katılıyorum ifadesini tercih ettikleri belirlenmiĢtir. 

“ÇalıĢtığım ortam rutubetli değildir." sorusuna %0,7 ile 3 çalıĢanın kesinlikle 

katılmıyorum, %3,9 ile 16 çalıĢanın katılmıyorum, %10,5 ile 43 çalıĢanın kararsızım, %55,6 

ile 227 çalıĢanın katılıyorum, %29,2 ile 119 çalıĢanın kesinlikle katılıyorum cevaplarını 

verdiği görülmektedir. Bu verilere göre, çalıĢanın daha çok katılıyorum ifadesini tercih 

ettikleri belirlenmiĢtir. 
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Tablo 13. ÇalıĢma KoĢullarından Ergonomik KoĢullar Ġle Örgütsel Bağlılık ĠliĢkisine 

Yönelik Basit Regresyon Analizi Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel 

Bağlılık 

R R² Beta T 
Ayarlanan  

R² 

s.s hata 

payı 
p 

0,186 0,035 0,186 3,824 0,032 ,82818 ,000 

ÇalıĢma koĢullarından ergonomik koĢullar ile örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkiyi 

ölçmek için yapılan regresyon analizine göre, R değeri 0,186‟dır. R
2
 değeri 0,035‟dir. Bu 

değerler incelendiğinde ergonomik koĢullar örgütsel bağlılığın %3,5‟lik kısmının ergonomik 

koĢullar ile açıklanabileceği söylenebilir. Beta değeri 0,186 olarak belirlenmiĢtir. Bu 

değerlere göre ergonomik koĢulların örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönde etkili olduğu 

görülmektedir. Bu sonuca göre H1 hipotezi kabul edilmiĢtir. Rekreasyon iĢletmelerinde 

ergonomik koĢulların çalıĢanların örgütsel bağlılıklarını pozitif yönde etkilemektedir. 

 

Tablo 14. ÇalıĢma KoĢullarından Ergonomik KoĢulları Ġle Örgütsel Bağlılık Boyutlarla 

Olan ĠliĢkisine Yönelik Basit Regresyon Analizi Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel 

Bağlılık 

R R² Beta T Ayarlanan  

r² 

s.s hata 

payı 

P 

Duygusal 

Bağlılık  

0,124 0,015 0,124 2,509 0,013 0,57062 0,013 

Devam 

Bağlılık 

,117 ,014 0,117 2,368 0,011 0,99453 0,018 

Normatif 

Bağlılık 

0,038 0,001 0,038 0,763 -0,001 0,64185 0,446 

Ergonomik koĢullar ile örgütsel bağlılık boyutlarından olan duygusal bağlılık 

arasındaki iliĢkiyi ölçmek için yapılan regresyon analizine göre, R değeri 0,124‟tür. R
2
 değeri 

0,015‟dir. Bu değerler incelendiğinde ergonomik koĢullar duygusal bağlılığın %1,5‟lik 

kısmını açıklayabileceği söylenebilir. Beta değeri 0,124 olarak belirlenmiĢtir. Bu değerlere 

göre ergonomik koĢullar duygusal bağlılık üzerinde pozitif yönde etkilidir. Ergonomik 

koĢullar iyileĢtikçe duygusal bağlılık düzeyi yükseldiği söylenebilir. H2 hipotezi kabul 

edilmiĢtir. Rekreasyon iĢletmelerinde ergonomik koĢulların çalıĢanların duygusal 

bağlılıklarını pozitif yönde etkilemektedir. 

Ergonomik koĢullar ile örgütsel bağlılık boyutlarından olan devam bağlılık arasındaki 

iliĢkiyi ölçmek için yapılan regresyon analizine göre, R değeri 0, 117‟dir. R
2
 değeri 0,014‟dür. 
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Bu değerler incelendiğinde ergonomik koĢullar devam bağlılığın %1,4‟lük kısmını 

açıklayabileceği söylenebilir. Beta değeri 0,117 olarak belirlenmiĢtir. Bu değerlere göre 

ergonomik koĢullar devam bağlılık üzerinde pozitif yönde etkilidir. Ergonomik koĢullar 

iyileĢtikçe devam bağlılık düzeyi yükseldiği söylenebilir. H3 hipotezi kabul edilmiĢtir. 

Rekreasyon iĢletmelerinde ergonomik koĢulların çalıĢanların devam bağlılıklarını pozitif 

yönde etkilemektedir. 

Ergonomik koĢullar ile duygusal bağlılık boyutlarından olan normatif bağlılık 

arasındaki iliĢkiyi ölçmek için yapılan regresyon analizine göre, R değeri 0,038‟dir. R
2
 değeri 

0,001‟dir. Bu değerler incelendiğinde ergonomik koĢullar normatif bağlılığın %0,1‟lik 

kısmını açıklayabileceği söylenebilir. Beta değeri 0,038 olarak belirlenmiĢtir. Katsayı 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05). Buna göre ergonomik koĢullar normatif 

bağlılık üzerinde etkili değildir. H4 hipotezi kabul edilmiĢtir. Rekreasyon iĢletmelerinde 

ergonomik koĢulların çalıĢanların normatif bağlılıklarını pozitif yönde etkilemektedir. 

SONUÇLAR 

Bu araĢtırmada rekreasyon iĢletmeleri çalıĢanlarının ergonomik koĢullarının örgütsel 

bağlılıklarını etkileyip etkilemediği ölçülmüĢtür. Sonuçlara göre spor tesislerinde çalıĢma 

süresinin 1-5 yıl aralığında olduğu görülmektedir. Bu katılımcıların ise görev yapmakta 

olduğu iĢletmede toplam çalıĢma süresi en fazla 1-5 yıl aralığında olduğu belirlenmiĢtir. Bu 

oran ise spor tesislerinde personel devir hızının yüksek oranda olduğunu göstermektedir. 

ancak örgütsel bağlılık ifadeleri incelendiğinde ise çalıĢma yaĢamımın geri kalanını bu 

iĢletmede geçirmek istiyorum ifadesi en fazla katılıyorum tercih edildiği görülmektedir. Bu 

durumda çalıĢanın iĢe yeni girdiği ve araĢtırmaya katılanların en fazla 25-31 yaĢ aralığında 

olduğu görülmektedir. ÇalıĢanların eğitim seviyesinin de en fazla üniversite mezunu olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda eğitim süreleri yeni bitiren çalıĢanların bu sektörde çalıĢtığı ve 

tesisten memnun oldukları sonucuna varılmıĢtır. Bu sonucu; “dıĢarıda iĢletmem hakkında 

konuĢmaktan hoĢlanırım ”ifadesine en fazla katılıyorum, “iĢyerimin problemlerini gerçekten 

kendi problemim gibi hissederim” ifadesine en fazla katılıyorum, “bu  iĢyerinin benim için 

özel bir anlamı var” ifadesine en fazla katılıyorum, “Ģu anda istesem bile iĢten ayrılmak 

benim için çok zor” ifadesine en fazla katılıyorum “Ģu anda iĢten ayrılmaya karar vermek 

hayatımda çok fazla Ģeyi etkiler” ifadesine en fazla kesinlikle katılmıyorum tercihleri 

desteklemektedir. Ayrıca spor merkezlerinde çalıĢanlarının duygusal ve normatif bağlılıkları 

yüksek olduğu görülmektedir. 
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Ergonomik koĢullar ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönde iliĢki olduğu tespit 

edilmiĢtir. Rekreasyon iĢletmelerinde çalıĢanların iĢ ortamının yeterince aydınlatmasının 

sağladığı, temiz olduğu, rahatsız edecek derecede gürültü olmadığı, havalandırmanın yeterli 

olduğu, ciddi iĢ kazası tehlikesi olamadığı, ısı derecesinin yeterli olduğu ve rutubetin olmadığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu durumda da rekreasyon iĢletmelerindeki ergonomik düzenlemeler 

çalıĢanların sağlığı, güvenliği ve verimli çalıĢabilmesi göz önüne alınarak yapılmıĢtır. Buda 

çalıĢanların örgüte olan bağlılığını yükseltmektedir. 
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ÖZET 

Bu araĢtırma Yozgat ili organize sanayi bölgesinde farklı üretim iĢletmelerinde çalıĢan 

bireylere yönelik yapılmaktadır. AraĢtırma kapsamında algılanan örgütsel adaletin 

çalıĢanların giriĢimcilik eğilimine olan etkisi farklı boyutlarda ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırma Kasım-Aralık 2019 döneminde yapılmıĢtır. AraĢtırma örneklemi Yozgat ili 

organize sanayi bölgesinde farklı üretim iĢletmelerinde çalıĢan toplam 315 kiĢiden 

oluĢmaktadır. AraĢtırmanın bağımsız değiĢkeni olan örgütsel adalet kavramı dağıtımsal 

adalet, iĢlemsel adalet ve etkileĢimsel adalet olmak üzere toplam üç boyuttan oluĢmaktadır 

(Bakan, 2011:192). AraĢtırmanın bağımlı değiĢkeni olan giriĢimcilik kavramı ise yenilikçilik, 

risk alma, proaktiflik ve özerklik olmak üzere toplam dört boyuttan oluĢmaktadır (Naktiyok, 

2004:177). Algılanan örgütsel adaletin çalıĢanların giriĢimcilik eğilimine etkisinin 

belirlenebilmesi için SPSS paket programı aracılığıyla çoklu regresyon analizi yöntemi 

uygulanmıĢtır. Çoklu regresyon analizi yapılarak bağımsız değiĢkene ait her bir boyutun 

bağımlı değiĢkene ait her bir boyutu hangi yönde ve hangi derecede etkilediği tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Ayrıca değiĢkenler arasındaki iliĢkinin belirlenebilmesi için pearson korelasyon 

analizi yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada elde edilen bulgulara göre değiĢkenler arasında farklı seviyelerde anlamlı 

iliĢkilerin olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca algılanan örgütsel adaletin dağıtımsal adalet boyutu 

çalıĢanların yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik eğilimlerine pozitif yönde etki etmektedir. 

Örgütsel adaletin iĢlemsel adalet boyutu çalıĢanların yenilikçilik ve risk alma eğilimlerine 

pozitif yönde bir etkiye sahiptir. Buna karĢın iĢlemsel adalet boyutu çalıĢanın özerklik 

eğilimine negatif yönde etki etmektedir. Örgütsel adaletin etkileĢimsel adalet boyutu ise 

çalıĢanların risk alma, proaktiflik ve özerklik eğilimlerine pozitif yönde etki etmektedir. 

AraĢtırma sonucuna göre çalıĢanların giriĢimcilik eğilimlerini artırmak isteyen iĢletme 

yöneticileri veya sahiplerinin çalıĢanların örgütsel adalet algısını artırmaya yönelik faaliyetler 

yapmaları tavsiye edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, GiriĢimcilik, GiriĢimcilik Eğilimi 
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THE EFFECT OF PERCEIVED ORGANISATIONAL JUSTICE ON WORKERS’ 

ENTREPRENEURSHIP TENDENCY, PROVINCE OF YOZGAT SAMPLE 

 

ABSTARCT 

This research is conducted to the individuals, who work in different manufacturing 

corporations in the province of Yozgat organized industrial zone. In the research scope the 

effect of perceived organisational justice on workers‟ entrepreneurship tendecy is tried to be 

measured in different dimensions. The research is made in the November-December 2019 

period. Research‟s sample is formed from 315 person, who work in different production firms 

in the province of Yozgat organized industrial zone. Research‟s independent variable; 

organisational justice concept is formed from 3 dimensions, which are distributional justice, 

operational justice and interactional justice. Research‟s dependent variable; entrepreneurship 

concept is formed from 4 dimensions which are innovation, risk taking, proactivity and 

autonomy. Multiple regression analysis is made by using SPSS package programme in order 

to determine effect of perceived organisational justice on workers‟ entrepreneurship tendecy. 

By making multiple regression analysis it is tried to determine the direction and degree of the 

effect of independent variable‟s each dimension on dependent variable‟s each dimension. 

Also pearson correlation analysis is made to specify the relationship between variables. 

According to the research‟s findings, it is detected that there are significant relations at 

different degrees among variables. Also the distributional justice dimension of perceived 

organisational justice affect workers‟ innovation, risk taking and proactivity tendencies in a 

positive way. The operational justice dimension of organisational justice has a positive effect 

on workers‟ innovation and risk taking tendencies. However, operational justice dimension 

affect worker‟s autonomy tendency in a negative way.  Interactional justice dimension of 

organisational justice affect workers‟ risk taking, proactivity and autonomy tendencies in a 

positive way. According to the research findings, it is advised to firm executives or owners 

who want to improve the entrepreneurship tendencies of their workers to make facilities to 

increase the workers‟ organisational justice perception. 

Keywords: Organisational Justice, Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency 

 

GĠRĠġ 

Örgütsel adalet, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleĢtirilen birçok örgütsel davranıĢ 

araĢtırmasında önemli bir yere sahiptir (Çakar ve Yıldız, 2009: 2). Ayrıca sosyal bilimlerde 

yapılan araĢtırmalara bakıldığında adalet olgusu üzerine yapılan araĢtırma sayısının çokluğu 

adalet kavramına verilen değeri göstermektedir (Koyuncu, 2015: 130). Tüm 

organizasyonlarda olduğu gibi üretim iĢletmelerinde de çalıĢanların motivasyon ve is tatmini 

açısından olumlu kazanımlar sağlaması organizasyonda algılanan örgütsel adalete de bağlıdır. 
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Çünkü yapılan farklı bilimsel araĢtırmalarda bireylerin iĢ tatmin düzeyini artırmanın 

yollarından birinin de adalet algı olduğu görülmüĢtür (DeConinck ve Stilwell, 2004:226). 

AraĢtırmanın bir diğer değiĢkeni olan giriĢimcilik kavramı ile ilgili çok sayıda bilimsel 

araĢtırma yapılmıĢ ve yapılmaktadır. GiriĢimcilik, değeri gün geçtikçe artan bir kavramdır 

(Antoncic ve Hisrich, 2003: 7; Keskin vd. 2017). Bu yüzden giriĢimcilik ve giriĢimcilik 

etrafında Ģekillenen kavramlar gün geçtikçe daha fazla bilimsel araĢtırmaya ıĢık tutmaktadır. 

GiriĢimcilik faaliyeti içerisinde olan bir bireyin doğru bir zamanlamayla doğru bir sektörde 

olması o bireyin baĢarı Ģansını artırabilecek bir faktör olarak görülebilir. Bundan dolayı 

giriĢimcilik faaliyetinin uygulanacağı sektör ve zamanlaması önemlidir (Bernstein, 2013: 12; 

Russel vd., 1992: 639; Kelley, 2011: 73). Bu araĢtırmada da çalıĢanların giriĢimcilik eğilimi 

tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca çalıĢanların örgütsel adalet algılarının giriĢimcilik 

eğilimlerini ne derece etkilediği belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

1. ÖRGÜTSEL ADALET KAVRAMI 

Örgütsel adalet, alanyazında farklı Ģekillerde tanımlanmaktadır. Cropanzo vd. (2007:35) 

örgütsel adaleti yönetimle ilgili bir durumun etik tarafı hakkında yapılan kiĢisel 

değerlendirme olduğunu dile getirmektedir. Beugre ve Baron (2001:326) örgütsel adaleti 

kurum çalıĢanlarının diğer çalıĢan ve yöneticilerle olan iliĢkileri konusunda kiĢisel algılarının 

ne Ģekilde olduğunu gösteren sosyal yönü olan bir olgudur. Taylor‟a göre örgütsel adalet 

kiĢilerin çalıĢtıkları ortamda sahip oldukları değerlerle ilgili adalet olgusunun kurum 

içerisinde paylaĢımı konusundaki süreçlerin hakkaniyetle yönetilmesidir. Buna ek olarak 

örgütsel adalet kavramı bireylere kurum içerisinde adaletli davranılıp davranılmadığından 

ziyade bireyin söz konusu davranıĢı nasıl algıladığı ile ilgilidir (TaĢkıran, 2011:93). 

Nihayetinde örgütsel adalet kurum çalıĢanlarına ne derece adil davranıldığı ve çalıĢanların bu 

davranıĢları nasıl algıladığı ile ilgilidir. 

Örgütsel adalet kavramı ilk olarak iki boyut altında incelenmekteydi. Bu boyutlar dağıtımsal 

adalet ve iĢlemsel adalet boyutlarıydı (Bakan, 2011:192). Son dönemde yapılan çalıĢmalarda 

ise örgütsel adalet kavramına üçüncü bir boyut olarak etkileĢimsel adalet kavramı da 

eklenmiĢtir (Bilsel, 2013:19). Bu yüzden bu araĢtırmada örgütsel adalet kavramı toplam üç 

boyut olarak ele alınmaktadır. 

Dağıtımsal Adalet: Alanyazında “eĢitlik teorisi”, olarak geçen teori dağıtımsal adalet 

kavramıyla benzer niteliktedir. Dağıtımsal adalet kavramı ile ilgili en önemli Ģey, bireylerin, 

iĢletme kaynaklarından dağıtıma esas olan Ģeylerin adaletli bir Ģekilde dağıtılıp 

dağıtılmayacağı ile ilgili algılarıdır. (Özdevecioğlu 2003:78). Aynı iĢi yapan kiĢilerin aynı 

seviyede ücret beklemesi, çalıĢma ortamlarında yapılan iyileĢtirmeler, ödül sunumunda 

adaletli davranma gibi faktörler, dağıtımsal adalet boyutu ile ilgilidir. Buna karĢın bilgi, 

kabiliyet ve iĢ tecrübesi ile kuruma katma değer yaratabilecek bireylerin performanslarında 

azalma, çalıĢma arkadaĢlarıyla verimsiz iliĢkiler, görevi layıkıyla yerine getirememe, yoğun 

stres altında çalıĢma, gergin iĢ ortamına sahip olma ve haksızlık vb. olayların sayısının 

artması Ģeklinde negatif davranıĢlar da görülebilir (Chan, 2000:72). Robbins ve Judge 

(2013:224)‟ye göre adalet ve eĢitlik kavramları sübjektif birer kavramdır, kiĢinin nasıl 

algıladığı ile ilgilidir. Bir durumu çalıĢanın bir tanesi olumsuz ve adaletsiz olarak algılarken 

diğer çalıĢan aynı durumu adaletli olarak algılayabilmektedir. 
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ĠĢlemsel Adalet: Bu kavram incelendiğinde kavramın ilk defa Thibaut ve Walker (1975) 

tarafından, adli davalara yönelik yapılan çalıĢmada ele alındığı görülmektedir 

(Karaeminoğulları, 2006:17). ĠĢlemsel adalet kavramı bir değerin kazanılmasının tespitinde 

kullanılabilen süreçlere ya da kullanılan yöntemlere odaklanmıĢtır. ĠĢlemsel adalet dağıtım 

adaleti kavramıyla kıyaslanırsa, iĢlemsel adalet kavramının dağıtımsal adalete kıyasla bireyler 

üzerinde daha derin ve dikkate alınacak etkiler bırakabildiği söylenebilir. Bir iĢletme iĢlemsel 

adaleti dikkate alırsa, dikkate alınan bu kararların adaletli olup olmadığını belirlerken, sadece 

alınan kararların içeriğini dikkate almadıkları ayrıca bu kararları belirlerken yapılan iĢlemleri 

de dikkate aldıkları iddia edilmektedir (Çakmak, 2005:31). Eğer örgüt yöneticileri çalıĢanların 

iĢiyle ilgili verdikleri kararlarda aktif rol oynama, çalıĢanların iĢ süreçlerinde etkili olması 

konusunda yetki verirse, çalıĢanlar da bu Ģekilde iĢ süreçlerine dahil olduklarını 

düĢünebilirler. Bununla birlikte iĢletmede çalıĢanların “iĢlemsel adalet” konusundaki 

algılarında pozitif yönde bir artıĢ meydana gelebilir. (Yavuz, 2010:12). ÇalıĢanların iĢlemsel 

adalet algıları pozitif yönde artarsa, bu durum örgüt içindeki iletiĢimin ve dayanıĢmanın da 

pozitif yönde artırabilmektedir. 

EtkileĢimsel Adalet: EtkileĢimsel adalet kavramı, ĠĢlemsel adalet kavramı ile yakın 

iliĢkilidir. EtkileĢimsel adalet, örgüt bünyesinde yapılan çalıĢmaların bireylerarası iliĢki 

boyutunu da gösterir. Eğilmezkol (2011)‟a göre etkileĢimsel adalet kavramı gereğince, örgüt 

üyelerinin beklediği saygı, sevgi ve hoĢgörü gibi kavramların yöneticiler tarafından 

sergilenmesi, gerektiğinde çalıĢan bireylere açıklayıcı bilgiler verilmesi ve her koĢulda 

çalıĢana anlayıĢlı bir yaklaĢım gerekir. ĠĢletmedeki çalıĢanlar, üst yönetimden gelen emir ve 

talimatları algılama hususunda üst yönetimin diğer üyelerle olduğu gibi kendisi ile de bizzat 

iletiĢim kurmasını bekleyebilir. Bu iletiĢim sürecinde de adaleti arayabilirler. Eğer algılanan 

adalet ile ilgili bir aksaklık veya negatif bir durum söz konusu ise çalıĢanlar yöneticilere tepki 

gösterebilirler. (Özdevecioğlu, 2003:79). Bundan dolayı yöneticilerinin çalıĢanlara 

gösterdikleri olumsuz davranıĢlar da algılanan adalet ile ilgili olabilmektedir. Sonuç olarak 

etkileĢimsel adaletin sergilenebilmesi için, çalıĢanlara saygı ve sevgi çerçevesinde davranma, 

kibar olma, söylenmesi gereken sözlerin uygun bir dille söylenmesi ve her Ģeyin gerekçelere 

dayandırılması ile sağlanabileceği söylenebilir. 

2. GĠRĠġĠMCĠLĠK KAVRAMI 

GiriĢimcilik kavramı her geçen gün daha da popüler bir hale gelmektedir (Öneren, 2012: 8). 

Bunun sebeplerinden bazıları, küresel krizlerin, iĢsizlik oranlarındaki artıĢın, ülkelerin 

kalkınma problemlerinin, ekonomik sistemin iĢleyiĢindeki sorunların etkilerinin ortadan 

kalmasına yönelik çözümlerin kısmen ya da tamamen giriĢimcilik kavramının bünyesinde 

olmasıdır. Bunun yanında ekonomik, sosyal, psikolojik ve teknolojik yaĢama da olumlu 

etkiler bırakmaktadır. GiriĢimcilik kavramı emek, sermaye ve doğal kaynaklara eklenen 

dördüncü faktör olarak kabul görmüĢtür. Bu Ģekilde üretim faktörlerinin içinde kendisine yer 

bulmuĢtur (Çelik ve Akgemci, 2007: 25; Bilge ve Bal, 2012: 132). GiriĢimcilik, kiĢinin 

bireysel olarak bağımsız bir Ģekilde örgüt içindeki veya dıĢarıdaki fırsatları yakalamasıdır. Bu 

Ģekilde değer yaratması ya da ekonomik bakımdan baĢarıyı yakalaması gibi özelliklere sahip 

olması durumu giriĢimcilik faaliyeti olarak adlandırılabilir (Serhateri ve CoĢkun, 2006: 111). 

Buna ek olarak giriĢimcilik, bireysel düzeyde yenilik yapma, risk alma, fırsat yakalama ve bu 
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fırsatların uygulamaya geçirme faaliyetleridir (Ercan ve Gökdeniz, 2009: 67). Ming (2013)‟e 

göre ekonomik büyümenin ve teknolojideki geliĢmenin artmasındaki faktörlerden en önemlisi 

de giriĢimcilik faaliyetidir. 

Literatürde bazı çalıĢmalarda giriĢimciliğin dört ana boyutu olduğu görülmektedir 

(Ramanigopal vd. 2012: 52; Ireland vd., 2009: 24; Bouchard ve Basso, 2011: 221). Bu 

boyutlar Yenilikçilik, Risk alma, Özerklik, Proaktiflik boyutlarıdır. 

Yenilikçilik: Bir giriĢimcilik faaliyetinde en baĢta gelen kiĢilik özelliği yenilikçilik olarak 

bilinir. Yani yenilikçilik, giriĢimciliğin en temel unsuru olarak sayılabilir (Antoncic ve 

Hisrich, 2001: 498; Naktiyok, 2004: 177). Yenilik ile örgüt bünyesinde, hızlı bir Ģekilde 

değiĢebilen çevreye karĢı rekabette avantaj sağlanabilir. Yenilik, örgüte yeni ürünlerle veya 

yeni fikirler eĢliğinde yaratıcı faaliyetlerle ilgili zaman ayırma isteğini oluĢturur (ÖzĢahin ve 

Zehir, 2011: 51). Ağca ve Kurt (2007) örgüt içinde bulunan temel yetenek faktörlerinin 

güçlendirilmesiyle yenilik yapabilme kapasitesinin güçlendirilmesine olanak 

sağlanabileceğinin üzerinde durmaktadır. 

Risk Alma: Risk alma, “bilinmeyen bir ortamda sonucun ne olacağının kestirilmesinin zor 

olduğu durumlarda baskılı bir durum” olarak tanımlanabilir (Antoncic ve Hisric, 2003: 9). 

Risk alma, çevrede herhangi bir belirsizlik tespit edildiğinde riski içeren faktörlerin 

azaltılmasıyla mantık çerçevesinde karar alma anlamına da gelebilmektedir (Bhuian vd., 

2005: 9). Belirsiz durumlarda riskten kaçınarak ve zamanında alınmayan kararlar, iĢletmeler 

tarafından fırsatların kaçırılmasına ve rekabet ortamında üstünlüğün kaybedilmesine sebep 

olabilmektedir (Basım vd., 2008: 123). Bundan dolayı karar alma mekanizması iĢlerken belirli 

seviyede riskleri üstlenmek örgüte çok farklı avantajlar sağlayabilir. 

Özerklik: Özerklik kiĢilerin ya da grupların düĢüncelerini ve fikirlerini özgürce 

uygulayabilmeleri, çalıĢanların kendilerini özgür hissederek kendilerine tanımlanan yetkilerini 

baskı altında kalmadan kullanabilme olanağıdır (Ġbrahimoğlu ve Uğurlu, 2013: 106). Bir 

baĢka açıdan özerklik, bünyesinde yenilik barındıran bir faaliyetin uygulanması esnasında 

örgüt üyelerinin söz konusu faaliyetin her aĢamasında müdahale yetkilerinin olmasıdır. Bunun 

yanında yine çalıĢanların alınacak kritik kararları iĢletme içinde bir baskı ortamı oluĢmadan 

alabilmeleri büyük bir öneme sahiptir (Kozak ve Yılmaz, 2010: 89). Bu Ģekilde çalıĢanların 

performansı artabilir, kurumsal karlılık ve iĢ süreçlerinde daha yüksek derecede verimlilik 

sağlanabilir (Felicio vd., 2012: 1721). 

Proaktiflik: ĠĢletmelerin rekabette üstün olma ve piyasada lider konumda olma maksadıyla, 

yeni teknolojiler ve yeni yönetim teknikleri sayesinde rakiplerinden daha yüksek derecede 

öngörü sahibi olması ve yenilikleri daha erken piyasaya sürmesi ile ilgili bir durumdur 

(AltuntaĢ ve Dönmez, 2010: 55). Proaktiflik kavramı özellikle, çevrede oluĢabilecek fırsatlara 

odaklanma, çevrede geliĢebilecek olayları daha erken tahmin etme, pazarlardaki boĢlukları 

fark edip daha erken stratejiler belirleyebilmesidir (Çetin, 2011: 72) Bu Ģekilde iĢletme 

rekabette avantaj sağlama yeteneğini kazanabilmektedir. Bu konuda en önemli faktör, yenilik 

yapmanın yanında bu yeniliği ilk yapan olmaktır. Bu proaktif olmanın bir Ģartıdır (ÖzĢahin ve 

Zehir, 2011: 52). ĠĢletme yöneticileri geleceği ne derece iyi okursa o seviyede proaktiflerdir. 
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3. ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araĢtırma bir organize sanayi bölgesinde üretim iĢletmelerinde çalıĢan bireylerin algıladığı 

örgütsel adaletin giriĢimcilik eğilimine olan etkisini ölçmek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırma 

farklı demografik özelliklere sahip farklı iĢletmelerde çalıĢan kiĢiler üzerinde yapılmıĢtır. 

Literatür incelendiğinde üretim iĢletmelerinde çalıĢan bireylere yönelik benzer çalıĢmalar olsa 

da örgütsel adaletin giriĢimcilik eğilimine etkisini ele alan bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu 

durum çalıĢmada elde edilen bulguların özgün bir araĢtırma sonucu elde edildiğini 

göstermektedir.  

3.2. AraĢtırma Modeli ve Yöntemi 

AraĢtırmada bağımsız değiĢken olarak örgütsel adalet kavramı, bağımlı değiĢken olarak da 

giriĢimcilik kavramı ele alınmaktadır. AraĢtırma kapsamında bağımsız değiĢken olarak ele 

alınan örgütsel adalet kavramı 3 boyutta incelenmektedir. GiriĢimcilik kavramı ise 4 boyutta 

ele alınmaktadır. AraĢtırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıĢtır. AraĢtırmada 

elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığıyla analiz edilmiĢtir. Ġki değiĢken arasında 

iliĢkinin varlığının tespit edilebilmesi için pearson korelasyon analizi, bağımsız değiĢkenin 

bağımlı değiĢken üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi için de çoklu regresyon analizi 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma modeli Ģekil 1‟de gösterilmektedir, 

ġekil 1: AraĢtırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. AraĢtırma Örneklemi ve Hipotezler 

AraĢtırma Yozgat Ġlinde organize sanayi bölgesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren özel 

sektör çalıĢanlarına yönelik yapılmaktadır. Yozgat organize sanayi bölgesinde toplam 1718 

çalıĢan bulunmaktadır (www.yozgat.gov.tr/sanayi-ticaret-verileri#:~:text=Yozgat). 

AraĢtırmaya yönelik örneklem hesaplanırken (n=Nt2 pq/d2 (N-1)+t2 pq) formülü 

kullanılmaktadır (Yıldız vd., 2002:142). Buna göre ana kütleden alınan araĢtırma 

örnekleminin 314 kiĢi olması yeterlidir. Bu araĢtırmada toplam 315 kiĢiye anket uygulanmıĢ 

ve veri tabanına girilmiĢtir. 

AraĢtırmada algılanan örgütsel adaletin giriĢimcilik eğilimine etkisi belirlenmeye 

çalıĢılmaktadır. Bunun için aĢağıdaki hipotezler kurulmaktadır. 

Hipotez 1: Algılanan örgütsel adalet çalıĢanın yenilikçilik eğilimini etkilemektedir 

Dağıtımsal Adalet 

ĠĢlemsel Adalet 

EtkileĢimsel Adalet 

Yenilikçilik 

Risk Alma 

Proaktiflik 

Özerklik 

http://www.yozgat.gov.tr/sanayi-ticaret-verileri#:~:text=Yozgat
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Hipotez 2: Algılanan örgütsel adalet çalıĢanın risk alma eğilimini etkilemektedir 

Hipotez 3: Algılanan örgütsel adalet çalıĢanın proaktiflik eğilimini etkilemektedir 

Hipotez 4: Algılanan örgütsel adalet çalıĢanın özerklik eğilimini etkilemektedir 

4. BULGULAR 

AraĢtırmaya ait bulgular ilk olarak katılımcıların demografik bilgilerine yönelik ele 

alınmaktadır. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Cinsiyet Frekans Yüzde (%) 

Erkek 223 70,8 

Kadın 92 29,2 

YaĢ Frekans Yüzde (%) 

18-30 77 24,4 

31-40 116 36,9 

41-50 86 27,3 

51 ve üstü 36 11,4 

Eğitim Düzeyi Frekans Yüzde (%) 

Ġlköğretim 61 19,6 

Lise 177 56,4 

Önlisans ve Lisans 66 20,3 

Lisansüstü 11 3,7 

Gelir Düzeyi Frekans Yüzde (%) 

Asgari Ücret düzeyi 202 64,1 

Asgari Ücretin 2 katına 

kadar  

77 24,5 

Asgari Ücretin 3 katı ve üstü 36 11,4 

Ailede giriĢimci var mı? Frekans Yüzde (%) 

Evet 120 38 

Hayır 195 62 

 

Tablo 1‟de görüldüğü gibi katılımcıların 223‟ü erkek (% 70,8) katılımcıların 92‟si (% 29,2) 

ise kadındır. Katılımcıların daha çok erkeklerden oluĢmasının nedeni çalıĢan sayısı itibariyle 

erkeklerin kadınlardan daha fazla olmasıdır. Katılımcılara yaĢ değiĢkenine göre bakıldığında 

daha çok 31-40 yaĢ arası grupta toplandıkları (% 36,9) görülmektedir. Eğitim düzeyine göre 

ise katılımcılar en çok lise mezunu (% 56,4) olarak istihdam edilmektedir. Katılımcılar gelir 

seviyesine göre sınıflandırıldığında daha çok asgari ücret (% 64,1) düzeyinde ücret aldıkları 

görülmektedir. Son olarak katılımcıların % 38‟inin ailesinde en az bir giriĢimci bulunduğu % 

62‟sinin ailesinde hiç giriĢimci bulunmadığı görülmektedir.  

4.1. DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Bulgular 

AraĢtırmaya ait değiĢkenler arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığını tespit etmek için 

pearson korelasyon analizi yapılmıĢtır. Analiz sonucu Tablo 2‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 2: Pearson Korelasyon Analizi 

    Yenilikçilik 
Risk 

Alma 
Proaktfilik Özerklik 

Dağıtımsal 

Adalet 

Korelasyon gücü 0,434** 0,329** 0,283** 0,129* 

Anlamlılık (p) 0,000 0,000 0,000 0,022 

Örneklem sayısı 315 315 315 315 

ĠĢlemsel 

Adalet 

Korelasyon gücü 0,392** 0,306** 0,280** 0,016 

Anlamlılık (p) 0,000 0,000 0,000 0,783 

Örneklem sayısı 315 315 315 315 

EtkileĢimsel 

Adalet 

Korelasyon gücü 0,239** 0,269* 0,296** 0,186** 

Anlamlılık (p) 0,000 0,000 0,000 0,001 

Örneklem sayısı 315 315 315 315 

**. Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlıdır. 

*. Korelasyon 0.05 seviyesinde anlamlıdır. 

 

Tablo 2‟de gösterilen korelasyon analizi sonucunda dağıtımsal adalet boyutuyla yenilikçilik, 

risk alam ve proaktiflik boyutlarıyla 0,01 anlam düzeyinde pozitif yönlü bir iliĢki vardır. Buna 

ek olarak dağıtım adalet ile özerklik boyutu arasında da 0,05 anlam düzeyinde pozitif yönlü 

bir iliĢki söz konusudur. ĠĢlemsel adalet boyutu ile yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik 

boyutları arasında 0,01 anlam düzeyinde pozitif yönlü bir iliĢki vardır. Buna karĢın iĢlemsel 

adalet ile özerklik arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Örgütsel adaletin son boyutu olan 

etkileĢimsel adalet kavramı ile giriĢimcilik kavramına ait tüm boyutlar arasında 0,01 anlam 

düzeyinde pozitif bir iliĢkinin varlığı tespit edilmiĢtir.  

 

4.2. DeğiĢkenler Arasındaki Etkiye Yönelik Bulgular 

AraĢtırmada bağımsız değiĢken olarak ele alınan örgütsel adalet kavramına ait boyutların 

katılımcıların yenilikçilik eğilimine etkisi Tablo 3‟te gösterilmektedir. 

Tablo 3: Dağıtımsal adalet, iĢlemsel adalet ve etkileĢimsel adaletin yenilikçilik eğilimine 

etkisi 

Katsayılar Tablosu 

Kavramlar B St.Hata Beta t p Alt sınır Üst sınır 

Sabit terim 2,057 0,215 

 

9,588 0,000 1,635 2,479 

Bağımsız DeğiĢkenler 

       Dağıtımsal A. 0,290 0,058 0,308 4,964 *0,000 0,175 0,405 

ĠĢlemsel A. 0,210 0,061 0,213 3,408 *0,001 0,089 0,331 

EtkileĢimsel A. 0,014 0,045 0,018 0,308 0,758 -0,074 0,102 

Model Özeti: R=0,470; R
2
=0,221; Adj. R

2
=0,214;  F= 29,459;  p=0,000* 

Bağımlı Değişken= Yenilikçilik / *p<0,05 
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Tablo 3‟teki “model özeti” kurulan modelin bir bütün olarak anlamlı (p<0,05; P=0,000) 

olduğunu göstermektedir. “Model özetinde” hesaplanan R
2
 değeri ise (% 22,1) bağımlı 

değiĢkenin yüzde 22,1‟lik kısmının bağımsız değiĢkenler tarafından açıklanabileceğini 

gösterir. Tabloda bağımsız değiĢkenlerden dağıtımsal adalet (p=0,000; p<0,05) ve iĢlemsel 

adaletin (p=0,001; p<0,05) %95 güven aralığında yenilikçilik eğilimine pozitif yönde etki 

ettiği görülmektedir. Tablo 3‟te hesaplanan çoklu regresyon analizi sonuçları Ģekil 2‟de daha 

açık olarak gösterilmektedir. 

 

ġekil 2: Dağıtımsal Adalet ve ĠĢlemsel Adaletin Yenilikçilik Eğilimine Etkisi 

 

ġekil 2‟de görüldüğü gibi çalıĢanların dağıtımsal adalet algılarının 1 birim artıĢ göstermesi 

bireylerin yenilikçilik eğilimini 0,290 birim artırmaktadır. Yine çalıĢanların iĢlemsel adalet 

algılarındaki 1 birimlik artıĢ bireylerin yenilikçilik eğilimlerini 0,210 birim artırmaktadır. 

AraĢtırmada bağımsız değiĢken olarak ele alınan örgütsel adalet kavramına ait boyutların 

katılımcıların risk alma eğilimine etkisi Tablo 4‟te gösterilmektedir. 

 

Tablo 4: Dağıtımsal adalet, iĢlemsel adalet ve etkileĢimsel adaletin risk alma eğilimine 

etkisi 

Katsayılar Tablosu 

Kavramlar B St.Hata Beta t p Alt değer Üst değer 

Sabit terim 1,772 0,246 

 

7,211 0,000 1,288 2,255 

Bağımsız DeğiĢkenler 

       Dağıtımsal A. 0,204 0,067 0,198 3,039 *0,003 0,072 0,335 

ĠĢlemsel A. 0,151 0,070 0,141 2,149 *0,032 0,013 0,290 

EtkileĢimsel A. 0,107 0,051 0,126 2,094 *0,037 0,006 0,208 

Model Özeti: R=0,377; R
2
=0,142; Adj. R

2
=0,134;  F= 17,150;  p=0,000* 

Bağımlı Değişken= Risk Alma / *p<0,05 
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Tablo 4‟teki “model özeti” kurulan modelin bir bütün olarak anlamlı (p<0,05; P=0,000) 

olduğunu göstermektedir. “Model özetinde” hesaplanan R
2
 değeri ise (% 14,2) bağımlı 

değiĢkenin yüzde 14,2‟lik kısmının bağımsız değiĢkenler tarafından açıklanabileceğini 

gösterir. Tabloda bağımsız değiĢkenlerden dağıtımsal adalet (p=0,003; p<0,05), iĢlemsel 

adaletin (p=0,032; p<0,05) ve etkileĢimsel adaletin (p=0,037; p<0,05) %95 güven aralığında 

risk alma eğilimine pozitif yönde etki ettiği görülmektedir. Tablo 4‟te hesaplanan çoklu 

regresyon analizi sonuçları Ģekil 3‟te daha açık olarak gösterilmektedir. 

 

ġekil 3: Dağıtımsal Adalet, ĠĢlemsel Adalet ve EtkileĢimsel Adaletin Risk Alma 

Eğilimine Etkisi 

 

ġekil 3‟te görüldüğü gibi çalıĢanların dağıtımsal adalet algılarının 1 birim artıĢ göstermesi 

bireylerin risk alma eğilimini 0,204 birim artırmaktadır. Yine çalıĢanların iĢlemsel adalet 

algılarındaki 1 birimlik artıĢ bireylerin risk alma eğilimlerini 0,151 birim artırmaktadır. 

ÇalıĢanların etkileĢimsel adalet algısının 1 birimlik artıĢ göstermesi ise bireylerin risk alma 

eğilimlerini 0,107 birim artırmaktadır. 

AraĢtırmada bağımsız değiĢken olarak ele alınan örgütsel adalet kavramına ait boyutların 

katılımcıların proaktiflik eğilimine etkisi Tablo 5‟te gösterilmektedir. 

 

Tablo 5: Dağıtımsal adalet, iĢlemsel adalet ve etkileĢimsel adaletin proaktiflik eğilimine 

etkisi 

Katsayılar Tablosu 

Kavramlar B St.Hata Beta t p Alt değer Üst değer 

Sabit terim 2,157 0,212 

 

10,155 0,000 1,739 2,575 

Bağımsız DeğiĢkenler 

       Dağıtımsal A. 0,121 0,058 0,137 2,092 *0,037 0,007 0,235 

ĠĢlemsel A. 0,113 0,061 0,123 1,858 0,064 -0,007 0,233 

EtkileĢimsel A. 0,135 0,044 0,185 3,060 *0,002 0,048 0,222 

Model Özeti: R=0,358; R
2
=0,128; Adj. R

2
=0,120;  F= 15,210;  p=0,000* 

Bağımlı Değişken= Proaktiflik / *p<0,05 
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Tablo 5‟teki “model özeti” kurulan modelin bir bütün olarak anlamlı (p<0,05; P=0,000) 

olduğunu göstermektedir. “Model özetinde” hesaplanan R
2
 değeri ise (% 12,8) bağımlı 

değiĢkenin yüzde 12,8‟lik kısmının bağımsız değiĢkenler tarafından açıklanabileceğini 

gösterir. Tabloda bağımsız değiĢkenlerden dağıtımsal adalet (p=0,037; p<0,05) ve 

etkileĢimsel adaletin (p=0,002; p<0,05) %95 güven aralığında proaktiflik eğilimine pozitif 

yönde etki ettiği görülmektedir. Tablo 5‟te hesaplanan çoklu regresyon analizi sonuçları Ģekil 

4‟te daha açık olarak gösterilmektedir. 

 

ġekil 4: Dağıtımsal Adalet ve EtkileĢimsel Adaletin Proaktiflik Eğilimine Etkisi 

 

ġekil 4‟te görüldüğü gibi çalıĢanların dağıtımsal adalet algılarının 1 birim artıĢ göstermesi 

bireylerin proaktiflik eğilimini 0,121 birim artırmaktadır. Yine çalıĢanların etkileĢimsel adalet 

algılarındaki 1 birimlik artıĢ bireylerin proaktiflik eğilimlerini 0,135 birim artırmaktadır. 

AraĢtırmada bağımsız değiĢken olarak ele alınan örgütsel adalet kavramına ait boyutların 

katılımcıların özerklik eğilimine etkisi Tablo 6‟te gösterilmektedir. 

Tablo 6: Dağıtımsal adalet, iĢlemsel adalet ve etkileĢimsel adaletin özerklik eğilimine 

etkisi 

Katsayılar Tablosu 

Kavramlar B St.Hata Beta t p Alt değer Üst değer 

Sabit terim 2,627 0,251 

 

10,446 0,000 2,132 3,122 

Bağımsız DeğiĢkenler 

       Dağıtımsal A. 0,125 0,069 0,125 1,826 0,069 -0,010 0,260 

ĠĢlemsel A. -0,145 0,072 -0,139 -2,005 *0,046 -0,286 -0,003 

EtkileĢimsel A. 0,161 0,052 0,194 3,078 *0,002 0,058 0,264 

Model Özeti: R=0,224; R
2
=0,050; Adj. R

2
=0,041;  F= 5,467;  p=0,001* 

Bağımlı Değişken= Özerklik / *p<0,05 

 

Tablo 6‟daki “model özeti” kurulan modelin bir bütün olarak anlamlı (p<0,05; P=0,000) 

olduğunu göstermektedir. “Model özetinde” hesaplanan R
2
 değeri ise (% 5) bağımlı 

değiĢkenin yüzde 5‟lik kısmının bağımsız değiĢkenler tarafından açıklanabileceğini gösterir. 

Tabloda bağımsız değiĢkenlerden iĢlemsel adaletin (p=0,046; p<0,05) %95 güven aralığında 

özerklik eğilimine negatif yönde buna karĢın etkileĢimsel adaletin (p=0,002; p<0,05) 
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özerkliğe pozitif yönde etki ettiği görülmektedir. Tablo 6‟da hesaplanan çoklu regresyon 

analizi sonuçları Ģekil 5‟te daha açık olarak gösterilmektedir. 

 

ġekil 5: ĠĢlemsel Adalet ve EtkileĢimsel Adaletin Özerklik Eğilimine Etkisi 

 

ġekil 5‟te görüldüğü gibi çalıĢanların etkileĢimsel adalet algılarının 1 birim artıĢ göstermesi 

bireylerin özerklik eğilimini 0,161 birim artırmaktadır. Buna karĢın çalıĢanların EtkileĢimsel 

adalet algılarındaki 1 birimlik artıĢ bireylerin özerklik eğilimlerini 0,161 birim azaltmaktadır. 

SONUÇ 

AraĢtırma kapsamında ele alınan değiĢkenlerden gerek örgütsel adalet algısı gerek giriĢimcilik 

eğilimi özellikle iĢ hayatında bireylerin daha motive ve daha verimli olmaları bakımından 

önemli olarak görülmektedir. ÇalıĢtığı örgütte yönetimin adil tutumunu fark eden bir çalıĢan 

kendisini daha güvende hissedecek ve çevresindeki fırsatları yakalama, yeni fikirlere açık 

olma, gerekirse risk alma özellikleriyle örgüte daha çok fayda sağlayan bir birey olabilecektir. 

Nitekim araĢtırma hipotezleri kurulurken algılanan örgütsel adaletin çalıĢanın giriĢimcilik 

eğilimine olumlu yönde etki edeceği varsayılmıĢ ve bu hipotezler araĢtırma kapsamında test 

edilmiĢtir. 

Organize sanayi bölgelerindeki üretim iĢletmeleri ülkenin makroekonomik geliĢimine pozitif 

yönde bir katkı sağlamaktadır. Ġstihdam yaratma, ihracata yönelik üretim yapma gibi faktörler 

ekonomiye katma değer yaratabilen faktörlerdir. Bu araĢtırmanın örneklemi de Yozgat 

Organize Sanayi Bölgesinde üretim iĢletmelerinde çalıĢan bireylerden oluĢmaktadır. 

GiriĢimcilik özelliği tüm hiyerarĢik kademelerde görülebilen bir özelliktir. ĠĢletme 

yöneticilerinin giriĢimcilik özelliklerinin tespit edilmesi yanında her kademe çalıĢanının da 

giriĢimcilik özelliğinin tespiti iĢletmeye fayda sağlayabilir. Çünkü giriĢimciliğin iĢleyiĢi bazen 

alt kademelerden üst kademelere yansıyarak gerçekleĢebilmektedir. Bundan dolayı her 

kademede çalıĢan bireyler araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. 

AraĢtırma kapsamında denenen hipotezlerden ilki “Algılanan örgütsel adalet çalıĢanın 

yenilikçilik eğilimini etkilemektedir” olarak belirlenmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda örgtüsel 

adaletin alt boyutlarından “dağıtımsal adalet” ve iĢlemsel adalet” algılarının çalıĢanın 

“yenilikçilik” eğilimine pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Bu 

durum çalıĢanların yenilikçilik özelliklerinin geliĢtirilebilmesinin yollarından birinin algılanan 

örgütsel adalet ile de ilgili olduğunu göstermektedir. Bu bulgulara dayanarak araĢtırmanın 

birinci hipotezi kabul edilmiĢtir. 
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AraĢtırmanın ikinci hipotezi olarak alınan “Algılanan örgütsel adalet çalıĢanın risk alma 

eğilimini etkilemektedir” hipotezine yönelik yapılan analiz sonucunda örgtüsel adalet 

kavramının her üç alt boyutunun da “dağıtımsal adalet, iĢlemsel adalet ve etkileĢimsel adalet” 

giriĢimcilik boyutlarından “risk alma” alt boyutuna pozitif yönde etki ettiği görülmektedir. 

Risk alma eğilimi sektörden sektöre farklılık gösterebilen bir özelliktir. Kimi sektörlerde risk 

almak olumlu görülürken kimi sektörlerde olumsuz görülebilir. Fakat araĢtırma sonucunda 

ulaĢılan bulgulara göre, çalıĢanın risk alma özelliğine etki edebilecek yollardan biri de 

örgütsel adalet algısının pozitif yönde artıĢ göstermesidir. Dolayısıyla araĢtırmanın ikinci 

hipotezi kabul edilmiĢtir. 

“Algılanan örgütsel adalet çalıĢanın proaktiflik eğilimini etkilemektedir” hipotezi ise 

araĢtırmanın üçüncü hipotezidir. Bu hipoteze yönelik yapılan analizler sonucunda örgtüsel 

adalet alt boyutlarından olan “dağıtımsal adalet ve etkileĢimsel adaletin” giriĢimcilik alt 

boyutlarından olan “proaktiflik” eğilimini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yani 

kiĢinin çalıĢtığı örgütte algıladığı örgtüsel adalette bir artıĢ fark ederse o kiĢi daha proaktif 

yani olaylara karĢı daha öngörülü olabilmektedir. Bu bulguya dayanarak araĢtırmanın üçüncü 

hipotezi kabul edilmiĢtir.  

AraĢtırmaya ait dördüncü ve son hipotez “Algılanan örgütsel adalet çalıĢanın özerklik 

eğilimini etkilemektedir” Ģeklinde kurulmuĢtur. Kurulan dördüncü hipoteze yönelik yapılan 

analizler sonucunda örgütsel adalet alt boyutlarından “etkileĢimsel adalet” algısında meydana 

gelen bir artıĢın giriĢimcilik alt boyutlarından olan “özerklik” kavramını pozitif yönde 

etkilediği görülmektedir. Yani kiĢinin etkileĢimsel adalet algısı arttıkça özerklik eğilimi 

artmakta ve olaylara daha özgür bakabilmektedir. Buna karĢın çalıĢanın “iĢlemsel adalet 

algısının artmasının çalıĢanın “özerklik” eğiliminde negatif yönde bir etkiye sahip olduğu 

bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Bu beklenen bir sonuç değildir. Bu sonuca yönelik daha geniĢ 

kapsamlı ve spesifik bir araĢtırma yapılabilir. Çünkü örgütsel adalet alt boyutlarından sadece 

iĢlemsel adalet ve giriĢimcilik alt boyutlarından özerklik arasında negatif bir etkileĢim 

mevcuttur. Diğer alt boyutlar arasında tespit edilen etkileĢimlerin tamamı pozitif yöndedir. Bu 

bulgulara dayanarak araĢtırmanın dördüncü hipotezi de kabul edilmektedir. 

AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgulara bütünsel olarak bakıldığında bir iĢletmede 

algılanan örgütsel adaletin çalıĢanın giriĢimcilik eğilimini pozitif yönde etkilediği 

söylenebilir. 
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DDSA’LARIN EGEMENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN TARTIġMALARA BĠR KATKI: 

EKSĠK EGEMENLĠK VE TAMĠL KAPLANLARI ÖRNEĞĠ 

 

                                                                                                 Necmettin ĠĢik

 

Özet 

DDSA’lara ilişkin egemenlikle ilgili tartışmalarda genellikle devletlerin egemenliği 

göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılmaktadır. Mevcut literatür incelendiğinde 

temelde DDSA’ların egemenlikle bağlantısı olmadığı(no-link), melez(hybrid/de Facto)  

bir yapısının olduğu ve Vestfalya sistemine alternatif(alternative) bir egemenlik 

oluşturdukları ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada bu egemenlik biçimlerinden farklı 

olarak eksik egemenlik unfinished sovereignty) kavramı öne sürülmekte ve Tamil 

Kaplanları örneğinde bu kavram incelenmektedir. 

 

1.GiriĢ 

 Devlet-DıĢı Silahlı Aktörler (DDSA), Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesinden bu yana gerek 

hedefleri, yöntemleri ve kazanımları bağlamında gerekse de sayısal olarak ulaĢtıkları nokta 

itibariyle uluslararası iliĢkilerde birer aktör olarak gündemleĢmiĢtir. 

DDSA‟lar temelde, hedef devletle ya da devletlerle mücadele ederek onları zayıflatmaya 

çalıĢırlar. Bunu yaparken her türlü politik ve askeri stratejiyi kullanırlar. Diplomasiden, 

politik iĢbirliklerine; intihar bombacılığından, gerilla taktiklerine, drone kullanıma kadar 

geniĢ bir eylem repertuara sahiplerdir. Bunun yanı sıra, çeĢitli propaganda yöntemleriyle 

örneğin; sosyal medya kullanımı yoluyla kendi ideolojilerini yayarak destek almaya çalıĢırlar. 

Bir devleti güçlendirme ya da zayıflatma, yerel alanlarda hakimiyet, küresel güç haline gelme 

gibi farklılaĢan amaçları olan DDSA‟lar; YPG, Tamil Kaplanları, ĠġĠD, EĢ-ġebab gibi 

örgütlerin oluĢturduğu örneklemde devletler için içsel anarĢik bir durum yaratmaktadır. 

Vestfalya sistemiyle birlikte devletlerin içsel anarĢik durumu ortadan kaldırdığı bilinmektedir. 

Bu da daha çok devlet tanımı yapılırken sürekli vurgulanan egemenlik ve topraksallık yoluyla 
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vurgulanmaktadır. Bu noktada devlet, sınırları belirlenmiĢ bir alan üzerinde mutlak güç sahibi 

bir siyasi bir mekanizmadır. 

Siyasi anlamda topraksallık, tüm politik yapımın gerçekleĢtiği, egemen bir devletin sabit, 

bitiĢik ve açıkça belirlenmiĢ topraklarının Vestpalyan bir görünüm Ģeklinde anlaĢılmasıdır 

(Vollaard, 2009, s. 688). Devletler için egemenlik kavramı düĢünüldüğünde ise, sürekli, 

bölünemez ve diğer devletlerce uluslararası hukuk çerçevesinde tanınan en yüksek otorite akla 

gelmektedir. 

Bu çalıĢmada ilk olarak DDSA‟lara iliĢkin egemenlik kavramına değinildikten sonra mevcut 

literatürden farklı olarak eksik egemenlik (unfinished sovereignty) kavramı öne sürülecektir. 

Ġkincil olarak bir DDSA örneği olan Tamil Kaplanları örneği üzerinde durulacaktır. Son 

olarak ise Tamil Kapları‟nın eksik egemenliği tartıĢılacaktır. 

2.DDSA’lara ĠliĢkin Egemenlik Kavramı ve Eksik Egemenlik  

DDSA‟lar ele geçirdikleri alanlarda devletlere benzer Ģekilde egemenlik ve topraksallık 

bağlamında kendilerini var etmeye çalıĢmaktadır. Bu var olma biçimi devletin yönetsel, askeri 

ve ekonomik iĢleyiĢine paralel olarak ilerlemektedir. BaĢka bir ifadeyle, yarı-devlet, proto-

devlet ve de-facto yönetim Ģeklinde tanımlanan DDSA‟lar, devlet yapısını sürdürme eğilimi 

taĢırlar. Aslına bakılırsa varlıklarını egemenliğe ve topraksallığa dayandırırlar. 

Egemenlik ve topraksallık bağlamında devletleri taklit eden DDSA‟lar, Akın‟ın üzerinde 

durduğu Ģekliyle, devletlerin askere alma, eğitim, strateji, idare ve vergi uygulamalarını 

kopyalarlar (Ünver, 2018). 

Bunlara ek olarak DDSA‟lar, topraksallığın kontrolünü ve egemenliğin pekiĢtirilmesini 

söylem, retorik ve sembolizm yoluyla gerçekleĢtirmektedir. Zelin‟in (2016) ifade ettiği ĠġĠD 

örneğinde bu durum açıkça ortaya çıkmaktadır. Ona göre, diğer ülkelerdeki birçok Ģehir ve 

baĢkentte yapılanlara benzer bir Ģekilde ĠġĠD, direklere, binalara, sokak direklerine siyah 

bayraklarını, yalnızca bölgeye olan haklarını iddia etmek için değil, aynı zamanda orada 

olduklarını göstermek için yükseltirler (Zelin, 2016, s. 4) YPG ise Kürt tarihinde sıklıkla 

kullanılan renkleri kullanmaktadır. DDSA‟lar hitap ettiği kitlelere bu yolla bir yakınlaĢma 

çabası güdürken, kendi sembollerini kamu binalarına, sınır hatlarına, sınır kapılarına, 

ibadethanelere ve diğer kamusal alanlarda göstererek kontrol ettikleri alanlarda egemen 

olduklarını göstermeye çalıĢırlar. 
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Tüm bu pratiklere rağmen, Vestfalyan anlamda DDSA‟ların tam bir egemenlik olgusuna ve 

tam bir topraksallık kontrolüne sahip olduğu söylemez. Daha çok otorite boĢluğundan ve 

baĢarısız devletlerin varlığından kaynaklı olarak ortaya çıkan ve alan kontrolü sağlayan 

DDSA‟lar devletler yeniden güç kazandıklarında egemenlikleri ve topraksallık iddiaları 

kesintiye uğramaktadır ya da bütünüyle ortadan kalkmaktadır. 

Örneğin, ĠġĠD‟in Irak ve Suriye‟den baĢlayarak kurguladığı Ġslam devleti kurma fikri, ABD 

öncülüğünde yapılan askeri müdahalelerle ortadan kaldırılmıĢtır. Bunlara ek olarak, YPG‟nin 

Kuzey Suriye‟de birbirinden kopuk olan coğrafi alanı birleĢtirme pratiği, Türkiye‟nin bölgeye 

yönelik olarak baĢlattığı Zeytindalı ve BarıĢ Pınarı askeri operasyonları sonucunda 

engellenmiĢtir. 

Bu örneklerin gösterdiği gibi DDSA‟lar sınırı çizilmiĢ ve devamlılığı olan topraksallığa sahip 

değillerdir. Belli bir zaman içinde ele geçirdikleri topraklarda varlık gösterirler. Bu yönüyle 

topraksallık iddiaları parçalı, süreksiz ve tartıĢmalıdır. 

Akademik literatürde sıklıkla devletler için yapılan tanımlamalarda millet, egemenlik ve 

toprak unsurları vurgulanırken, DDSA‟ların da bu unsurlara sahip olduğu görülmektedir. Bu 

unsurlara ek olarak, diğer bir unsur ise tanınmadır. BaĢka bir deyiĢle bir devletin devlet 

olabilmesi için diğer devletler tarafından kabul görmesi gerekmektedir. Burada bahsi geçen 

unsurun DDSA‟lar için geçerli olmadığı bir gerçektir. Bu durumun en önemli nedeni 

uluslararası hukuk nezdinde tanınmıyor olmalarıdır. Dolayısıyla DDSA‟lar tanınmayan bir 

egemenliğe sahiptirler. 

DDSA‟lar bağlamında egemenliğin oluĢturduğu diğer bir problematik ise egemenliğin kim 

tarafından kullanıldığıyla ilgilidir. Modern anlamda düĢünüldüğünde egemenliğin meĢru 

olabilmesi için halk tarafından kabulünün olması gerekmedir. Bu kabul, halkın seçtiği 

temsilciler aracılığıyla görünür kılınmaktadır. DDSA‟lar için genel olarak bahsi geçen 

meĢrulaĢtırma biçiminin olmadığı bir gerçektir. Egemenlik daha çok kült haline getirilen 

liderlere bırakılmaktadır. Ebu Bekir el-Bağdadi, Abdullah Öcalan, gibi örgüt liderleri 

egemenliğin mutlak temsilcileri olarak kabul edilmektedir. 

DDSA‟ların Vestfalyan anlamda sürekli, mutlak ve paylaĢılamaz bir egemenliğe sahip 

olmamakla birlikte, elde ettikleri topraksallık üzerinde otorite kurma bağlamında bir 

egemenliğe sahip oldukları ileri sürülebilir. 
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Son olarak, DDSA‟ların egemenliğine iliĢkin akademik literatür incelendiğinde DDSA‟ların 

egemenlikle bağlantısı olmadığı(no-link), melez(hybrid/de Facto)  bir yapısının olduğu ve 

Vestfalya sistemine alternatif(alternative) bir egemenlik oluĢturdukları ile ilgili üç farklı 

görüĢ bulunmaktadır.
1
 Ancak bunlara ek olarak bu çalıĢmada DSSA‟ların yukarıda izah 

edildiği gibi çeĢitli yönlerden bir egemenliğe sahip olduğu ve bu egemenliğin ise devletlerle 

karĢılaĢtırıldığında eksik kaldığı öne sürülmektedir. Burada öne sürülen egemenlik biçimi 

eksik egemenlik (unfinished sovereignty) Ģeklinde adlandırılmıĢtır. Eksik egemenlik 

kavramını Tamil Kaplanları örneğinde incelemeden önce bu örgütün nasıl bir örgüt olduğunu 

ortaya çıkarmak egemenlikle ilgili değerlendirme yapmak için fayda sağlayabilir. 

3.Tamil Kaplanları Örneği  

Bir terör örgütü olarak Tamil Kaplanları, Güney Asya‟da bir ada devleti olan Sri Lanka‟da 

1976 yılından 2009  yılına kadarki zaman diliminde etkili olabilmiĢ bir örgüttür. 

Tamil Kaplanları‟nın ortaya çıkmasıyla birlikte Sri Lanka‟da iç savaĢ yıllarca sürmüĢtür. Bu 

iç savaĢta binlerce insan ölmüĢ ve göçe zorlanmıĢ, yerleĢim yerleri tahrip edilmiĢ, insan 

hakları ihlalleri yaĢanmıĢtır. Tamil Kapları kendine has geliĢtirdiği taktiklerle güçlenmiĢ ve 

Sri Lanka devletine ağır kayıplar verdirmiĢtir. 

Sri Lanka devletinin 2006 yılından baĢlayarak tamamen askeri yöntemlerle Tamil 

Kaplanlarıyla mücadele etmiĢ ve 2009 yılında Tamil Kaplanlarını mutlak bir Ģekilde yenilgiye 

uğratmıĢtır. Sri Lanka modeli adı verilen bu model terörle mücadele eden devletler için bir 

yöntem olabilir mi tartıĢmaları yaĢanmıĢtır. 

Bu bölümde  ilk olarak, Sri Lanka‟ya ait genel bilgiler verilerek tarih içinde Tamillerin 

uğramıĢ olduğu ayrımcı politikalardan bahsedilecektir. Ardından Tamil Kaplanlarının ortaya 

çıkıĢı, sahip olduğu güce değinilecektir. Son olarak iki taraf arasındaki çatıĢma ve müzakere 

sürecine odaklanıldıktan sonra Tamil Kaplanları‟nın eksik egemenliği tartıĢılacaktır. 

3.1 Genel bilgi 

Sri Lanka iki önemli etnik grubun yaĢadığı, yaklaĢık olarak 21 milyonluk nüfusa sahip bir ada 

ülkesidir. Kurucu unsurlarından olan Sinhalalar nüfusun yüzde 74‟nü oluĢturmakta, resmî dil 

olan Sinhala dilini konuĢmaktadırlar. Nüfusun yüzde 18‟ini teĢkil eden Tamil etnik grubu ise 

Tamil dilini konuĢmaktadır. Bu iki grubun haricinde ülkede Moorlar (yüzde 7), Burgherler, 

Malaylar ve Veddalar (yüzde 1) yaĢamaktadır (Yalçın, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, 2013). 

                                                           
1
 Bu görüĢlerle ilgili detaylı bilgi için bknz: (Davis, 2009; Hinnebusch, 2018; Kasfir, Frerks , & Terpstra, 2017) 
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Sri Lanka‟da aynı zamanda farklı dinsel inançların benimsendiği bir ülkedir. Sri Lanka‟nın 

nüfusuna göre, yüzde 70,2 Budist, yüzde 12,6 Hindu, yüzde 9,7 Müslüman ve yüzde 7,2 

Hristiyan dini inancı sahiptir (Sözcü, 2019). 

Sri Lanka‟da nüfusun ana gövdesini oluĢturan Tamiller Hindu inancına sahipken, Sinhalalar 

Budist inancını benimsemiĢtir. Hindistan bölgesinde bulunan Tamil Nadu bölgesinden Sri 

Lanka‟ya göç eden Tamiller, bu bölgeyle olan iliĢkilerini tarih içinde her zaman muhafaza 

etmiĢlerdir. Aynı zamanda Tamiller Sri Lanka içinde asimile olmayarak kendi yaĢam 

biçimlerini sürdürebilmiĢlerdir. Tamiller Hindu 

dinine bağlı olduklarından, toplumsal olarak kendilerini Sinhalalardan ayrı 

tutmaktadırlar (Yalçın, 2016, s. 150). 

Sinhalalar ve Tamiller arasındaki gerilimin odak noktasını Sri Lanka devletinin Tamillere 

yönelik olarak baĢlattığı ayrımcı politikalar oluĢturmaktadır. Sri Lanka devlet yönetiminde 

Sinhalalar baskın olarak yer almaktadır. 

3.2 Ayrımcı Politikalar 

Sri Lanka 1948 yılında bağımsız olmadan önce Portekiz, Hollanda ve Ġngilizlerin sömürgesi 

altındaydı. Sömürge döneminde 1931 yılında oluĢturulmaya çalıĢılan anayasa Tamillerin 

devlet sisteminden dıĢlanmasının temellerini atmıĢtır. Bunun en önemli nedeni çoğunluğun 

büyük haklar etmesi ve azınlığın taleplerini gerçekleĢtirebilmesi için herhangi bir 

mekanizmanın oluĢturulmamasından kaynaklanmaktadır (Yalçın, 2016, s. 153) 

1956 yılında çıkarılan Sinhala Only Bill yasası Tamillerin yaĢamlarında baĢkaca zorluklar 

getirmiĢtir. Yasaya göre Tamiller vatandaĢ sayılmamakta ve misafir iĢçi olarak kabul 

edilmektedir. Yasadan sonraki süreçte diğer ayrımcı politikalar Ģöyle sıralanabilir: 

 Hint Tamillerinin oy kullanma haklarının ellerinden alındı. 

 Sinhala‟nın tek resmi dil kabul edildi. 

 Üniversiteye giriĢte Tamillere zorluk çıkarıldı. 

 Tamiller devlet kadrolarından dıĢlandı. 

 Budizm devletin resmi dini olarak kabul görmüĢtür (ġimĢek, 2019, s. 

115-117) 
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1972 yılında kabul edilen anayasayla
2
 birlikte Tamil bölgesinde Ģiddetin ve protesto 

gösterilerinin artığını söylemek mümkündür. Yasayla birlikte Tamil bölgesinde birçok parti 

ve örgüt ortaya çıkmıĢtır.
3
 Bu örgüt ve partiler sonrasında ayrılıkçı hedefler gütmüĢlerdir. 

Ayrılıkçı örgütlerin ortaya çıkmasına neden olan Sri Lanka devletinin Tamillere yönelik bazı 

politikaları Ģöyle sıralanabilir; 

 BaĢkentte yaĢayan Tamilleri dıĢlamaları ve devletin Tamil azınlığına 

karĢın ayrımcı bir siyaset uygulamaları, 

 Tamillerin çoğunluğunun geçim kaynağı olan çay ve kahve 

bahçelerinde çalıĢmalarını engellemeleri, 

 Sinhalaların mensubu oldukları Budist dininin yaygınlaĢtırılmasına 

yönelik teĢvik yasalarını çıkarmaları ve devletin bu yönde faaliyet göstermesi, 

 Tamil bölgelerinin ortasında Sinhala yerleĢim birimlerinin yapımını 

teĢvik etmeleri, 

 Tamillere karĢı silahlı saldırıları artırmaları (Yalçın, 2016, s. 157) 

Böyle bir ortamda ortaya çıkan Tamil Kaplanları, Sri Lanka‟nın politik atmosferinde kendine 

büyük alan açmayı baĢarabilmiĢtir. 

3.3 Tamil Kaplanları Örgütü 

1970‟lerin ortalarına doğru ayrılıkçı öğrenci örgütlenmelerinden ortaya çıkan Tamil 

Kaplanları Sri Lanka‟nın Kuzeyi ve Kuzeydoğusu‟nda bağımsız bir Tamil devleti kurmayı 

amaçlamıĢtır. Örgütün felsefesi Marksist ideolojiye dayanmaktadır. 

1970‟lerde ortaya çıkan diğer Tamil örgütlerini bünyesine katan Tamil Kaplanları yaptıkları 

faaliyetlerle uluslararası alanda ses getirmiĢ bir örgüttür. Tamil Kapları Hindistan ve Sri 

Lanka baĢbakanlarını öldürerek, intihar yeleğini icat ederek, intihar bombacılarını yoğun bir 

Ģekilde kullanarak, ülkede alan hakimiyeti sağlayarak ve Sri Lanka‟da yarı devlet bir 

yapılanma oluĢturarak kendisini diğer terör örgütlerinden farklılaĢtırmıĢtır (Korkmaz, 2014, s. 

93-94) 

1976 yılında Velupillai Prabhakaran tarafından kurulan Tamil Kaplanları ülkenin belli 

bölgelerinde otorite boĢluğundan faydalanarak devlet benzeri bir yapı kurmayı 

                                                           
2
 Anayasayla birlikte Seylan olan devletin ismi Sri Lanka olarak değiĢtirilmiĢtir. 

3
 Bu örgüt ve partilere: Tamil Eelam Özgürlük Örgütü, Eelam Devrimci Öğrenci Örgütü, Halkın Özgürlük 

Örgütü, Eelam Halkı Devrimci Özgürlük Cephesi, Tamil Anayurdu Özgürlük Kaplanları örnek verilebilir (Bal & 

Özeren, Uzak Doğu'dan Yeni Kıtaya Terörle Mücadele, 2009). 
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baĢarabilmiĢtir. Tamil kaplanları Sri Lanka‟da kurdukları devlet benzeri yapıyı nihayetinde 

elde ettikleri güçle sürdürebilmiĢlerdir. Askeri güç, lojistik ve ekonomik güç ve Hindistan‟ın 

desteğiyle bu güç yapısını sürdürebilmiĢtir.  

 3.3.1 Askeri güç 

Item Description Estimated Nos. 

55 Main Battle Tank 1 

130mm Cannon Type 59-1 12 

152mm Gun-Howitzer Type 66 9 

122mm Gun 2 

107mm Rocket Artillery 2 

140mm Mortar 4 

120mm Mortar 150+ 

82/81 mm Mortar 500+ 

RPG 7 350+ 

IGLA - 1 Missile ( SA - 16 ) 16+ 

IGLA - 1 Missile Launcher 5+ 

Tablo:1 Kara Gücü 

Yukarıdaki tablo Tamil Kaplanlarını elindeki askeri teçhizat toplamını göstermektedir. Sri 

Lanka Savunma Bakanlığına göre kaplanlar; tank, füze, havan topu, roket, tüfek gibi 

ordularda bulunabilecek her türlü silah teçhizatına sahiptir (Ministry of Defence Democratic 

Socialist Republic of Sri Lanka, 2011,s.16) Bu gücüyle Tamil Kaplanları belli zaman 

dilimlerinde ülkenin kuzeyinde egemenlik kurabilmiĢ ve Sri Lanka ordusuna ağır kayıplar 

vermiĢtir. Diğer terör örgütlerinden farklı olarak Tamil kaplanları hem deniz gücüne hem de 

hava gücüne sahiptir. Sri Lanka Savunma Bakanlığı(2011) verilerine göre Tamil Kaplanlarını 

elindeki deniz ve hava gücü Ģöyledir: 

 

Type of Equipment Total No 

Cargo Boats  25+ 

Fast Attack Crafts   20/30 

Transport Boats   20+ 
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Suicide Boats  23 

Submarines (Locally Manufactured)   6 

Water Jets   Unknown Quantity 

Underwater Scooters/Diving Scooters   20+ 

Remote Control Boats   01 

Fibre Glass Boats   76 

Fibre Glass Dinghies   115 

OBMs (300-40HP)   Large Quantity 

Different type of Radars (KODEN / FURUNO 

/ 

JRC / JMA / TOKIMEC / RAY MARINE)  

50+ 

GPS Navigations / Navigation Watches / 

Compasses   

Large Quantity 

GPS Tracking Systems  Unknown Quantity 

KE - 04 Electronic Remote Control Systems  Unknown Quantity 

Tablo 2: Deniz Gücü  

 

 

Type of Air Craft  Total No. 

Micro Light Air Craft  2 

Light Air Craft - ZLIN 143  5 

Helicopters  2 

UAVs / Remote controlled planes  2 

Tablo 3: Hava Gücü 

Tablo 2, deniz kaplanları olarak bilinen grubun elindeki deniz kuvvetini göstermektedir. Bu 

grup Tamil Kaplanları içinde etkili bir grup olarak bilinmektedir ve Sri Lanka donanmasının 

üçte birini yok etmiĢtir. Tablo 3 ise çok geliĢmiĢ hava gücüne sahip olmamasına rağmen 

Tamil kaplanlarının diğer örgütlerden farklı olarak hava gücünü de kullandığını ortaya 

çıkarmaktadır. Son olarak askeri güç bağlamında bu örgüt siyah kaplanlar adını verdiği bir 

grup kurmuĢtur ve bu grup ülkede birçok bombalı eylemi gerçekleĢtirmiĢtir. 
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3.3.2 Lojisitk ve ekonomik güç 

Ülkede devan eden iç savaĢtan kaynaklı olarak baĢka ülkelere göç eden Tamiller, 

bulundukları ülkelerde bir Tamil diasporası kurabilmiĢtir. Bu diasporalar üzerinden para 

toplayan Tamil kaplanları mali ihtiyaçlarını bu yoldan kısmen karĢılamaya çalıĢmıĢtır. Diğer 

terör örgütlerinden görüldüğü gibi insan kaçaklığı, uyuĢturucu ticareti, soygunculuk diğer 

gelir kalemleridir. Ayrıca kontrol ettikleri alanlarda vergi sistemi kurarak gelirlerini 

artırmıĢlardır. 

Bununla birlikte bu örgüt elindeki gemilerle ticaret yaparak ve silah ticareti yaparak yakın 

ülkelerde bir lojistik ağ kurmayı baĢarmıĢtır (Yalçın, 2016) 

3.3.3 ÇatıĢmalar 

Sri Lanka ve Tamil Kaplanları arasındaki çatıĢmalar dört ana aĢamada incelenmektedir. 

Ġlk aĢama 1973-1987 yılları arasındaki zaman dilimidir. Bu zaman diliminde karĢılıklı olarak 

Ģiddet olayları görülmektedir. Tamil kaplanları liderinin yardımcı olarak bilinen Charles 

Anthony‟nin öldürülmesine karĢılık olarak 13 Sri Lanka askeri öldürülmüĢtür. Sri Lanka 

medyasında bu askerlerin ölümleri gösterilince Tamillere karĢı bir Ģiddet hareketi baĢlamıĢtır. 

18 binden  fazla Tamil‟in ev ve iĢyerleri yağmalanmıĢtır. 3 bine yakın Tamil öldürülmüĢtür ve 

150 binden fazla Tamil göçe zorlanmıĢtır (Bal & Özeren, 2012) 

Ġkinci aĢama, 1987-1990 yılları arasındaki çatıĢmalardır. 1987 yılında Hindistan adaya asker 

göndererek barıĢ ortamını sağlamaya çalıĢtı. Ancak Hindistan askerlerini iĢgalci olarak kabul 

eden Tamil Kaplanları bine yakın Hint askerini öldürdü ve Hindistan askerlerini geri çekmek 

zorunda kaldı (Cumhuriyet, 2009). Bu geri çekilmeyle birlikte Tamil Kaplanları, ülkenin 

kuzeyinde devlete ait alanları ele geçirerek gücünü pekiĢtirdi. Hükümetin teslim olma emrini 

verdiği yüzlerce polis Tamil Kaplanları tarafından öldürüldü (Bal & Özeren, 2012) 

Üçüncü aĢama, 1995-2002 yılları arasındaki çatıĢma sürecidir. 1994‟te ülkenin baĢına geçen 

Kamaratunga Sri Lanka‟da barıĢçıl bir ortam yaratmaya çalıĢtı ve ülkenin kuzeyinde 

Tamillere ayrıcalık sunulması teklifi Tamil Kaplanları tarafından reddedildi. Tamil 

Kaplanlarının Trincomalae Deniz Üssü‟ne saldırması ve BaĢkan Kamaratunga‟ya yönelik 

suikast giriĢimi ülkede yeniden bir savaĢın çıkmasına neden oldu. Bu savaĢla birlikte Cafna 

kentinin kontrolü ordu güçlerine geçti (Reuters, 2009). 
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Son aĢama ise 2006-2009 yılları arasındaki çatıĢmalardır. Sri Lanka Modeli
4
 adı verilen askeri 

çözüm bu yıllar arasında Sri Lanka devleti tarafından uygulanmıĢtır. „Güvenlik kuvvetlerine 

sınırsız operasyon yetkisi, sivil ölümleri ve insan hakları ihlallerinin soruĢturma konusu 

yapılmaması, operasyonlara siyasi iradenin müdahale hakkı olmaması, isyancı güçlerle asla 

müzakere yapılmaması, uluslararası kamuoyunun baskısı ve evrensel hukukun dikkate 

alınmaması‟ modelin temel özellikleridir (Çeko, 2016).  Askeri alanda devlet ordunun 

bütçesini yüzde 45 artmıĢtır. Ayrıca asker sayısı 50 binden 160 bine çıkartılarak ordu 

güçlendirilmiĢtir (Çınar, 2012) Bu son aĢamada Tamil Kaplanlarının bulundukları bölgeler 

devlet güçlerince ele geçilmiĢ ve kaplanlar yenilgiye uğratılmıĢtır. Örgüt lideri de öldürülünce 

bu örgüt mutlak bir Ģekilde dağılmaya baĢlamıĢ ve 30 yıldır süren iç savaĢ sona ermiĢtir. 

3.3.4 Müzakere 

Sri Lanka‟da bir yandan yoğun çatıĢmalar yaĢanırken bir yandan da en baĢından itibaren iki 

taraf arasında müzakere süreci devam etmiĢ ancak bu müzakereler her seferinde baĢarısızlıkla 

sonuçlanmıĢtır. 

Ġki taraf arasındaki ilk görüĢme 1985 yılında gerçekleĢmiĢtir. Bu görüĢmede Ģu dört unsur ön 

plana çıkmıĢtır: 

 Tamillerin bölgesel milliyetlerinin tanınması, 

 Tamillerin yaĢadığı yerlerin “Tamil Yurdu” olarak tanınması, 

 Tamil milletinin kendi kaderini tayin (self-determination) hakkının 

tanınması 

 Sri Lanka‟da yaĢayan bütün Tamillere vatandaĢlık verilmesi hususudur 

(Çınar, 2014, s. 36) 

Sri Lanka devletinin herkese vatandaĢlık verilmesi fikrine sıcak bakmaması nedeniyle bu 

görüĢmeler sona ermiĢtir. 

1989 yılında taraflar arasında ikinci görüĢme yapılmasına rağmen bu görüĢmeden herhangi 

bir sonuç alınamamıĢtır. 

1995‟ten 2002 yılına kadar çeĢitli görüĢmeler yapılmıĢ ve 2002 yılında Norveç 

arabuluculuğunda bir ateĢkes antlaĢması imzalanmıĢtır. Ancak Tamil Kaplanlarının 

bağımsızlık söylemleri, Sinhala milliyetçiliğinin artması ve tarafların birbirine 

                                                           
4
 Etnik ve ayrılıkçı teröre karşı sadece sert askeri yöntemlerle bastırılmasına denmektedir. 
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güvenmemeleri nedeniyle bu görüĢmeler baĢarısızla sonuçlandı ve Tamil Kaplanları 2003 

yılında barıĢ görüĢmelerinden çekildi. 

Böylece 2009 yılına kadar çatıĢma süreci devam etmiĢ, Sri Lanka bütünüyle müzakere 

sürecini dondurmuĢ ve askeri yöntemleri devreye sokmuĢtur. 

3.3.5 Tamil Kaplanları’nın Eksik Egemenliği            

Tamil Kaplanları  Sri-Lanka‟nın doğusu ve kuzeydoğusundaki toprakları ele geçirerek 2009 

yılına kadar eksik egemenliğini bu alanda sürdürmüĢtür. 

Devlet benzeri bir yapılanma kurarak bir egemenlik biçimini kuran Tamil Kaplanları, 

Stokke‟ye göre ; gümrük kontrolü, polis teĢkilatı, mahkemeler, vergilerin toplanması, kamu 

hizmetleri, ekonomik ve kalkınma giriĢimleri, sınır geçiĢ kontrolleri ile devlet yapısını 

güçlendirmiĢtir (Stokke, 2006, s. 1022). Bu yapı Sri Lanka iç hukuku açısından 

tanınmamasına rağmen Tamil Kaplanları otorite boĢluğundan faydalanarak devletin idari ve 

hukuki yapısını taklit etmiĢtir. 

Uluslararası hukuk açısından bakıldığında bu örgüt herhangi bir devlet veya uluslararası örgüt 

tarafından tanınmamıĢtır. Bu gerçeklik Tamil Kaplanları‟nın egemenliğini eksik bırakan bir 

gerçekliktir. Fakat yine de bu örgüt uluslararası alanda ve devletlerle olan iliĢkilerinde isyancı 

diplomasi
5
 kullanarak kendini meĢrulaĢtırmaya çalıĢmıĢtır. Bunun en iyi örneklerinden biri 

daha önce bahsedildiği gibi Sri Lanka devleti ile Tamil Kaplanları arasındaki müzakere 

sürecidir. Aynı zamanda 11 Eylül Saldırıları‟na  kadarki zaman diliminde Hindistan, Kuzey 

Kore gibi devletlerden destek görmüĢtür.
6
 

Tamil Kaplanları‟nın egemenliğini tartıĢmaya açan ve eksik bırakan baĢka bir olgu ise 

egemenliği meĢru kılan halk desteğinin demokratik yollarla elde edilmemesidir. Diğer birçok 

DDSA‟da görüldüğü gibi halktan ziyade örgütün lideri, egemenliği ve iktidarı onay almadan 

sürdürmeye çalıĢmaktadır. Örgütün lideri Velupillai Prabhakaran karar alma süreçlerinde 

mutlak güç sahibidir ve destekçileri tarafından tartıĢılmazdır (The Guardian , 2009). 

Dolayısıyla modern anlamda halkın rızasının alındığı demokratik seçim mekanizması yoktur. 

                                                           
5
 DDSA‟lar bağlamındaki diplomasiyi Hang (2016), “isyancı bir grubun askeri ve politik amaçlarını ilerletmek 

amacıyla iç savaĢ sırasında dıĢ iliĢkiler yürütmesi” olarak tanımlamaktadır. Coggins ise yabancı hükümetlerle 

veya temsilcilerle veya yabancı olarak kabul ettikleri iĢgalci bir rejimle stratejik iletiĢim kurduklarında, 

isyancıların, isyancı diplomasiyi kullandıklarını belirtmektedir (2015, s.106).  
6
 11 Eylül saldırılarıyla birlikte teröre karĢı uluslararası alanda oluĢan karĢıtlık Tamil Kaplanları‟nı da 

etkilemiĢtir. Birçok ülke tarafından terör listesine alınan bu örgütün uluslararası alandaki faaliyetleri kısıtlanmıĢ 

ve meĢruluk iddiaları zarar görmüĢtür. 
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Bununla birlikte, Doboš‟un ifade ettiği ve Tamil Kaplanları‟nın da yerine getirmeye çalıĢtığı; 

nüfus yoğunluğu, ekonomik çıktılar, güvenliğin sağlanması, hükümet ve altyapı (Doboš, 

2016) topraksallığın kontrol edilmesinde ve egemenliğin sürdürülmesinde gerekli olan beĢ 

faktördür. Fakat güvenliğin sağlanması noktasında tam bir baĢarıya ulaĢamayan bu örgüt Sri 

Lanka devletinin 2006 yılından itibaren kendilerine yönelik baĢlattığı operasyonla 

topraksallık iddaları ve egemenliği 2009 yılında sonlandırılmıĢtır. Devletlere benzer Ģekilde 

mutlak, sabit ve sınırları çizilmiĢ bir topraksallığın olmaması ve sadece askeri güce bağımlı 

topraksallık iddiası nihayetinde Tamil Kaplanları‟nın egemenliğin sürekli olmasını 

engellemiĢtir. 

 

Tamil Kaplanları Hindu mitolojisinde tanrıyı simgeleyen kaplanı kendi bayrağında kullanarak 

(ÖZEL, 2018, s. 63), kontrol ettiği Tamil nüfusuyla bir sembolik bağ kurmakla beraber 

egemenliğini kullandığı bayrakla göstermektedir. Ancak kullandıkları bayrağın sembolik 

anlamı sadece kontrol ettikleri topraksallık üzerinde geçerlidir 

 

4.Sonuç 

Egemenlik, daha çok devlet ile anılan ve ona göre tanımlanan bir kavramdır. Egemenlik 

kavramı DDSA‟lar ile birlikte düĢünüldüğünde ise salt bir kullanımının olmadığı 

görülmektedir. 

Bunun nedeni DDSA‟ların devletle bazı konularda (mutlak egemenlik, tanınma, meĢruluk vs.) 

benzeĢmelerine rağmen, topraksal kontrol, rıza kazanma, güç kullanımı gibi konularda 

paralellik oluĢturmaktadır. Bundan kaynaklı olarak literatürde bağlantısız, melez ve alternatif 

gibi farklılaĢan egemenlik türleri öne sürülmektedir. 

Bu çalıĢmada öne sürülen eksik egemenlik kavramı ise DDSA‟ların bir egemenliğinin 

olduğuna ancak bunun bazı yönlerden eksik olduğuna vurgu yapmaktadır. 

Eksik egemenlik kavramsallaĢtırması, mevcut literatürün DDSA‟lara iliĢkin egemenlik 

tartıĢmalarının yeterli olmadığını ortaya çıkarmakla birlikte kavramın kendisi de eksik 

kalmaktadır. 
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Bu çalıĢmada Tamil Kaplanları örneğinde eksik egemenlik kavramı gösterilmekle birlikte, bu 

kavramlaĢtırmanın El-ġebab, ÖSO, Taliban gibi baĢka örneklerle ele alınması bir zenginliği 

beraberinde getirebilir. Ayrıca kavramın sahip olabileceği baĢka argümanlar geliĢtirilerek 

eksik egemenlik kavramının literatürde yerini alması sağlanabilir. 
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ÖZET 

ĠĢsizlik, yıkıcı bir sosyal ve ekonomik fenomen olarak tanımlanmıĢtır ve bunu çözmek her 

zaman politikacılar ve yöneticilerin endiĢelerinden biri olmuĢtur. Günümüzde istihdam, 

Afgan toplumunun en büyük sosyal sorunlarından biri olarak kabul edilmekte ve nüfusun 

artması, savaĢın devam etmesi, hükümetlerin istikrarsızlığı ve iĢ imkanlarının olmaması bu 

sosyal sorunun artmasına sebebiyet vermiĢtir. Bu çalıĢma, olasılık dıĢı küme örneklemesi ile 

kesitsel bir araĢtırmadan oluĢmaktadır.Cochran'ın formülünün kullanılarak oluĢturulduğu bu 

araĢtırmanın hacmi 210 kiĢiden oluĢmaktadır ve Faizabad Ġlinde anketin görünür 

geçerliliğinin, içeriğinin ve güvenilirliğinin doğrulandığına dair veri toplamak için araĢtırmacı 

tarafından hazırlanmıĢ bir anket kullanılmıĢtır. Elde edilen bilgiler SPSS yazılımının 23. 

versiyonu  ile analiz edlmiĢtir. Ġstatistiksel olarak 20 ila 45 yaĢ arasındaki gençlere 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın en önemli bulguları ise yedi araĢtırma değiĢkeni arasında 

yolsuzluk, savaĢ, eğitim düzeyi, etnisitecilik, coğrafyacılık, aile veya akrabacılık ve cinsiyet 

ayrımcılığı değiĢkenleri bağımlı değiĢken üzerinde en fazla etkiye sahiptir ve bu iki değiĢken 

arasındaki iliĢki doğrudandır. Ayrıca, incelenen yedi değiĢkenin her biri (yolsuzluk, savaĢ, 

eğitim düzeyi, etnisitecilik, coğrafyacılık, aile veya akrabacılık ve cinsiyet ayrımcılığı) 

bağımlı değiĢkeni (iĢsizliğin sosyal faktörleri) açıklamada belirleyici bir role sahiptir. Sonuç 

olarak, araĢtırmadaki yedi bağımsız değiĢken arasında, iki değiĢken (ebeveynlerin beklediği 

ücret ve iĢlerin bireysel olarak değerlendirilmesi) azaltıcı bir etkiye sahipken, geri kalanı 

Faizabad kentinde genç iĢsizliğinin sosyal faktörleri üzerinde artan bir etkiye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: IĢsizlik, Gençlik, Faizabad Ili, Sosyal Faktörler, IĢ 

 چکیده

 خملاه اس هماواره آن رفا  و  ثاوظه مطازذ التـابظی و اختمبعی مطزة ی پعیعه یک عنوان ثه ثیکبری

 خبمعاه اختـــاـمبعی ثــاـشر  مؼــاـکت  اس یکای اػاتابل امزوسه و اطت. ثوظه  طیبطی کبرگشاران هبی ظغعغه

 ثاه ػاالی هبی فزؿت نجوظ و هب ظولت ثجبتی ثی خنگ، تعاوم خمعیت، رویه ثی افشایغ و گزظیعه تلمی افابنظتبن

 نموناه  روع ثاب کاه ثاوظ ممطعای روع ثاه پیمبیؼای ناو مطبلعاه زبكاز اس   اطات. افاشوظه اختمابعی مؼاکل این

 خبمعاه ظرنفاز  ثاه ظطات آماع و  Cochran ،210زدم آن ثب اطتفبظه اسفزماول   که ازتمبلی غیز ای ضوػه گیزی

ثازای خما  آوری ظاظه هاب اس پزطؼانبمه مسماك  ػاع. اندابم  طابله 45 تب 20 ثین خوانبن روی ثز آثبظ فیق آمبری

mailto:fazloomand@gmail.com
mailto:fazloomand@gmail.com
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طبضته اطتفبظه گزظیع کاه روایای هابهزی، مستاوایی و پبیابیی پزطؼانبمه ماورظ تبییاع لازار گزفات  وامتعاب  ثاه 

 تسمیاك هابی یبفتاه ومهمتزین مورظ تدشیه و تسلیل لزار گزفت. 23نظطه   SPSSظطت آمعه ثه وطیله نزم افشار 

ت متاییااز تسمیااك، متاییزهاابی فظاابظ اظاری، خنااگ، طااطر تسـاایت ، لااوم گزایاای، اس میاابن هفاا اس: انااع عجاابر 

خازافیبگزایی، ضبنواظه ویب ضویؼبونعگزایی و تجعیق خنظی ثیؼتزین تبثیز را ثزروی متایز واثظاته ظاػاته اطات 

وراثطاااه ایااان ظو متایزمظاااتمیم مااای ثبػاااع. و نیاااش هزهفااات متایاااز ماااورظ ثزرطااای  فظااابظ اظاری، خناااگ، طاااطر 

ت ، لااوم گزایاای، خازافیاابگزایی، ضاابنواظه ویااب ضویؼاابونعگزایی و تجعاایق خنظاایه نمااغ تعیااین کننااعه ای تسـاای

ظرتجیااین متایااز واثظااته عوامل اختماابعی ثیکاابریه ظارنااع. ظر نتیدااه اسخملااه  هفاات متایزمظااتمل ظر پاا وهغ، 

تاایثیز افشاینااعه ثااز عواماال  ظومتایز ارسیاابثی فاازظ اس ظطااتمشظ و ػااال مااورظ انت(اابر والااعینه تاایثیز کبهنااعه و ثمیااه

 اختمبعی ثیکبری خوانبن ظر ػهز فیق آثبظ ظارظ.
 

 

 ثیکبری، خوانبن، ػهز فیق آثبظ، عوامل اختمبعی،کبر کلید َاژگان:

 مقدمً

ظر همه خوام  ثؼزی و ظر مول تبریص ثزای هز فزظ هنگبمی که اس طن کوظکی عجور کزظه وثه طن 

ثشرگظبلی می رطع، ثزای او نیبسهبی تعزیف می ػوظ که تبمین آنهب عمعتب اس مزیك ظاػتن ػال منبطت میظز 

وانی را ثه ظنجبل می گزظظ. کبر وػال منبطت معموال ثزای فزظ وضبنواظه او اهمیت التـبظی، اختمبعی ور

ظارظ. ظر ثین خوانبن هز خبمعه ای، ظاػتن ػال منبطت معموال نؼبنه رػع آنهب وعجور آنهب اس ظوران کوظکی و 

 وروظ آنهب ثه مززله ثشرگظبلی اطت. 

یکی اس مجبزث اطبطی ظر سمینه ی توطعه، میشان ثهزه گیزی ظرطت ومنطمی اس توانبیی هب 

خبمعه اطت. ثز این پبیه کبر یب اػتابل یکی اس موكوعب  مورظ توخه علوم  واطتععاظهبی نیزوی انظبنی هز

 مؼـــکت  اس یکی اػتابل امزوسه ه.1اختمبعی اطت که مجبزث سیبظی را ثه ضوظ اضتـبؽ ظاظه اطت 

 ارسع کبرسنع. می ظامن اختمبعی مؼکل این ثه خمعیت رویه ثی افشایغ و ظنیبطـــت اختــــمبعی ثـــشر 

 اس همواره فزهنگی، التـبظی، اختمبعی، مطزة ی پعیعه یک عنوان ثه ثیکبری رف  و اطت خبمعه مسوری

ثیکبری موالنی ومؼکت  التـبظی ثزازظبطب  افزاظ وسنعه  ه.2اطت  ثوظه خبمعه اطبطی هبی ظغعغه خمله

ایغ یبفته ومطبثك ثه ظرطبل هبی اضیز نزش ثیکبری ظرافابنظتبن افش ه.3 گی ضبنواظه گی آنهب اثزمنفی میگذارظ

ه. ثه 4آمبر منتؼزۀ ملل متسع وثبنک خهبنی تععاظ ثیکبران ظر افابنظتبن ثه ثیغ اسچهبرمیلیون تن رطیعه اطت 

 همین طجت اطت که ثبیع ظولت ثه این امز مهم توخه کزظه واستمبم امکبنب  ثطبمز کبهغ آن اطتفبظه نمبیع. 

 مؼکت  و آن هبی پیبمع گزیجبنگیز ، ثیکبری عللم ثز عتوه افابنظتبن التـبظ زبكز زبل ظر

 مهبخز ، ، روطپیگزی و ثشهکبری و ضزاثکبری روانی، هبی نبهندبری و فمز ، ملی نبامنی مثل ظیگزی

 چون اختمبعی مؼکت  ی گظتزه ثعضؼبن، ظر آنکه رغم علی .ثبػع می ... و متق مطعر، مواظ لبچبق

 نمغ و آنهب اختمبعی و فزظی طوء عوارف طجت ثه و...، ضؼونت زی،روطپیگ اعتیبظ، تجعیق، فمز، ثیکبری،

ه ثب 2018ثه اطبص گشارع ثبنک خهبنی   ه.5 اطت ثوظه کننعه نگزان ثعضؼبن، خبمعه ی توطعه فزاینع ثز منفی

افشایغ نزش ثیکبری، تمزیجب یک چهبرم نیزوی کبر ظر افابنظتبن ثیکبر می ػوظو ضـوؿیب  ثظیبر ثزخظته 

طبل می  15میلیونه سیز طن 15.4فیـع   47.7ابنظتبن طبضتبر طنی ثظیبر خوان آنظت. زعوظا نفوص اف

خوان افابن ظر زبلی ػبمل ثبسار کبر کؼور می گزظنع که  400000ه. وهمچنبن همه طبله زعوظ 6ثبػنع 

ه. 7 فزؿت هبی ػالی ظر ثبسار کبر کؼور مسعوظ، التـبظ ثبسار كعیف ووكعیت امنیتی ضوة نمی ثبػع 

ثیکبری ثه ؿور  ضبؿی ظر تـبمیم مهبخز  خوانبن افابن عبمل مهم  54.5ظر کنبر ععم امنیت، %

 .ه8اطت 
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ظر نتیده تسمیمب  معاذ، یکی اس عوامل اثز گذار ثز افشایغ ثشهکبری گظتزع ثیکبری 

واظ مطعر و ه.یبفته هبی موطبیی و گزػبثی فطز، نؼبنگز راثطه ای مثجت ثین نزش ثیکبری و لبچبق م9اطت 

رفیعی و ظر پ وهغ  ه.10راثطه ای منفی ثین ظرآمع مبهبنه ی ضبنوار و نزش متق ثب لبچبق مواظ مطعر اطت 

عظی ساظه و ظیگزان ظر همکبرانغ، اس اولویت لزار ظاػتن ثیکبری و اعتیبظ نظجت ثه ظیگز مؼکت   ثوظ.

تبه مع ، غیز معنی ظار ولی ثزای یک ظوره ی ارتجبم ثین متق و ثیکبری ثزای کو تسمیمب  ػبن ظریبفتنع که

اکجزی پور ثه این نتیده رطیعکه، چنبنچه نتوان اس نیزوی تسـیل کزظه ظر . ه11ثلنع مع ، معنی ظار اطت 

مؼبغل مزتجن ثب رػته ضوظ اطتفبظه کزظ ، عتوه ثز هعر رفتن هشینه ی تسـیل ، ثیکبری اؿطکبکی و ظر 

ه .نتبیح تسلیلی طبم آرام، نیش زبکی اس این اطت که 12ا ثه ثبر می آورظ نهبیت تشلشل طبضتبر اختمبعی ر

عواملی چون ظرآمع و زموق مکفی ، ثیمه ثوظن ػال، ازتزام ظاػتن ػال نشظ مزظم، ثهعاػتی ثوظن مسل کبر، 

ه. وآضزاالمز 14-13رطمی ثوظن، مولتی ثوظن ػال اس مهمتزین عوامل اختمبعی موثز ثز ثیکبری ثوظه انع 

 ه.15واتکینش ثه این نتیده رطیع که،  ثیکبری ممعمه ی فمز و مسزومیت اطت 

 ، طوطیبلیظم  ه.16ظانع  می مزتجن هب ظارایی کنتزل و ثزو  مبساظ ثه را اختمبعی نبثزاثزی مبرکض

 همه ثزای را ثزاثز اختمبعی زموق ظولت پؼتیجبنی ثب و ثزظ می میبن اس را ن اظ و خنض مجنبی ثز نبثزاثزی

 و التـبظی امز یک مثبثه ثه  اختمبعی نبثزاثزی ثه مبرکض همچون نیش وثز ه. مبکض17  کنع می تیمین افزاظ

 ثه تولیع اثشار مبلکیت ظر نبثزاثزی ثز تیکیع خبی ثه وثز ولیکن  نگزظ. می هب مجمه ثزرطی چبرچوة ظر

 نبثزاثز توسی  ؿور  ثه ظارنعورف انعیؼه ظر نبثزاثزی ه. ن(زیه18پزظاسظ  می توسی  امز ظر نبثزاثزی

 ایدبظ ظر اؿلی عبمل را لعر  ثز مجتنی رواثن وثزی نو کوػؼی ظر پبرکین ه.19یبثع  می ثزوس التعار

 ثه تعاوم و ػعن عمیك ؿور  ظر سمبنی و نظلی اس ن(ز پبره تو، نبثزاثزی ه.18ظانع   می اختمبعی نبثزاثزی

  ه.20ػوظ  می تجعیل نظلی تلبظ و ػکبف

هعف کلی این تسمیك عجبرتظت اس کظت ػنبضت ظر مورظ چگونگی نمغ عوامل اختمبعی ظر ثیکبری 

خوانبن ػهز فیق آثبظ.هعف اطبطی ظر این تسمیك ثعطت آورظن امتعب  ظلیك اس پعیعه هبی اختمبعی تبثیز 

ال  مورظ ثسث گذار ثز فزاینع و پزوطه ثیکبری خوانبن اطت. همچنین این ثزرطی كمن توخه ثه رواثن ممو

ظر این تسمیك تبثیز عوامل اختمبعی زبکم ثز خبمعه را ثزتسوال  اػتابل وثیکبری  مورظ مطبلعه لزار میعهع. 

آیب میبن فظبظ اظاری،خنگ،ططر تسـیت ،لومیت گزایی،خازافیب  ثه ظنجبل پبطص یبثی ثه این پزطغ هب هظتیم:

تجبر اختمبعی ػال،رطمی ومولتی ثوظن ػال،طن وطمت گزایی،ضبنواظه وضویؼبونعگزایی،تجعیق خنظی،اع

وتدزثه کبری؛ میشان ظطمتشظ و انت(بر  والعین و ثیکبری خوانبن راثطه وخوظ ظارظ؟ ثب توخه ثه نزش ثیکبری 

ظر کؼورهبی خهبن طوم و همچنین کؼور مب توخه ثه این مظئله اس اهمیت وی ه ای ثزضورظار اطت و نیبس ثه 

ت ػنبطبیی عوامل و کبهغ ثیکبری ظر ثعضؼبن ثظیبر كزوری اطت، که این امز رطیعن ثه یک راه کبر خه

ن خوانبن عوامل اختمبعی اطت که میبري ظر یغ ثیكبافشامل اعواس یكي ظاللت ثز اهمیت این موكو  ظارظ.

لی افابنظتبن و کؼورهبی منطمه اکثزا مظله ثیکبری را چنع عبملی مورظ ثزرطی لزار ظاظه انع و کمتز تک عبم

عوامل تبثیز گذارتزین عوامل ب ـت تـطع اتتظر تسمیك زبكز و یب ثعع اختمبعی مظله را ثه ثزرطی گزفته،  ثنب 

ي ن(زة چورچبص طباثزظه، و وـیف نمـتوؿثعضؼبن را  –ري خوانبن ػهز فیق آثبظ بـثیكاختمبعی 

و ع ـهار ظي لزـطي علمرثزو تجیین رظ موثعضؼبن را  -ري خوانبن ػهز فیق اثبظمل موثز ثز ثیكباعو،تسمیك

طت ثه ري، ظثیكبؽ ضـوظر ز ـیگي ظهبروـكؼه ظر عـه ػـئي ارابـهرهكبراه ـممبیظظه اس تفبـطاب ـثاس آن ض ـپ

 ثشنع.ري ظرثعضؼبن بـبله ثیكـل مظـمینه زظي ظر سثزركبي هبرهكبرائه ارا

 رَش ٌا

ظاظه هب،میشان ن(بر  وظرخه این مطبلعه اس ن(ز هعف،کبرثزظی  ثوظ.همچنین اس ن(ز گزظ آوری 

کنتزول متاییزهب و لبثلیت تعمیم اس نو  پیمبیؼی ثوظ وثب اطتفبظه اس اثشار پزطؼنبمه اندبم ػع. خمعیت آمبری 
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طبله ػبغل و غیز ػبغل ظر ػهز فیق آثبظ والیت ثعضؼبن  که  45تب  20تسمیك زبكز،کلیه خوانبن ثین طنین 

ثزای نمونه گیزی اس روع ضوػه ی غیز ازتمبلی ثب انتظبة متنبطت تععاظ آنبن ؿعهب نفز ثوظ تؼکیل ػع.

ثزای خمعیت هبی ثشر  اطتفبظه می  Cochranاطتفبظه ػع. ثزای ثز آورظ زدم نمونه آمبری اس فزمول 

نفز تعین ػع.نزش ثبسگؼت پزطؼنبمه هب اس زدم نمونه  210ظرؿع، زدم نمونه  5گزظظکه ثب ظرخه ضطبی 

پزطؼنبمه خم  آوری گزظیع. ظر تسمیك زبكز ثزای خم  آوری امتعب   179ظرؿع یعنی  91مورظ تسمیك 

ثزای خم  آوری امتعب  اطتفبظه گزظیع. این اثشار ظاری  اس روع میعانی اطتفبظه ػع که اس اثشار پزطؼنبمه

ظولظمت مؼطـب  فزظی ػبمل طن،خنض،ططر تسـیت ، وكعیت تبهل، میشان ظرآمع و میشان مـزف 

پزطغ   36مبهبنهه و متاییزهبی تسمیك یب عوامل ثیکبری  ػبمل خنگ،ططر تسـیت ،فظبظ و...ه ظارای  

 میك اس روایی هبهزی ومستوایی اطتفبظه ػعه اطت.ثوظ.ثزای تعین روایی پزطؼنبمه تس

ثعین معنی که ثب ارایه آن ثه اطبتیع مدزة،ؿبزت ن(زان ومتطــبن، ن(زا  آن هب ظر ضـوؽ 

پزطؼنبمه اضذ وپض اس اؿتزب  السم ظر ضـوؽ پزطغ هب  اكبفه وکم نموظن ثزضی پزطغ هبه روایی 

خوانبن مورظ پزطؼنبمه  ثین  30اثشار تسمیك مورظ تبییع وال  گزظیع. ثزای ثزرطی پبیبیی اثشار تسمیك، تععاظ 

 Version19,SPSS  23نظطه   SPSSن(ز  ثه ؿور  غیز ازتمبلی توسی  گزظیع واس نزم افشار آمبری 

Ġnc.,Chicago,ĠL ه و آسمونCronbachs Alpha  ثزای ثزرطی پبیبیی اثشار تسمیك اطتفبظه ػع که ممعار

، ططر تسـیت  272/0، خنگ 512/0فظبظ اظاری كزیت آن ثزای لظمت هبی مطتلف پزطؼنبمه عجبر  

، 630/0، تجعیق خنظی 844/0، ضبنواظه وضویؼبونعگزایی 762/0، خازافیبگزایی 812/0، لوم گزایی 605/0

، ارسیبثی فزظ  402/0، طن وتدزثه کبری  620/0، رطمی ومولتی ثوظن ػال  835/0اعتجبر اختمبعی ػال 

پض اس تبییع روایی وپبیبیی اثشار تسمیك و   786/0، و ػال مورظ انت(بر والعین فزظ  774/0اس میشان ظطتمشظ 

ثزای ثزرطی هبی آمبری واطتطزاج امتعب   23نظطه   SPSSگزظ َآوری  ظاظه هب،اس نزم افشار آمبری 

اطتفبظه گزظیع. ثزای ثزرطی وخوظ راثطه ثین متاییزهبی مظتمل و متاییز واثظته، اس آسمون هبی همجظتگی 

ون(زیب  پبططگویبن ثزاطبص نمزه هبی ظریبفت ػعه ظر هز لظمت و رتجه ثنعی  رگزطیون اطتفبظه ػع. ظیعگبه

 مموله هب وعنبؿز هز لظمت ثز اطبص كزیت تاییزا  مورظ تدشیه و تسلیل لزار گزفت.

 ٌایافتً 

طبل که خوان   31ثزاطبص یبفته هبی ثعطت آمعه میبنگین طنی خوانبن ػزکت کننعه ظر تسمیك                   

 6/25ظرؿع را مزظان و   9/73طبل ثوظه اطت. اس لسبه خنظیت  45طبل و مظن تزین آنهب  20تزین آنهب  

ظرؿع را طنییبن  8/87ػعییبن و ظرؿع را  7/11ظرؿع آنهب را سنبن تؼکیل میعاظنع. ثز زظت تعلك مذهجی 

 8/17اػتزاک ظاػتنع. ثه لسبه وكعیت ػالی پبطص گویبن این تسمیك را هؼت رظه ای ػالی تؼکیل میعاظ که، 

ظرؿع را کبرمنعان  1/26ظرؿع را اطبتیع ظانؼگبه،  8/17ظرؿع را آموسگبران،  4/9ظرؿع را ظانؼدویبن، 

ظرؿع آنهب را ثی اػتابالن  2/12مابسه ظاران ظوکبنعارانه و ظرؿع را  3/3ظرؿع را ن(بمیبن، 2/2اظاری، 

ظرؿع را  2/72ظرؿع را پؼتون هب،  2/2ظرؿع را اسثیکبن،  6/20تؼیکل میعهنع. ثز زظت تعلمب   لومی 

 1/61را طبیز الوام ػزکت ظاػتنع. ثه لسبه وكعیت معنی  1/0ظرؿع را هشاره هب و  3/3تبخیک هب، و 

ظرؿع آنهب را مدزظان تؼکیل میعهنع. ثه لسبه تسـیلی افزاظػبمل ظراین تسمیك ثه  3/38ظرؿع را متبهتن و 

ظرؿع را  1/1ظرؿع را آموسع اثتعای ظیعگبن،  6/0ظرؿع را ثیظواظان،  6/0هفت  رظه تسـیلی میزطنع 

ظبنه ظرؿع را لی 4/64ظر ؿع را چهبرظه پبطبن،  4/9ظرؿع را فبرغبن مکبتت،  1/1آموسع ظیعگبن متوطن، 

 ظرؿع را مبطتزان ػبمل ػعه ثوظنع. 8/22هب و 

ه  متایز هبی مظتمل ثه معل رگزطیون را 1یبفته هبی تسمیك مجك متز(ه خعول ػمبره                  

اطت ومتایز هبی مظتمل ثه « عوامل اختمبعی ثیکبری خوانبن»ظرمزازل مطتلف نؼبن میعهع. متایز واثظته 

برتنع اس:فظبظ اظاری، خنگ ، ططر ظرخه تسـیل، لوم گزایی، خازافیبگزایی، تزتیت وروظ ثه معبظله عج

ه  نؼبن میعهع که 2ضبنواظه وضویؼبونعگزایی و تجعیق خنظی میجبػع. ممبیظه گبم ثگبم نتبیح خعول ػمبره  

 عملیب  رگزطیون تب پنح مززله اندبم ػعه اطت ومیشان كزیت همجظتگی چنعگبنه وكزیت تعیین ظر هزمززله

ورظ ظرمزازل پبیبنی ظرممبیظه ثب مززله اول کبهغ آنظجت ثه مززله لجل افشایغ معنبظاری ظاػته وضطبی  ثز

معنبظار ظاػته اطت. ثزرطی متایزهبی مظتمل نؼبن میعهع که هزپنح متایز مورظ ثزرطی  فظبظ اظاری، خنگ ، 
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و تجعیق خنظیه نمغ تعیین کننعه  ططر ظرخه تسـیل، لوم گزایی، خازافیبگزایی، ضبنواظه وضویؼبونعگزایی

ه  ػع  وخهت تیثیز 6ای ظرتجیین متایز واثظته میشان ثیکبریه ظارنع. نتبیح منعرج ظرخعول ػمبره  

متایزهبی مظتمل را ثز واثظته نؼبن میعهع. همبنگونه که متز(ه میؼوظ کلیه متایز هبی مظتمل پندگبنه که ثه 

ظرگبم پندم همه ی آنهب ظاضل ظر معبظله میجبػنع که معبظله رگزطیون  تعریح  وارظ معبظله رگزطیون ػعه انع،

 عوامل اختمبعی  ثزای پیغ ثینی متایز واثظته ثز زظت كزایت اطتبنعارظ نؼعه ثه ػزذ سیز اطت :

 ططر ظرخه تسـیل ه + 1270,- خنگه ۱.۰45+ فظبظ اظاریه  0 110,- ممعار ثبثته2,995ثیکبریه=  

  خازافیبگزاییه.0,066  لوم گزایی ه +0,095

ممبیظه كزایت اطتبنعارظ نؼبن میعهع که اسخمله پنح متایز مظتمل، ظومتایز ارسیبثی فزظ اس ظطتمشظ     

و ػال مورظ انت(بر والعینه تیثیز کبهنعه و ثمیه تیثیز افشاینعه ثزمیشان ثیکبری ظر ػهز فیق آثبظ ظارظ. ثعین معنب 

ال مورظ انت(بر والعین، میشان ثیکبری کبهغ پیعا میکنع، وثه همین ؿور  که ثب ارسیبثی فزظ اس ظطتمشظ و ػ

افشایغ ظرمیشان فظبظ اظاری، خنگ وظرخه تسـیل موخت افشایغ ثیکبری میگزظظ. وطزاندبم اینکه اسمیبن پنح 

ل اختمبعی مظتمل، فظبظ اظاری  ثیؼتزین تیثیز منفی وارسیبثی فزظ اس میشان ظطتمشظ ثیؼتزین تیثیز مثجت ثز عوام

ثیکبری اس ضوظ ثدب میگذارظ. الجته ثبیع گفت که نمغ اعتجبر اختمبعی ػال نظجت ثه طبیز متایزهب كعیف تز 

تؼطیؾ ظاظه ػعه اطت. اس آسمون وممبیظه ثیکبری ظرثین سنبن ومزظان چنین نتیده ثعطت آمع که میبنگین 

ه نؼبن میعهع که تفبو  نبچیشی که ظر 3مبره  اس مزظان کمتز اطت. خعول ػ)  0,1ثیکبری ظرثین سنبن زعوظآ  

پزاکنعگی ثیکبری ظر ثین سنبن ومزظان وخوظ ظارظ. همبنطوریکه ظیعه میؼوظ نتبیح آسمون ثزاثزی میبنگین هب نیش 

ثیبنگز این والعیت اطت که تفبو  انعکی که ظرثین میبنگین ثیکبری سنبن ومزظان ظر ططر نمونه ثه مؼبهعه 

 ثلیت تعمیم ثه خبمعه آمبری را نعارظ. رطیعه اطت که  لب

ثزای طندغ وممبیظه میشان ثیکبری ظرثین گزوه هبی طنی مزثوم ثه خبمعه آمبری اس آسمون تسلیل   

ه متز(ه میؼوظ نمونه مورظ 5واریبنض یکطزفه اطتفبظه ؿور  گزفته اطت. همبنطوریکه ظرخعول ػمبره  

فیق آثبظ مورظ ن(زثه  –بػنعه گبن طبکن ظر خازافیبی ثعضؼبن رظه طنی که اسالوام   و ث 5ثزرطی مزکت اس 

نفز اس الوام تبخیک، اسثیک، هشاره و پؼتون ثـور  نب همظبن مورظمطبلعه لزار گزفتنع.آمبره  179تععاظ 

ه میجبػع. اسممبیظه 25،0ه 20 –25میبنگین نؼبن میعهع که متوطن عبمل ثیکبری ظرمیبن خوانبن سیزطن 

ه ثیؼتزین میشان ثیکبری ورظه 20-25رظه هبی طنی میتوان نتیده گزفت که رظه  طنی   میبنگین ثیکبری

ه کمتزین میشان ثیکبری راظارنع. نتبیح ممبیظه میبنگین هب نیش ثیبنگز این والعیت اطت که تفبو  40طنی ثبالتزاس

بثلیت تعمیم ثه خبمعه آمبری انعکی که ظرثین میبنگین میشان ثیکبری ظر ططر نمونه ثه مؼبهعه رطیعه اطت، نیش ل

را نعارظ. لذا میتوان اظعب کزظ که میشان ثیکبری ظر میبن رظه هبی طنی مورظمطبلعه تفبو  لبثل متز(ه ی 

نظجت ثه همعیگز نعارظ. ثز زظت تعلك لومی پبطص گویبن ثه پنح گزوه عمعه یعنی هشاره، تبخیک، پؼتون و 

ه  نؼبن میعهع که 6ه ثنعی ػعه انع.نتبیح منعرج ظرخعول ػمبره  اسثیک وطبیز الوام؛ ظرخبمعه ثعضؼبن، ظطت

تفبو  هبی مؼبهعه ػعه عوامل ثیکبری ظر ثین الوام مطتلف طبکن ظر ثعضؼبن لبثلیت تعمیم ثه خبمعه آمبری را 

 نعارظ. 
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شاخص ٌای کمی متغیزٌای مستقل َ متغییزٌای َابستً: 1جدَل شماري       

 

 آسمُن اثزات بیه متغیزٌا

ه متایز هبی مظتمل ثه معل رگزطیون را ظرمزازل مطتلف 3همبنطوریکه متز(ه میؼوظ خعول ػمبره 

معبظله اطت ومتایز هبی مظتمل ثه تزتیت وروظ ثه « عوامل اختمبعی ثیکبری خوانبن»نؼبن میعهع.متایز واثظته 

عجبرتنع اس:فظبظ اظاری، خنگ ، ططر ظرخه تسـیل، لوم گزایی، خازافیبگزایی، ضبنواظه وضویؼبونعگزایی و 

 تجعیق خنظی میجبػع.

: متغیزٌای مستقل ََابستً َرَش بکارگزفتً شدي دراوحام رگزسیُن 2جدَل شماري             

 رَش اوجام رگزسیُن بً شیُي گام بً گام
متغیزٌای 

يحذف شد  
 مدل متغیزٌای َاردشدي

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 
 شاخص کمی فساد اداری 0

1-  

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 
 شاخص کمی جىگ 0

2-  

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 
 شاخص کمی سطح درجً تحصیل 0

3-  

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 
 شاخص کمی قُم گزایی 0

4-  

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050,  

Probability-of-F-to-remove >= .100). 
0 

 شاخص کمی جغزافیاگزایی
5-  

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 
0 

 شاخص کمی خاوُادي َخُیشاَودگزایی
6-  

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

 Probability-of-F-to-remove >= .100). 
0 

 شاخص کمی تبؼیض جىسی
7-  

 

ه  نؼبن میعهع که عملیب  رگزطیون تب پنح مززله اندبم ػعه اطت 2ممبیظه گبم ثگبم نتبیح خعول ػمبره  

ومیشان كزیت همجظتگی چنعگبنه وكزیت تعیین ظر هزمززله نظجت ثه مززله لجل افشایغ معنبظاری ظاػته 

 

ی
ساد ادار

ص ف
خ

شا
 

گ
جى

ص 
خ

شا
 

ح 
ط

س
ص 

خ
شا

ل
صی

ح
 ت

ی
ُم گزای

ص ق
خ

شا
 

ص 
خ

شا

ی
جغزافیاگزای

 

ُادي 
خاو

ص 
خ

شا
ییا 

َودگزای
شا

ُی
خ

 

ی
س

جى
ض 

 تبؼی

ػتبار 
ص ا

خ
شا

شغل
ی 

ػ
جتما

 ا

ی 
سم

ص ر
خ

شا

شغل
ن 

ُد
ی ب

ُقت
َم

 

جزبً 
َت

ه 
س

ص 
خ

شا

ی
 کار

ی فزد 
ص ارسیاب

خ
شا

ستمشد
ن د

 اس میشا

ُرد 
ل م

شغ
ص 

خ
شا

ه
َالدی

ظار 
 اوت

 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 مؼتبز

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خطا

 3.329 میاوگیه
3.156

0 

2.147

5 
3.3132 2.6960 3.329 2.1475 2.8417 3.4102 

3.393

0 
2.9393 

3.295

4 

 اوحزاف مؼیار
0.801

01 

0.683

23 

1.049

19 
0.78414 0.91354 0.80101 1.04919 1.07147 0.84366 

0.798

84 
0.91508 

0.687

22 

 0.472 0.837 0.638 0.712 1.148 1.101 0.642 0.835 0.615 1.101 0.467 0.642 َاریاوس

 چُلگی
0.183

- 
0.62-  0.894 0.327-  0.499-  0.183-  0.894 0.495- 0.615- 

0.243

- 
0.231 

0.483

- 

 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 خطای چُلگی

 1.726 -0.329 0.040 0.443 -0.336 0.221 0.381 0.004 0.083 0.221 0.574 0.381 کشیدگی

 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 خطای کشیدگی

 0.10 1.00 0.2 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00 0.10 1.00 0.10 حداقل

 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 حداکثز
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ت. ثزرطی متایزهبی مظتمل وضطبی ثزآورظ ظرمزازل پبیبنی ظرممبیظه ثب مززله اول کبهغ معنبظار ظاػته اط

نؼبن میعهع که هزپنح متایز مورظ ثزرطی  فظبظ اظاری، خنگ ، ططر ظرخه تسـیل، لوم گزایی، 

خازافیبگزایی، ضبنواظه وضویؼبونعگزایی و تجعیق خنظیه نمغ تعیین کننعه ای ظرتجیین متایز واثظته میشان 

 ثیکبریه ظارنع.

ؼوظ، همه ی متایزهبی مظتمل تسمیك زبكز وارظ معبظله ػعه اطت. ممبیظه همبنطوریکه ظیعه می                   

كزایت اطتبنعارظ نؼبن میعهع که اسخمله پنح متایز مظتمل، ظومتایز ارسیبثی فزظ اس ظطتمشظ و ػال مورظ 

که ثب  انت(بر والعینه تیثیز کبهنعه و ثمیه تیثیز افشاینعه ثزمیشان ثیکبری ظر ػهز فیق آثبظ ظارظ. ثعین معنب

ارسیبثی فزظ اس ظطتمشظ و ػال مورظ انت(بر والعین ، میشان ثیکبری کبهغ پیعا میکنع، وثه همین ؿور  

افشایغ ظرمیشان فظبظ اظاری، خنگ وظرخه تسـیل موخت افشایغ ثیکبری میگزظظ. وطزاندبم اینکه اسمیبن 

شان ظطتمشظ ثیؼتزین تیثیز مثجت ثز عوامل هفت پنح مظتمل، فظبظ اظاری  ثیؼتزین تیثیز منفی وارسیبثی فزظ اس می

اختمبعی ثیکبری اس ضوظ ثدب میگذارظ. الجته ثبیع گفت که نمغ اعتجبر اختمبعی ػال نظجت ثه طبیز متایزهب 

 كعیف تز تؼطیؾ ظاظه ػعه اطت.

:آسمُن میاوگیه شاخص کمی  ػُامل اجتماػی بیکاری دربیه سوان َمزدان 3جدَل شماري    

ومُوًجمؼیت  جىسیت  خطای میاوگیه اوحزاف مؼیار میاوگیه 

 شاخص ػمُمی بیکاری

 مزد

 سن

 

301 

94 

 

383580 

383431 

 

0848747 

0849429 

 

082810 

085098 

: مقایسً میاوگیه شاخص کمی ػُامل اجتماػی بیکاری دربیه سوان َمزدان 4جدَل شماري      

 (T- testآسمُن بزابزی میاوگیه ٌا)
 آسمُن بزابزی َاریاوس

 (Levens testٌا)
 

درجً اطمیىان 

٪95با خطا درتفاَت  

 میاوگیه

تفاَت 

 میاوگیه

سطح 

 مؼىاداری

درجً 

 آسادی
 tآماري 

سطح 

 مؼىاداری

درجً 

 آسادی
 

 پایىی باالیی

0.1284

9 

 

 

0.1298

7 

 

-

.098

74 

-

.100

12 

 

0.05779 

 

 

 

0.05821 

 

0.01488 

 

 

 

0.01488 

 

0.797 

 

 

 

0.799 

 

393 

 

 

 

153. 

681 

 

0.257 

 

 

 

0.256 

 

0.713 0.135 

شاخص ػمُمی 

 بیکاری

Equal variances 

Assumed 

 

Equal variances 

not assumed 

 

   

: ػُامل اجتماػی بیکاری درمیان ردي ٌای سىی 5جدَل شماري           

 خطا اوحزاف مؼیار میاوگیه تؼداد 

درجً اطمیىان میاوگیه 

٪95با  
کمتزیه 

 مقدار

بیشتزیه 

 مقدار
 باالیی پایىی

 بیجُاب

 

سال 25-20بیه   

 

سال 30-26بیه   

 

سال 35-31بیه   

 

سال 40-36بیه  

 مجمُع

1 

45 

68 

47 

9 

10 

179 

3.3021 

3.2338 

3.3215 

3.2677 

3.2496 

3.3839 

3.4026 

3.3565 

 

0.39845 

0.38137 

0.56136 

0.43335 

0.57708 

0.46837 

0.47473 

0.48703 

 

0.19922 

0.11499 

0.16926 

0.09239 

0.07389 

0.03703 

0.04148 

0.02435 

 

2.6681 

2.9776 

2.9443 

3.0755 

3.1018 

3.3107 

3.3205 

3.3086 

 

3.9361 

3.4900 

3.6986 

3.4598 

3.3974 

3.4570 

3.4846 

3.4043 

 

2.78 

2.56 

2.36 

2.47 

2.08 

2.17 

1.30 

1.30 

 

3.72 

3.75 

4.00 

4.11 

4.53 

4.67 

4.36 

4.67 
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 : ػُامل اجتماػی بیکاری درمیان ردي ٌای  قُمی 6جدَل شماري           

 خطا اوحزاف مؼیار میاوگیه تؼداد قُمیت

درجً اطمیىان میاوگیه 

٪95با  
کمتزیه 

 مقدار

بیشتزیه 

 مقدار
 باالیی پایىی

 ٌشاري

 تاجیک

 پشتُن

 اسبیک

 مجمُع

 

6 

130 

4 

37 

179 

 

3.4207 

3.3811 

3.3018 

3.3223 

3.3565 

 

 

0.46302 

0.43295 

0.52391 

0.52029 

0.48703 

 

 

0.04630 

0.04330 

0.05239 

0.05203 

0.02435 

 

 

3.3288 

3.2952 

3.1978 

3.4057 

3.3086 

 

 

3.5125 

3.4670 

3.4057 

3.4255 

3.4043 

 

 

2.08 

2.34 

2.11 

1.30 

1.30 

 

 

4.67 

4.53 

4.39 

4.28 

4.67 

 

 

 بحث

موكو  مورظتسمیك زبكز، ثزرطی عوامل اختمبعی تبثیزگذار ثز ثیکبری خوانبن ػهز فیق آثبظ می         

ثبػع. هعف اؿلی این تسمیك عجبرتظت اس کظت ػنبضت ظر مورظ چگونگی نمغ عوامل اختمبعی ظر ثیکبری خوانبن 

گذار ثز فزاینع و پزوطه ثیکبری خوانبن ػهز فیق آثبظ. و ثعطت آورظن امتعب  ظلیك اس پعیعه هبی اختمبعی تبثیز 

اطت. همچنین ثزاطبص ن(زیه هب وپیؼینه هب الگوی اػتابل و ععم اػتابل اس متایزهبی چون فظبظ اظاری، خنگ، ططر 

تسـیت ، لوم گزایی، خازافیبگزایی، ضبنواظه ویب ضویؼبونعگزایی و تجعیق خنظی ثه عنوان متایزهبی 

هبی ن(زی  یک چبرچوة ن(زی ثزای تجیین تسمیك   پض اسثزرطی ظیعگبه تطبة ػعنع.تبثیزگذارثزمیشان ثیکبری ان

ثیکبری عوامل اختمبعی  موثزثز ثیکبری خوانبن اطتطزاج ػعه اطت که ثبتوخه ثه چبرچوة ن(زی عوامل اختمبعی 

ضویؼبونعگزایی و ثیکبری عجبرتنعاس: فظبظ اظاری، خنگ ، ططر ظرخه تسـیل، لوم گزایی، خازافیبگزایی، ضبنواظه و

،تجعیق خنظی، اعتجبر اختمبعی ػال، ارسیبثی اس میشان ظطتمشظ و انت(برا  والعین فزظ اس ػال مورظ تجعیق خنظی

ثب مزوری ثز تسمیمب  اندبم گزفته پیؼین و تیوری هبی ن(زی  و ارسیبثی اسنتبیح آنهب ظرسمینه ػکل گیزی ن(ز. 

اؿلی تسمیك عجبر  اطت اس ثب افشایغ تجعیق خنظی ، میشان فبرغ  فزكیه هب اطتفبظه ثه عمل آمع. فزكیه هبی

التسـیتن و ارتمبی ططر ظرخه تسـیت  افزاظ خبمعه، اعتجبر اختمبعی ػال،رطمی ومولتی ثوظن ػال، طن وتدزثه 

کبری،ظطتمشظ وضواطته هبی والعین ثیکبری افشایغ و کبهغ  تجعیق خنظی،فظبظ اظاری، خنگ، لومیت گزایی، 

 افیبوطمت گزایی،ضبنواظه وضویؼبونعگزایی میشان ثیکبری کبهغ  میبثع.خفز

نفز اسچهبرلوم ثشر  پؼتون،اسثیک،هشاره وتبخیکه  180این تسمیك ثـور  پیمبیغ ثبزدم نمونه     

طبکن ظر ػهز فیق آثبظ اندبم گزفت واس روع نمونه گیزی ضوػه ای غیزازتمبلی اطتفبظه ػع.ثزاین مجنب، طعی ػع تب 

ه طبل ثوظ 35-31یبنگین طن افزاظپبططگو  نمونه مورظ ن(زاستیپ هبی مطتلف الوام ثه ؿور  تـبظفی انتطبة ػونع. م

ظرؿعکظبنیکه ظراین تسمیك طهم گزفتنع، ػهزونعان ػهزفیق آثبظ  ثوظنع. ونیشتسمیك زبكزطعی ظاػت ثه تجیین 100و

ن(زی وتدزثی عوامل اختمبعی تبثیزگذار ثزثیکبری خوانبن  پجزظاسظ. لذا تتع ثزآن ثوظه که كمن ارایه توؿیفی 

کبری وػنبطبی متاییزهبی تبثیزگذار ثز ثیکبری ظرنوازی مطتلف ػهز فیق آثبظ اسیکی اس اثشاهبی عوامل اختمبعی ثی

 هبی لبثل اعتجبرتسمیك یعنی پزطؼنبمه اطتفبظه کنیم.

ثزای آسمون راثطه متایزهبی مظتمل ثبمتایزهبی واثظته استسلیل رگزطیون چنع متایزه اطتفبظه ػعه اطت.     

اظاری، خنگ، ططر تسـیت ، لوم گزایی، خازافیبگزایی، ضبنواظه ویب ضویؼبونعگزایی و اسمیبن متاییزهبی فظبظ 

تجعیق خنظی ثیؼتزین تبثیز را ثزروی متایزواثظته ظاػته اطت وراثطه این ظومتایزمظتمیم می ثبػع. ونیش ثزرطی 

یت ، لوم گزایی، متایزهبی مظتمل نؼبن میعهع که هزهفت متایز مورظ ثزرطی  فظبظ اظاری، خنگ، ططر تسـ

خازافیبگزایی، ضبنواظه ویب ضویؼبونعگزایی و تجعیق خنظیه نمغ تعیین کننعه ای ظرتجیین متایز واثظته عوامل اختمبعی 

 ثیکبریه ظارنع.

اسخمله هفت متایز مظتمل،ظومتایز ططر ظرخه تسـیل و تجعیق خنظیتیهتیثیز کبهنعه و ثمیه تیثیز افشآینعه 

ػهز فیق آثبظ ظارظ. ثعین معنب که ثب افشایغ فظبظ اظاری وخنگ، میشان ثیکبری خوانبن  کبهغ ثز ثیکبری خوانبن ظر 

پیعا میکنع، وثه همین ؿور  ثب کبهغ تجعیق خنظی، فظبظ اظاری، خنگ،  لومیت گزایی،  خفزافیبوطمت گزایی، 

بن هفت متایز مظتمل، فظبظ اظاری ضبنواظه وضویؼبونعگزایی موخت کبهغ ثیکبری خوانبن میگزظظ. وطزاندبم اینکه اسمی
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وخنگ ثیؼتزین تیثیز منفی و تجعیق خنظیتی ثیؼتزین تیثیز مثجت ثز ثیکبری خوانبن اس ضوظ ثدب میگذارظ. الجته ثبیع گفت 

که ارسیبثی فزظ اس ظطتمشظ و ن(ز والعین ظر مورظ ػال فزسنعان نظجت ثه طبیز متایزهب كعیف تز تؼطیؾ ظاظه ػعه 

 اطت.

مون ثزاثزی میبنگین هب نیش ثیبنگز این والعیت اطت که تفبو  انعکی که ظرثین میبنگین  عوامل نتبیح آس

سنبن ومزظان ظر ططر نمونه ثه مؼبهعه رطیعه اطت، نیش لبثلیت تعمیم ثه خبمعه آمبری را ظارظ. لذا ثیکبری اختمبعی 

  لبثل متز(ه ی نظجت ثه همعیگز نعارظ. ثزای سنبن ومزظان تفبو ثیکبری ظر ثینمیتوان اظعب کزظ که عوامل اختمبعی 

طندغ وممبیظه میشان ثیکبری ظرثین گزوهبی طنی مزثوم ثه خبمعه آمبری اس آسمون تسلیل واریبنض یکطزفه اطتفبظه 

ه ثیؼتزین 30-26ؿور  گزفته اطت. اسممبیظه میبنگین ثیکبری رظه هبی طنی میتوان نتیده گزفت که رظه  طنی  

ه کمتزین میشان  ثیکبری  را ظارنع. نتبیح ممبیظه میبنگین هب نیش ثیبنگز این والعیت 40ورظه طنی ثبالتزاسمیشان ثیکبری 

ظر ططر نمونه ثه مؼبهعه رطیعه اطت، نیش لبثلیت تعمیم ثه خبمعه  ثیکبریاطت که تفبو  انعکی که ظرثین میبنگین 

 آمبری را ظارظ. 

اس چهبرلوم ثشر  طبکن ظر ػهز فیق آثبظ ثعضؼبن ثب تععاظ ثه لسبه لومی نمونه مورظ ثزرطی مزکت    

مورظثزرطی لزارگزفتنع. و اسآمبره هبی مزثوم میتوان نتیده گزفت که میبنگین اػتزاک ػبن ظر  180نمونه 

نفز می رطع وآمبره هبی میبنگین مزثوم ثه  اػتزاک لوم تبخیک  6%ه میجبػعکه  تععاظػبن ثه 3.3تسمیك 

وظه اطت. ثه این معنی که ثیؼتزین ػزکت کننعه گبن این تسمیك گزوه لومی تبخیک ثوظه. آمبره هبی %ه ث72.2نؼبنگز 

%ه میجبػعکه، متوطن میشان اػتزاک را ظر میبن رظه هبی لومی اس آن 20.6میبنگین  مزثوم ثه اػتزاک لوم اسثیک   

%ه یعنی کمتزین میشان ػزکت کننعه گبن 2.2که  ضوظ کزظه انع. وآمبره هبی میبنگین مزثوم ثه لوم پؼتون ثیبن می کنع 

این تسمیك را ػبمل ػعه انع.که ثعع اس لوم هشاره کمتزین میشان اػتزاک را ظارنع. وثبتفبو  ضیلی انعک ،لبثلیت تعمیم 

 ٪ ظرخبمعه ثعضؼبن میجبػع.95

 وتیجً گیزی

وامل اختمبعی ظر ثیکبری اس آندب که تسمیك زبكز ثه ظنجبل کظت ػنبضت ظر مورظ چگونگی نمغ ع     

خوانبن ػهز فیق آثبظ ثوظ. و هعف اطبطی ظر این تسمیك ثعطت آورظن امتعب  ظلیك اس پعیعه هبی اختمبعی تبثیز گذار 

ثز فزاینع و پزوطه ثیکبری خوانبن اطت. همچنین این ثزرطی كمن توخه ثه رواثن مموال  مورظ ثسث تبثیز عوامل 

 تسوال  اػتابل وثیکبری  مورظ مطبلعه لزار میعهع. اختمبعی زبکم ثز خبمعه را ثز

ظر ظو ظهه پظین نظل خوان کؼورنظجت ثه کهن طبالن ثیؼتزکم کبر و ثیکبر ثوظه انع. چون ثعع اس ظهه هب 

خنگ و نبمتیمب  فزاموع نبػعنی ظیگزمدبل ثه ارسع هبیی خنگ وثعثینی نظجت ثه همعیگزظیعه نمی ػوظ و ظر این ظو 

ؿت هب و هزفیت هبی فزاوان ػالی ایدبظ و خوانبن را اس مـزف هبی ثی ثمز التـبظی  ندب  ظاظه و ظهه ثبیع فز

خبمعه ثظوی پویبیی و تعبلی طوق ظاظه میؼع. ثعع اس این همه مـبیت وارظه ثزمتن ارسع هب وزیب  انظبنی ظیگزهیچ 

که اس راه هبی مؼزو  کظت معیؼت ثکننع  فزظی اسافزاظ خبمعه میلی ثه خنگ و ضون ریشی نعارنع و همه ظوطت ظارنع

و هزیک اس افزاظ خبمعه طجت پویبیی و تزلی ممکلت و خبمعه گزظنع. ثنبً ظریبفت هبی مب اس تسمیك اینظت که اسممبیظه 

ه ثیؼتزین میشان ثیکبری ورظه 30-26میبنگین ثیکبری رظه هبی طنی میتوان نتیده گزفت که رظه  طنی 

میشان  ثیکبری  را ظارنع.که ثه ؿزازت میتوان اظعبکزظ این وكعیت ضیلی ػکننعه  و وضیم  ه کمتزین40طنی ثبالتزاس

اطت، چون نظلی طزػبر اس انزژی و پوتبنظیل ظارظ ثی مورظ تسلیل میزوظ و اس آنهب ثه طوظی آثبظانی و توطعه خبمعه 

وامل اختمبعی ثیکبری ظر ثین الوام  اطت. اطتفبظه ثهینه نمی ػوظ. ویکی ظیگزی اسیبفته هبی تسمیك  نشظیکی میبنگین ع

اسهز  180ثه لسبه لومی نمونه مورظ ثزرطی مزکت اس چهبرلوم ثشر  طبکن ظر ػهز فیق آثبظ ثعضؼبن ثب تععاظ نمونه 

چهبر لوم مورظ ثزرطی لزارگزفتنع. واسآمبره هبی مزثوم میتوان نتیده گزفت که میبنگین اػتزاک لوم ثه تزتیت 

ک هب، ظوم اسثیک هب، طوم هشاره هب و چهبرم پؼتون هب ثوظنع. و اسممبیظه میبنگین عوامل اختمبعی ظرؿعی اول تبخی

ثیکبری  ثین سنبن ومزظان ثه این نتیده ظطت یبفتیم که میبنگین  عوامل اختمبعی ثیکبری  ظرثین سنبن و  مزظان خوان 

ثیؼتز اس مزظان اطت، یعنی تفبو  نبچیشی که ظر  ظرثین سنبن انعکی ثیکبرییکظبن اطت. وپزاکنعگی  عوامل اختمبعی 

ظر ثین سنبن ومزظان وخوظ ظارظ،که لبثلیت تعمیم ثه خبمعه آمبری را ظارظ . لذا میتوان اظعب کزظ ثیکبری عوامل اختمبعی 

خبمعه سنبن ومزظان تفبو  لبثل متز(ه ی نظجت ثه همعیگز نعارظ. عتوه ثز اینکه  ثیکبری ظر ثینکه عوامل اختمبعی 

هنوس آمبظه پذیزع کبر سنبن نیظت و عوامل متععظی اختمبعی وفزهنگی مبن  کبر سنبن ظر اختمب  می گزظظ و ععم 
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امنیت اختمبعی کبر ثزای سنبن و خنگ و مسزومیت زمولی طجت مؼبرکت کمتز سنبن ظر امورا  ػالی خبمعه اطت که 

 یبفته هبی تسمیك مبنیشمویع این مظبله اطت.

ریکه ظیعه میؼوظ و ممبیظه كزایت اطتبنعارظ نؼبن میعهع که اسخمله پنح متایز واثظته همبنطو    

،ظومتایز ارسیبثی فزظ اس ظطتمشظ و ػال مورظ انت(بر والعینه تیثیز کبهنعه و ثمیه تیثیز افشاینعه ثزمیشان ثیکبری ظر 

انت(بر والعین ، میشان ثیکبری کبهغ پیعا  ػهز فیق آثبظ ظارظ. ثعین معنب که ثب ارسیبثی فزظ اس ظطتمشظ و ػال مورظ

میکنع، وثه همین ؿور  افشایغ ظرمیشان فظبظ اظاری، خنگ وظرخه تسـیل موخت افشایغ ثیکبری میگزظظ. 

وطزاندبم اینکه اسمیبن هفت مظتمل، فظبظ اظاری  ثیؼتزین تیثیز منفی وارسیبثی فزظ اس میشان ظطتمشظ ثیؼتزین تیثیز 

بعی ثیکبری اس ضوظ ثدب میگذارظ. الجته ثبیع گفت که نمغ اعتجبر اختمبعی ػال نظجت ثه طبیز مثجت ثز عوامل اختم

 متایزهب كعیف تز تؼطیؾ ظاظه ػعه اطت.
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ÖZET 

Alacaklıdan kaynaklanan nedenlerle borcun ifa edilmemesi Türk Borçlar Kanunu‟nda 

iki madde altında düzenlenmiĢtir. Söz konusu madde baĢlıklarından ilki; TBK m. 106 

kapsamında düzenlenen “alacaklının temerrüdü”, diğeri ise TBK m. 111 kapsamında 

düzenlenen “diğer ifa engelleri” Ģeklindedir. Alacaklının temerrüdü kısaca tanımlanırsa; 

borçlunun verme ve yapma borçlarında, söz konusu borçları gereği gibi ifa etmeyi alacaklıya 

teklif ettiği halde alacaklının bu borcun ifasını kabulden ya da borçlunun borcunu yerine 

getirmesini sağlayacak hazırlık hareketlerinden kaçınması anlamına gelmektedir.  

Bu bildirinin konusu ise TBK kapsamında genel olarak düzenlenen alacaklının 

temerrüdü durumunun daha özel bir sözleĢmeye, inĢaat sözleĢmesine uyarlanmıĢ halidir. 

ĠnĢaat sözleĢmesi uygulamada oldukça sık kullanılan bir sözleĢme tipi olduğu halde Türk 

Borçlar Kanunu‟nda düzenlenmemiĢtir. Eser sözleĢmesine iliĢkin hükümler inĢaat 

sözleĢmesine de uygulanmaktadır. ĠnĢaat sözleĢmesi; yüklenicinin inĢaat yaparak iĢ sahibine 

teslim etmeyi, iĢ sahibinin ise buna mukabil bedel ödemesini gerektiren bir sözleĢmedir. Bu 

sözleĢme eser sözleĢmesinin bir türüdür. Yapılacak eserin taĢınmaz olması halinde inĢaat 

sözleĢmesinden söz edilir. ĠnĢaat sözleĢmesi iĢ sahibi ve yüklenici olmak üzere iki taraftan 

oluĢmaktadır. ĠĢsahibi, inĢaat yapımını isteyen taraftır. ĠnĢaat tamamlandığında kendisine 

teslim edilecektir. ĠĢ sahibi bedel ödeme açısından borçlu, sözleĢme konusu yapılacak inĢaat 

açısından ise alacaklıdır. ÇalıĢmamızın konusu iĢ sahibinin alacaklı sıfatıyla temerrüdüdür. 

Yüklenici inĢaatı tamamladıktan sonra iĢ sahibine teslim etmek istediğinde, yapının teslim 

alınmaması veya teslim alınmasına yönelik hazırlık hareketlerinden kaçınılması TBK m. 106 

kapsamında iĢ sahibinin alacaklı sıfatıyla temerrüdüne neden olur.  

ÇalıĢmada sırayla Türk Borçlar Kanunu kapsamında alacaklı temerrüdünün Ģartları, 

genel olarak inĢaat sözleĢmesi ve tarafları, iĢ sahibinin alacaklı sıfatıyla temerrüdünün ortaya 

çıkması için gereken koĢullar, iĢ sahibinin alacaklı sıfatıyla temerrüdünün sonuçları 
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(sorumluluğu hafifletme yönünden ve borçtan kurtulması bakımından) ile diğer sonuçlar 

incelenmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: inĢaat sözleĢmesi, alacaklının temerrüdü, iĢ sahibinin temerrüdü, eser 

sözleĢmesi. 

 

1. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ  

1.1. Kavram 

Alacaklıdan kaynaklanan sebeplerle borcun ifa edilememesi iki baĢlık altında 

incelenir. Bunlardan ilki TBK madde 106 kapsamında düzenlenen alacaklının temerrüdüdür. 

Ġkinci hal ise TBK madde 111‟e diğer ifa engelleri baĢlığı altında düzenlenen durumdur.  

Alacaklının temerrüdü; borçlunun verme ve yapma borçlarında, söz konusu borçları 

gereği gibi ifa etmeyi alacaklıya teklif ettiği halde alacaklının bu borcun ifasını kabulden ya 

da borçlunun borcunu yerine getirmesini sağlayacak hazırlık hareketlerinden kaçınması 

anlamına gelmektedir
1
. Alacaklının temerrüdü ilk kez 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‟nda 

düzenlenmemiĢ, 818 sayılı eski Borçlar Kanunu‟nda da düzenleme altına alınmıĢtır. Ancak 

yeni Kanunda maddeye bir fıkra eklenmek suretiyle değiĢiklik yapılmıĢtır. BK‟ da yer alan 

hüküm (m. 90) Ģu Ģekildedir:  

“Yapılacak veya verilecek şey usulü dairesinde kendisine arz olunan alacaklı muhik 

bir sebep olmaksızın onu reddeder veya borçlunun borcunu ifa edebilmesi için tekaddümen 

kendi tarafından yapılması lazım gelen muameleleri icradan imtina eder ise, mütemerrit 

addolunur.” TBK‟da yer alan m. 106 ise Ģu Ģekildedir:  

“Yapma veya verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklı, haklı bir sebep olmaksızın 

onu kabulden veya borçlunun borcunu ifa edebilmesi için kendisi tarafından yapılması 

                                                           
1
 Nomer H. N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, (13. Baskı) Beta Yayınevi, İstanbul 2013, s. 250; 

Serozan R., İfa/ifa Engelleri/Haksız Zenginleşme, (6. Baskı), Filiz Kitabevi, İstanbul 2014, s. 147; 

Eren F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, (23. Baskı), Yetkin Yayınları, Ankara 2018, s. 1036; 

Yıldırım A., Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, (2. Baskı), Adalet Yayınevi, Ankara 2014, s. 275; 

Ercoşkun Şenol H. K., Borçlar Hukukunda Kısmi İmkansızlık, (1. Baskı),On İki Levha Yayıncılık, 

İstanbul 2016, s. 242. Von Tuhr A., Borçlar Hukuku, (2. Baskı), Yargıtay Yayınları, Ankara 1983, s. 

533 vd. 
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gereken hazırlık fiillerini yapmaktan kaçınırsa, temerrüde düşmüş olur. Alacaklı, müteselsil 

borçlulardan birine karşı temerrüde düşerse, diğerlerine karşı da temerrüde düşmüş olur.” 

Eski BK‟da yer verilmeyen hüküm fıkra 2‟de yer alan alacaklının müteselsil 

borçlulardan birine karĢı temerrüde düĢmesi durumunda diğerlerine karĢı da temerrüde 

düĢeceğidir. Bu sayede müteselsil borçlulardan her birinin temerrüde düĢürmek için ifa 

teklifine gerek kalmayacaktır
2
.  

1.2. Alacaklının Temerrüdünün ġartları 

Alacaklı temerrüdünün Ģartlarından ilki borçlunun borcunun bir yapma veya verme 

borcu olmasıdır. Yapmama borçlarında borçlunun borcu ifasına alacaklının katılması söz 

konusu olmadığı için alacaklı temerrüdü oluĢamaz
3
. Alacaklının ifaya katılması dar ve geniĢ 

anlamda olmak üzere ikiye ayrılarak incelenir. Dar anlamda ifaya katılma; alacaklının 

borçlunun teklif ettiği katılma edimini sadece kabul etmesinden ibarettir. GeniĢ anlamda 

katılmada ise alacaklının borçlunun edimini ifası için hazırlık fiilleri ile ona destek olması da 

aranır
4
. Yapmama borçlarında alacaklının ifaya katılması gerekmediği için borçlu bunları tek 

baĢına ifa edebilir. Bu gerekçe ile yapmama borçlarında alacaklının temerrüdünün Ģartları 

oluĢmaz.  

Alacaklı temerrüdünün bir diğer Ģartı borcun ifasının mümkün olmasıdır
5
. Alacaklının 

fiili sonucunda borcun imkansız hale gelmesi durumunda alacaklı temerrüdünden söz 

edilemez
6
.  

Üçüncü Ģart borcun edime uygun ifasının teklif edilmiĢ olmasıdır. Borçlunun borca 

uygun nitelikteki Ģeyi, uygun zamanda, uygun yerde alacaklıya teklif etmiĢ olması gerekir
7
. 

Uygun olmayan bir saatte, örneğin özel olarak kararlaĢtırılmadığı halde sabaha karĢı saat 

beĢte alacaklıya edimin ifası önerilmiĢse, bu durumda alacaklının ifayı kabul etmemesi 

                                                           
2
 Yeniocak U., 6098 Sayılı Türk borçlar Kanunu’nun Getirdiği değişiklikler ve yenilikler, (1. Baskı), 

on iki levha yayıncılık, İstanbul 2011, s. 127-128. 
3
 Yıldırım, s. 277; Tunçomağ K., Borçlar Hukuku Dersleri 2, Menteş kitabevi, (1. Baskı), İstanbul 

1962, s. 454.  
4
 Eren, s. 1037. 

5
 Yıldırım, s. 277. 

6
 Eren, s. 1039; Aybay A., Borçlar Hukuku Dersleri Genel Bölüm, (11. Baskı), Filiz Kitabevi, İstanbul 

1995, s. 119.  
7
 Eren, s. 1040. 
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alacaklının temerrüdü sayılmayacaktır
8
. Yine gereğine uygun ifada, borçlunun ifa teklifi için 

harekete geçmesi Ģarttır. Örneğin; alacaklı ile sözleĢtiği saatte, tabloyu alacaklıya ifa edeceği 

yerde hazır etmeyen borçlu, bu durumda alacaklıyı temerrüde düĢürmüĢ olmaz
9
. Bu durumun 

istisnası borçlunun yerleĢim yerinde ifa edilecek fiiller için geçerlidir. ġöyle ki, cins borçları 

aksi taraflarca kararlaĢtırılmadıkça borçlunun yerleĢim yerinde ifa olunur
10

. Bu durumda 

borçlunun hazır olduğunu alacaklıya bildirmesi yeterlidir (teslim edeceği malı da hazır etmek 

koĢuluyla), bunun dıĢında bir harekette bulunmasına gerek yoktur. Benzer durumda borcun 

ifası için alacaklı tarafından yerine getirilmesi gereken bir hazırlık fiili yerine getirilmemiĢ ise 

bu durumda alacaklı, borçlu tarafından ifa teklifine gerek kalmaksızın temerrüde düĢmüĢ olur. 

Temerrüde düĢmesi için alacaklının kusurlu olması Ģart değildir
11

. Ancak alacaklının 

alacağına kavuĢmasına engel olan objektif bir Ģart varsa bu durumda alacaklının 

temerrüdünden söz edilemez. Yine borçlunun sözleĢmeden dönmesi durumunda menfi zararı 

tazmin edebilmesi alacaklının kusurlu olmasına bağlıdır
12

.  

Alacaklı önerilen edimi kabulden imtina etmelidir. Burada akla ilk olarak; “alacaklı 

borçlunun ifasını kabule mecbur mudur?” sorusu gelir. Borçlunun borçlandığı edimi yerine 

getirme yükümlülüğü vardır. Borcun sona ermesinin beklenen yolu budur. Ancak alacaklının 

borçlunun ifasını kabulü bir yükümlülük değildir. Çünkü ortada alacaklının teknik bir alacak 

hakkı mevcuttur ve kimse hakkını aramaya, almaya zorlanamaz. Burada alacağın kabulünün 

ancak alacaklının bir külfeti veya ödevi olduğundan söz edebiliriz. Son olarak alacaklının 

kabulden kaçınması haksız olmalıdır
13

.  

1.3. Alacaklı Temerrüdünün Sona Ermesi 

Alacaklı temerrüdü ilk olarak; borcu sona erdiren, ibra, takas gibi hallerden birinin 

gerçekleĢmesi neticesinde sona erebilir. Borç iliĢkisinin sona ermesi ya da imkansızlaĢması 

halinde de alacaklı temerrüdü sona erer. Yine Türk Borçlar Kanunu‟nun söz konusu 

                                                           
8
 Serozan, s. 146; “Bunun gibi alacaklı borçlusunu saatlerce beklemek zorunda olmadığından, 

habersiz gelen borçlunun kapıdan geri dönmesi de alacaklı temerrüdü oluşturmaz.” Benzer yönde 

bkz. Yıldırım, s. 277. 
9
 Yıldırım, s. 278. 

10
 Tunçomağ, s. 455. 

11
 Serozan, s. 146: “kapıyı zili duymadığı için açmayan, ya da deposu dolu olduğu için kamyonu geri 

yollamak zorunda kalan alacaklı kusurlu sayılamayacağı halde temerrüde düşmüş olur.” Benzer 

yönde bkz. Yıldırım, s. 279. 
12

 Eren, s. 1039; Velidedeoğlu, H. V., Özdemir R., Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Yargıtay Yayınları, 

Ankara 1987, s. 213. 
13

 Eren, s. 1042. Tunçomağ, s. 457. 
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alacaklının temerrüdüne iliĢkin hükümleri düzenleyici hükümler olduğu için, taraflar 

aralarında anlaĢarak ifanın baĢka zaman yapılacağını kararlaĢtırabilirler. Bu durumda da 

alacaklı temerrüdü ortadan kalkar
14

.  

1.4. Ġspat Sorunu 

Borçlu edimi ifaya hazır olduğunu ispat etmelidir. Bu durumda alacaklının ifayı kabul 

etmeme de haklı sebebinin olduğunu ya da esasında borçlunun ifaya hazırlıklı olmadığını 

ispat etmesi gerekir
15

.  

1.5. Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları 

Alacaklı temerrüdünün sonuçları genel olarak üç baĢlık altında sıralanabilir, ilk olarak 

borçlunun Ģeyi tevdi hakkı, ikinci olarak borçlanılan Ģeyi sattırarak bedelini tevdi hakkı ve son 

olarak sözleĢmeden dönme hakkı
16

.  

1.5.1 Temerrüdün Genel Sonuçları 

Alacaklı ifayı kabul etmek zorunda olmadığından, bunun ancak alacaklı için bir ödev 

ya da külfet olabileceği daha evvel ifade edildi. Ancak bu durumda alacaklının ifayı 

almamakta direnmesi borçluyla arasındaki sözleĢmeyi bitirme isteği olarak (kapalı icap) 

değerlendirilebilir. Bu durumda borçlunun bu kapalı icabı kabulü halinde sözleĢme de ortadan 

kalkar.  

Türk Borçlar Kanunu edimin ifası için teklifte bulunan borçlunun alacaklının 

direnmesi karĢısında sorumluluğunun hafifletilmesine iliĢkin düzenleme yapmamıĢtır. Ancak 

TBK madde 114/1 uyarınca borçlunun sorumluluğunun ifa teklifinden sonra öncesine nazaran 

daha hafif olması gerekir
17

. Tabii burada borçlunun sorumluluğunun ortadan kalkmadığına, 

yalnızca hafiflediğine dikkat etmek gerekir. Yoksa borçlunun borçlanılan edimi saklama 

                                                           
14

 Eren, s. 1042. 
15

 Eren, s. 1043. 
16

 Eren, s. 1043. Kılıçoğlu A. M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, (22. Baskı), Turhan Kitabevi, 

Ankara 2018, s. 863 vd. 
17

 Eren, s. 1044; Serozan, s. 148: “örnekler: satıcı alıcı tarafından zamanında devralınmayan arabayı 

kilitlemediği için çaldırıyor ya da haylaz çocuklara çizdiriyor, lokantacı özel yemeklere yetişemeyen 

konukların yemeklerini dökmek zorunda kalıyor. Bu durumlarda borçlu hafif kusurlu sayılır, malı 

yeniden sağlama ve tazminat borcu olmaz.” 
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borcu, üçüncü Ģahsa tevdi veya sözleĢmeden dönme ile borçlu kendini kurtarana kadar devam 

eder
18

.  

Alacaklı temerrüdü borçlu temerrüdüne engel olur. Biri diğerine bağlıdır, ifa teklifinde 

bulunan borçlu temerrüde düĢemez. Temerrüde düĢmüĢ durumda ise kurtulur
19

. 

Ayrıca temerrüde düĢen alacaklının ödemezlik def‟i ileri sürme Ģansı yoktur
20

.  

Borçlu alacaklının ifayı kabul etmemesi durumunda Ģeyi muhafaza için giderler 

yapmıĢsa, bu ve bunun gibi giderlere alacaklı katlanmak zorundadır
21

.  

Bir diğer genel sonuç; sözleĢmeden doğan faizlerin iĢlemeye devam etmesidir. 

Alacaklı temerrüde düĢmüĢ olsa da para borçluda kalmaya devam ettiği faiz iĢlemeye devam 

eder. Ancak tevdiden sonra iĢlemez
22

.  

Borçlunun ifa teklifi, alacaklının temerrüdü ile karĢılaĢsa dahi borçlu borcundan 

kurtulmaz (istisna; kefilin ödeme teklifi, kefilin teklif ettiği ifanın alacaklı tarafından geri 

çevrilmesi kefili borcundan kurtarır.) 

1.5.2. Temerrüdün Özel Sonuçları 

Temerrüdün üç tane özel sonucu vardır: 

- ġeyi tevdi etme hakkı: tevdiye iliĢkin düzenleme TBK m. 107 de Ģu Ģekildedir; “alacaklının 

temerrüde düĢmesi durumunda borçlu, hasar ve giderleri alacaklıya ait olmak üzere, teslim 

edeceği Ģeyi tevdi ederek borcundan kurtulabilir
23

. Tevdi yerini, ifa yerindeki hakim belirler. 

Bununla birlikte ticari mallar, hakim kararı olmadan da bir ardiyeye tevdi edilebilir.” Bu 

maddeye göre borçlu teslim etmesi gereken Ģeyi hasarları ve giderleri alacaklıya ait olmak 

üzere tevdi halinde borcundan kurtulur. Ticari eĢyanın tevdi edilmesi halinde ise hakimin ifa 

yeri tayinine gerek kalmaz. Ayrıca madde 108‟de yer alan düzenlemeye göre sözleĢmenin 

konusu olan Ģey bozulabilecek ya da bakımı korunması, onarılması önemli bir gidere neden 

olacak ise, bu durumda borçlu önceden ihtarda bulunmak Ģartıyla ve hakimden izin almak 

                                                           
18

 Serozan, s. 147; Nomer, s. 251. Öğretideki başka bir görüşe göre ise hasar kabul temerrüdüne 

düştüğü andan itibaren alacaklıya geçer, bkz. Eren, s. 1044.  
19

 Nomer, s. 252. 
20

 Yıldırım, s. 279; Serozan, s. 148; Eren, s. 1045. 
21

 Eren, s. 1045. 
22

 Eren, s. 1046; Nomer, s. 253. 
23

 Nomer, s. 251. Kılıçoğlu, s. 864. Von Tuhr, s. 541.  
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koĢuluyla borçlanılan Ģeyi sattırıp bedelini tevdi edebilir
24

. ġeyin tevdii yoluyla borçlunun 

borcundan kurtulamayacağı yapma borçlarında borçlu sözleĢmeden dönme hakkını kullanarak 

borcundan kurtulur
25

.  

- ġeyi sattırarak bedelini tevdi etme hakkı: sözleĢme konusu Ģeyin tevdi ile satıma elveriĢli 

olmaması, özellikle çabuk bozulabilecek cinsten bir mal olması ya da saklanmasının çok 

masraflı olması gibi durumlarda borçlu alacaklıya ihtar çektikten sonra, Ģeyi hakim izni ile 

sattırıp, parayı borçluya tevdi ettikten sonra borcundan kurtulur
26

. Burada Ģeyin satılması 

değil, satım sonucundaki paranın tevdi edilmesiyle borcun sona erdiğine dikkat etmek gerekir. 

ġeyin satıĢı için aranan Ģartları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:  

I. sözleĢmenin konusu vermeye elveriĢli değilse 

II. Edim verme edimi olmasına karĢın çabuk bozulabilecek bir Ģeyse 

III. saklanması veya verilmesi büyük masraflara yol açacaksa
27

 

Yukarıda sayılan hallerde alacaklıya önceden ihbarda bulunarak, hakim izni ile Ģey sattırılıp 

tevdi edilebilir. Ancak sözleĢmeye konu Ģey borsaya kayıtlı ise ya da Ģeyin satılması 

esnasında yapılacak gidere oranla daha az değeri varsa bu durumda borçlu, alacaklıya ihtarda 

bulunmak ve açık artırma ile satmak zorunluluğu bulunmaksızın, hakim izni ile Ģeyi 

sattırabilir
28

.  

- SözleĢmeden dönme hakkı: borcun konusu bir yapma borcu ise, yani borçlunun bir Ģey 

vermesi değil yapması gerekiyorsa bu durumda Ģeyin tevdii mümkün olmadığından kanun 

koyucu borçluya sözleĢmeden dönme imkanı vermiĢtir. Ġlgili madde hükmü Ģu Ģekildedir; 

“borcun konusu bir şeyin teslimini gerektirmiyorsa, alacaklının temerrüdü halinde borçlu, 

borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümlere göre sözleşmeden dönebilir.”  

Son olarak diğer ifa engelleri baĢlıklı TBK m. 111‟e bakılırsa; “Borçlunun kusuru 

olmaksızın, alacağın kime ait olduğunda veya alacaklının kimliğinde duraksama sebebiyle ya 

da alacaklıdan kaynaklanan diğer kişisel bir sebeple borç, alacaklıya veya temsilcisine ifa 

                                                           
24

 Nomer, s. 251; Serozan, s. 150. 
25

 Serozan, s. 151. 
26

 Kılıçoğlu, s. 867. 
27

 Birsen, K., Borçlar Hukuku Dersleri Borçların Genel Hükümleri, Fakülteler Matbaası, İstanbul 

1967, s. 454. 
28

 Birsen, s. 455. 
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edilemezse borçlu, alacaklının temerrüdünde olduğu gibi, tevdi ya da sözleşmeden dönme 

hakkını kullanabilir.” Bu madde borcun ifasını engelleyen diğer nedenleri düzenleme altına 

almıĢtır. Burada ifanın engellenmesi, alacaklı temerrüdünden değil, baĢka sebeplerden 

kaynaklanır. Örneğin; alacaklının fiil ehliyetinin olmaması gibi
29

.  

2. ĠNġAAT SÖZLEġMESĠ 

2.1. Genel olarak 

ĠnĢaat sözleĢmesi Türk Borçlar Kanunu‟nda özel olarak düzenlenmemiĢtir. Eser 

sözleĢmesine iliĢkin hükümlerde dolaylı olarak bahsedilmiĢtir. ĠnĢaat sözleĢmesi eser 

sözleĢmesinin taĢınmazlara iliĢkin olarak uygulanan türüdür
30

.  

Eser sözleĢmesine baktığımızda iki taraftan yüklenici olan kiĢi eser meydana 

getirmeyi; iĢ sahibi ise buna karĢılık bedel ödemeyi borçlanmaktadır
31

.  

ĠnĢaat sözleĢmesinin tanımına baktığımızda; yüklenicinin taĢınmaz bir eser meydana 

getirmeyi, buna karĢılık iĢ sahibinin de bedel ödemeyi borçlandığı sözleĢme tipine inĢaat 

sözleĢmesi denir
32

.   

ĠnĢaat sözleĢmesi inĢaatın yapılıp tamamlanmasından sonra iĢ sahibine teslimini de 

kapsar. Yüklenici inĢaatı iĢ sahibine teslim etmekle yükümlüdür.  

2.2 SözleĢmenin Tarafları ve Unsurları 

 ĠnĢaat sözleĢmesinde iĢ sahibi ve yüklenici olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. ĠĢ 

sahibi inĢaatın yapılması talebinde bulunan kiĢidir. Genellikle inĢaat tamamlandıktan sonra iĢ 

sahibine teslim edilir. ĠĢ sahibinin gerçek kiĢi olması Ģart değildir. Gerçek kiĢiler yanında 

tüzel kiĢilerde inĢaat sözleĢmesinde iĢ sahibi olabilirler
33

.  

                                                           
29

 Velidedeoğlu, s. 221. 
30

 Kocaağa, K., İnşaat Sözleşmesi, (1. Baskı) Yetkin Yayınları, Ankara 2014, s. 25. 
31

 “Ancak iş sahibi sadece esere mukabil bedeli ödeme borçlusu değildir. Bunun yanında eserin 

meydana getirildiği zaman diliminde yüklenici ile iş birliği ilişkisi içinde olmakla yükümlüdür.” 

Arpacı, Ö., Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı, (1. Baskı), Yetkin Yayınları, 

Ankara 2019, s. 49 
32

 Kocaağa, s. 27.  
33

 Kocaağa, s. 30. 
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 Yüklenici inĢaat sözleĢmesinin bir diğer tarafını oluĢturur. Kendisine sipariĢ verilen 

kiĢiye yüklenici adı verilir. Yüklenici de aynı iĢ sahibi gibi gerçek kiĢi yanında tüzel kiĢi de 

olabilir. ĠĢ sahibi iĢi yaptırırken birden fazla yükleniciye yaptırabilir.  

 ĠnĢaat sözleĢmesinin iki ana unsuru bulunmaktadır; bunlardan ilki inĢaat yapma, 

ikincisi ise ücret ödemedir
34

.  

ĠnĢaat yapma unsurunun da iki alt unsuru bulunmaktadır. Bunlar inĢaat ve inĢa etme. 

ĠnĢa etme ise inĢaat sözleĢmesiyle yüklenicinin inĢaat yapmasına karĢılık gelir. Bu birden 

farklı Ģekilde gerçekleĢebilir
35

;  

- yeni bir inĢaat yapımı 

- ilave inĢaat yapımı 

- inĢaatta değiĢiklik 

- onarım faaliyeti 

- yıkma faaliyeti 

 ĠnĢaat sözleĢmesinin bir diğer unsuru ücret ödemedir. ĠnĢaat sözleĢmesinin oluĢması 

için gereken ana unsurlardan biri de bedel ödenmesidir. Bedelsiz inĢaat yapılması durumunda, 

inĢaat sözleĢmesinden söz edilemez. Bu durumda sözleĢmenin tipinin ne olacağı doktrinde 

tartıĢmalıdır
36

.  

2.3 Yüklenicinin Borçları ve Sorumluluğu 

 Yüklenicinin borçlarından
37

 ilki inĢaatı yapma ve eksiksiz olarak sözleĢmede 

belirlenen zamanda teslim etmektir. Yüklenicinin inĢaatı yapabilmesi için gerekli hazırlıkları 

tamamlaması da inĢaatı yapma borcu içine girer. Örneğin gerekli mercilerden izin alması, 

gerekli malzemeleri sağlaması ve benzeri. Bunları yerine getirmemesi yüklenicinin borcunu 

ihlal sonucunu doğurur. Yüklenicinin borçları konusunda doktrinde net bir sıralama 

yapılamamaktadır. Bunun yanında; yüklenicinin iĢi kendisinin veya kendi yönetimi altındaki 

                                                           
34

 Kocaağa, s. 57. 
35

 Kocaağa, s. 62. 
36

 “Böyle bir halde, ortada vekalet sözleşmesinin mi yoksa inşaat sözleşmesi benzeri isimsiz bir 

sözleşmenin mi olacağı tartışmalıdır.” Görüşler için bkz. Kocaağa, s. 63 vd. 
37

 Kocaağa, s. 71 vd. 
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kiĢilerin yapması, sadakat borcu, inĢaata zamanında baĢlama ve zamanında teslim borcu, 

inĢaatı ayıpsız teslim etme borcu, özen borcu gibi borçlarının bulunduğu ifade edilmektedir.  

2.4 ĠĢ Sahibinin Borçları ve Sorumluluğu 

 ĠĢ sahibinin inĢaat sözleĢmesindeki asli yükümlülüğü ücret ödeme yükümüdür. 

Bununla beraber inĢaatın tamamlanmasını sağlayacak bir takım yan yükümlülükleri de 

bulunmaktadır
38

. Örneğin; yükleniciye inĢaatın yapılması için kullanılacak malzemelerin 

korunmasında yardımcı olabilir. Bunun gibi asli edimine bağlı yan yükümlülükleri ortaya 

çıkabilir. ĠĢ sahibinin bedelin ödenmesi dıĢında kalan yükümlülüklerini aksatması, alt baĢlıkta 

bahsettiğimiz Ģekilde edimin ifasını kolaylaĢtıracak külfetlerin eksikliğinden ötürü alacaklının 

temerrüdüne yol açacaktır. 

3. ĠNġAAT SÖZLEġMESĠNDE Ġġ SAHĠBĠNĠN ALACAKLI SIFATIYLA 
TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI 

ĠnĢaat sözleĢmesi iĢ sahibi ve yüklenici tarafların oluĢturduğu karĢılıklı bir 

sözleĢmedir. Yüklenici inĢaatı tamamlayıp teslim etmek, iĢ sahibi ise buna mukabil ücret 

ödemek zorundadır
39

. Ġlk bölümdeki baĢlıkta aktarıldığı üzere TBK madde 106 alacaklının 

temerrüdünü düzenlemektedir. Maddeye göre; “Yapma veya verme edimi gereği gibi 

kendisine önerilen alacaklı, haklı bir sebep olmaksızın onu kabulden veya borçlunun borcunu 

ifa edebilmesi için kendisi tarafından yapılması gereken hazırlık fiillerini yapmaktan 

kaçınırsa, temerrüde düşmüş olur.” Buna göre yüklenici tarafından teslim edilecek yapının 

alacaklı tarafından teslim alınmaması, ya da yüklenicinin borcunu ifa edebilmesi için, alacaklı 

tarafından yapılması gereken hazırlık hareketlerinin yapılmaması iĢ sahibi kiĢinin alacaklı 

sıfatıyla temerrüdüne yol açar
40

. 

3.1 ĠĢ Sahibinin Alacaklı Sıfatıyla Temerrüdünün KoĢulları 

 ĠĢ sahibinin inĢaat sözleĢmesinde iki farklı külfeti vardır. Bunlardan ilki yapıyı teslim 

almak, ikincisi ise yükleniciye yapının tamamlanması için yardımcı olacak faaliyetlerde 

bulunmak.  

                                                           
38

 Kocaağa, s. 171 vd.  
39

 Ekmen, M. C., İnşaat Sözleşmesinde İş Sahibinin Temerrüdü, (1. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara 

2020, s. 173. 
40

 Ekmen, s. 175. 
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 Ġlk olarak teslim alma külfetinde alacaklı temerrüdünün oluĢması için gereken 

koĢullara bakılırsa:  

- yüklenici ediminin muacceliyeti: alacaklı temerrüdü için aranan ilk Ģart edimin muaccel 

olmasıdır. Buna göre inĢaat sözleĢmesine konu alacak muaccel olmadıkça, iĢ sahibi tarafından 

reddi temerrüt oluĢturmaz
41

.  

- ifanın yüklenici tarafından iĢ sahibine edime uygun olarak teklifi: temerrüdün bir diğer Ģartı 

(TBK 106 kapsamında) yüklenici tarafından edimin uygun zamanda ve nitelikte, sözleĢme 

kapsamındaki borç iliĢkisine uygun olarak ifa edilmek istenmesidir. Edimin uygun olmayan 

zamanda, samimi olmayarak yapılması alacaklıyı temerrüde düĢmekten kurtarır. Burada iĢ 

sahibi yüklenicinin görünüĢte bir ifa teklifinde bulunduğunu ispatlayarak temerrüde 

düĢmekten kurtulur
42

. 

- ifa teklifinin iĢ sahibi tarafından haksız olarak reddedilmiĢ olması; haklı neden olmadan iĢ 

sahibinin edimin ifasını kabul etmemesi, alacaklı temerrüdüne yol açar. Haklı neden kavramı 

somut olaya göre değerlendirilir. Örneğin; inĢaatın tamamlanması için gerekli idari izinler 

(ruhsat vb.) alınmadan teslim edilen yapının alacaklı tarafından teslim alınmaması haklı neden 

oluĢturduğu için alacaklı temerrüdü oluĢmaz
43

. 

Ġkinci ayrım olan yükleniciye yapının tamamlanması için yardımcı olacak faaliyetlerde 

(külfetlerde) alacaklı temerrüdünün koĢulları Ģu Ģekildedir:  

- ifaya hazırlık fiilinin muacceliyeti; iĢ sahibinin hazırlık iĢlemlerini zamanı geldiği halde 

yapmaması sorumlu olmasına neden olur
44

.  

- ifaya hazırlık fiilinin süresinde ifa edilmemesi: iĢ sahibi hazırlık fiilini uygun sürede ifa 

etmezse sorumluluğu ortaya çıkar. Ancak bu sonucun doğması için yüklenicinin iĢ sahibine 

bildirimde bulunması gerekir. 

- kaçınmanın haksız nedene dayanması: TBK m. 106‟da bahsedilen alacaklı temerrüdünün 

Ģartlarından biri de alacaklının kaçınmada haksız olmasıdır. Haklı bir nedene dayanarak 

kaçınması halinde alacaklı temerrüdü oluĢmaz
45

. 

                                                           
41

 Ekmen, s. 177. 
42

 Ekmen, s. 179. 
43

 Ekmen, s. 180. 
44

 Ekmen, s. 182. 
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3.2. ĠĢ Sahibinin Alacaklı Sıfatıyla Temerrüdünün Sonuçları 

ĠnĢaat sözleĢmesinde iĢ sahibinin alacaklı sıfatıyla temerrüdü sözleĢme açısından 

birtakım sonuçlara yol açar. Bunları TBK düzenlemesinden hareketle; yüklenicinin 

sorumluluğunu hafifletmeye iliĢkin sonuçlar ve yükleniciyi borçtan kurtaran sorumluluklar 

olarak iki baĢlık halinde inceleyebiliriz.  

Yüklenicinin sorumluluğunu hafifletmeye iliĢkin sonuçlardan ilki; iĢ sahibinin alacaklı 

sıfatıyla temerrüdünden sonra, yüklenici sözleĢmeye konu Ģeyi bir süre saklamak zorunda 

kalırsa, bu Ģeyin baĢına gelen hasar verici durumlardan ağır kusuru halinde sorumlu olacaktır. 

Hafif kusurlu olarak sözleĢme konusu edimin imkansızlaĢması halinde ise bu duruma alacaklı 

katlanacaktır
46

. Eser sözleĢmesinde bu duruma iliĢkin özel bir düzenleme mevcuttur, TBK m. 

483‟e göre; Eser teslimden önce beklenmedik olay sonucu yok olursa iĢ sahibi, eseri teslim 

almada temerrüde düĢmedikçe yüklenici, yaptığı iĢin ücretini ve giderlerinin ödenmesini 

isteyemez. Bu durumda malzemeye gelen hasar, onu sağlayana ait olur. Benzer Ģekilde, 

hazırlık iĢlemleri sırasında iĢ sahibi alacaklı temerrüdüne düĢmüĢse, sözleĢmeye konu Ģeylere 

gelecek zarardan ancak ağır kusur veya kast halinde yüklenici sorumlu olacaktır.  

Sorumluluğu hafifletmeye iliĢkin ikinci sonuç; yüklenici temerrüdünün ortadan 

kalkmasıdır. Buna göre iĢ sahibi temerrüde düĢmüĢ olursa, yükleniciyi temerrüde düĢüremez.  

Üçüncü sonuç; beklenmeyen durumlardan dolayı sorumluluktan kurtulma. Bu durum 

TBK m. 483 ve m. 485 de düzenlenmiĢtir
47

. TBK m. 483 ile ilgili bilgi yukarıda aktarıldı. 

TBK m. 485‟e göre ise; “Eserin tamamlanması, iş sahibi ile ilgili beklenmedik olay 

dolayısıyla imkânsızlaşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini 

isteyebilir. İfa imkânsızlığının ortaya çıkmasında iş sahibi kusurluysa, yüklenicinin ayrıca 

tazminat isteme hakkı vardır.”  

Dördüncü sonuç; temerrüde düĢmesi halinde iĢ sahibinin yükleniciye karĢı ödemezlik 

def‟i ileri sürememesidir. KarĢılıklı borç yükleyen sözleĢmelerde ifa sırasını düzenleyen TBK 

m. 97 Ģu Ģekildedir; “Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmenin ifası isteminde bulunan tarafın, 

sözleşmenin koşullarına ve özelliklerine göre daha sonra ifa etme hakkı olmadıkça, kendi 

borcunu ifa etmiş ya da ifasını önermiş olması gerekir.” Maddeye göre taraflardan birinin 

                                                                                                                                                                                     
45

 Ekmen, s. 183. 
46

 Ekmen, s. 185. 
47

 Ekmen, s. 186. 
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edimin ifasını isteyebilmesi, aksi kararlaĢtırılmadıkça karĢı tarafın edimini ifasına bağlıdır. 

Kendi ediminin ifasını teklif etmeyen kimse karĢı taraftan edimin ifasını isterse, kendisine 

karĢı ödemezlik def‟i ileri sürülebilir. Ancak alacaklı temerrüdüne düĢen iĢ sahibi, kendisine 

sözleĢmeye uygun edim ifa teklif edildiği halde kabul etmediği için ödemezlik def‟i ileri 

süremez. Aynı zamanda sözleĢmeden kaynaklanan bedel ödeme sorumluluğu gibi 

sorumlulukları da devam edecektir.  

Hafifletmeye iliĢkin sonuçlardan sonuncusu ise; yüklenici tarafından temerrütten ötürü 

muhafaza masrafı gibi masrafların yapılması halinde bu masrafların iĢ sahibinden 

istenebilmesidir
48

.  

 Yüklenicinin borçtan kurtulması bakımından sonuçlar; burada inĢaat sözleĢmesinin 

niteliklerine uygun düĢtüğü ölçüde TBK genel hükümleri kapsamındaki sonuçlar 

uygulanacaktır. Ancak TBK 106 vd. hükümlerinin iĢ sahibinin alacaklı sıfatıyla temerrüdü 

halinde tümüyle uygulanması mümkün olmayabilir. Çünkü bu madde hükümleri genel olarak 

taĢınırları esas almaktadır. Borçtan kurtulmaya iliĢkin sonuçlar ilk bölümde de bahsedildiği 

üzere verme edimi, yapma edimi veya yapmama edimi olmasına göre farklılık arz edecektir
49

. 

Alacaklı temerrüdünün genel sonuçlarından bahsedilmiĢti bu yüzden sadece inĢaat sözleĢmesi 

açısından sorun oluĢturabilecek kısımlara değinilecektir.  

Alacaklı temerrüdünün sonuçlarından ilki Ģeyi tevdi etme hakkıdır (TBK m. 107). 

Madde 107‟ye göre; “Alacaklının temerrüde düşmesi durumunda borçlu, hasar ve giderleri 

alacaklıya ait olmak üzere, teslim edeceği şeyi tevdi ederek borcundan kurtulabilir. 

Tevdi yerini, ifa yerindeki hâkim belirler. Bununla birlikte ticari mallar, hâkim kararı 

olmadan da bir ardiyeye tevdi edilebilir.” Madde hükmünün iĢ sahibinin temerrüdü halinde 

uygulanıp uygulanamayacağına baktığımızda inĢaat sözleĢmesi açısından, yüklenici bu yola 

baĢvuramayacaktır. Madde de sözü edilen “Ģey”, taĢınır veya para gibi taĢınır niteliğindeki 

kıymetli eĢyalardır. TaĢınmazların tevdi edilmesi mümkün değildir. Bu yüzden inĢaat 

sözleĢmesinde yapıyı almayarak temerrüde düĢen alacaklıya karĢı tevdi yoluna baĢvurulamaz. 

Bu yüzden yüklenici edimi tamamlasa dahi tevdi yoluyla sözleĢmedeki borcundan 

                                                           
48

 Ekmen, s. 189. 
49

 Ekmen, s. 190. 
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kurtulamaz. Ancak baĢka bir görüĢe göre her ne kadar yapının doğrudan tevdi edilmesi 

mümkün olmasa da, yapıya hakimiyeti sağlayan eĢyaların tevdi edilmesi mümkündür
50

.  

Alacaklı temerrüdünün sonuçlarından ikincisi Ģeyi sattırarak bedelini tevdi etme 

hakkıdır. Bu hüküm madde 108‟de Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir: “Sözleşmenin konusu olan 

şeyin niteliği veya işin özelliği tevdi edilmesine uygun düşmez veya teslim edilecek şey 

bozulabilir ya da bakımı, korunması veya tevdi edilmesi önemli bir gideri gerektirir ise, 

borçlu, alacaklıya önceden ihtarda bulunması koşuluyla, hâkimin izniyle onu açık artırma 

yoluyla sattırıp bedelini tevdi edebilir.” Bu hükmün inĢaat sözleĢmesi açısından uygulanması 

mümkün olmamaktadır. Bu madde daha ziyade tevdie imkanı olmayan bozulabilecek taĢınır 

eĢyalar için düzenlenmiĢtir. Yine madde kapsamında düzenlenen edim verme edimidir. Ancak 

inĢaat sözleĢmesi yapma edimi içeren bir sözleĢme olduğu için yüklenici satarak borçtan 

kurtulamaz
51

.   

Alacaklı temerrüdünün son sonucu ise; sözleĢmeden dönme hakkıdır. TBK madde 110 

hükmüne göre; “Borcun konusu bir şeyin teslimini gerektirmiyorsa, alacaklının temerrüdü 

hâlinde borçlu, borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümlere göre sözleşmeden dönebilir.” ĠnĢaat 

sözleĢmesinin özelliği itibariyle en uygun uygulanabilir sonuç budur. Bu madde tevdi imkanı 

olmayan yapma borçları için düzenlenmiĢtir. Buna göre yüklenici sözleĢmeden dönme 

hakkını kullanabilecektir. Ancak burada yüklenici iĢ sahibine TBK madde 123 kapsamında 

hazırlık yapması için süre vermelidir. Süre sonunda alacaklı temerrüdü devam etmekte ise 

yüklenici sözleĢmeden dönebilir
52

. 

SONUÇ 

  ĠnĢaat sözleĢmesi Türk Borçlar Kanunu‟nda doğrudan düzenlenmemekle beraber 

kanun kapsamındaki eser sözleĢmesinin bir türüdür. Buna göre; yüklenicinin taĢınmaz bir 

yapıyı yapmayı, iĢ sahibinin ise buna mukabil bir bedel ödemeyi taahhüt ettiği eser 

sözleĢmesine inĢaat sözleĢmesi denir. ĠnĢaat sözleĢmesi iki tarafa borç yükleyen, karĢılıklı bir 

sözleĢmedir. Yüklenici inĢaatı yapmayı ve teslimi borçlanırken, iĢ sahibi de bedel ödeme 

borcu altına girer. 

                                                           
50

 Görüşe ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz Ekmen 192 vd. 
51

 Ekmen, s. 196. 
52

 Ekmen, s. 203: “Borçlar kanunu kapsamında yükleniciye yalnızca dönme hakkı tanınması, 

yüklenicinin mağduriyetine yol açabilir. Örneğin yüklenici tarafından tamamlanmış bir inşaatın iş 

sahibi tarafından teslim alınmaması durumunda, yüklenicinin sözleşmeden dönmesi daha fazla zarara 

yol açabilir. Bu yüzden taraflar arasında denge korunarak buna göre çözüm üretilmeli ve gerekli 

hallerde yüklenici tevdi yoluna veya satış ve bedelin tevdi edilmesi yoluna başvurabilmelidir.” 
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Asli borçları bunlar olmakla beraber yüklenicinin ve iĢ sahibinin yerine getirmesi 

gereken fer‟i borçları da bulunabilir. Örneğinin yüklenicinin; iĢi kendisinin veya kendi 

yönetimi altındaki kiĢilerin yapması, sadakat borcu, inĢaata zamanında baĢlama ve zamanında 

teslim borcu gibi borçları bulunmaktadır. Bunun yanında iĢ sahibinin de sözleĢmeden doğan 

karĢılıklı güven iliĢkisinin gereği olarak yerine getirmesi gereken yükümlülükleri olabilir. 

Örneğin; yüklenicinin inĢaatı yapmaya baĢlaması için gerekli hazırlıklara yardımcı olması iĢ 

sahibinin en önemli sorumluluklarındandır.  

ĠĢ sahibinin alacaklı sıfatıyla temerrüdüne gelinirse bu baĢlığı koĢullar ve sonuçlar 

Ģeklinde ikiye ayırmak gerekir. KoĢulları genel olarak sıralarsak; edimin muacceliyeti, ifa 

teklifinin gereği gibi (veya süresinde) yapılması, ifa teklifinin haksız olarak reddi (veya 

hazırlık hareketlerinden haksız olarak kaçınma) Ģeklinde sayabiliriz. 

Sonuçlar da kendi içerisinde; sorumluluğu hafifleten sonuçlar ve borçtan kurtaran 

sonuçlar olarak ikiye ayrılır. Sorumluluğu hafifleten sonuçlar: yüklenicinin hafif kusurdan 

sorumlu olması, iĢ sahibinin temerrüdü ile borçlu temerrüdünün ortadan kalkması, 

beklenmeyen durumlarda sorumluluktan kurtulma, yükleniciye karĢı ödemezlik def‟inin ileri 

sürülememesi ve masrafların istenebilmesidir.  

Borçtan kurtarma açısından incelendiğinde ise alacaklı temerrüdünün sonuçları ilk 

baĢlıkla ayrıca incelenmiĢtir. Alacaklı temerrüdünün özel sonuçlarının inĢaat sözleĢmesinde iĢ 

sahibinin alacaklı sıfatıyla temerrüdü açısından incelenmesi üç baĢlık halinde yapılmıĢtır. 

TBK kapsamında borçlu; Ģeyi tevdi ederek, Ģeyi sattırarak bedelini tevdi ederek ve son olarak 

sözleĢmeden dönme hakkını kullanarak borcundan kurtulabilir. Bunların inĢaat sözleĢmesinde 

yükleniciye uyarlanması halinde ilk iki maddenin doğrudan uygulanması mümkün 

olmamaktadır. Çünkü inĢaat sözleĢmesi taĢınmaz yapımı ve teslimine iliĢkin bir sözleĢmedir. 

Söz konusu tevdi ve Ģeyin sattırılarak bedelinin tevdi edilmesi taĢınırlara yönelik borçtan 

kurtarma araçlarıdır. Bu yüzden sözleĢmedeki edimin karakterine en uygun olan borçtan 

kurtarıcı iĢlem yüklenicinin sözleĢmeden dönme hakkını kullanmasıdır. TBK 110 kapsamında 

düzenlenen dönme hakkı, inĢaat sözleĢmesi gibi yapma edimi içeren sözleĢmeler için daha 

uygundur. Buna göre iĢ sahibinin alacaklı sıfatıyla temerrüdü halinde yüklenici sözleĢmeden 

dönebilir. Ancak diğer iki hakkın tanınmayarak sadece sözleĢmeden dönme hakkının 

tanınması yüklenici açısından hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu gerekçe ile 

yükleniciye sadece dönme hakkı tanınmamalı, duruma göre diğer yolları da kullanmasına 

imkan verilmelidir. 
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ÖZET 

Ülkemizde 31.12.2018 tarihine kadar yürürlükte olan “TMS 17 Kiralama ĠĢlemleri” 

standardına göre kiralama iĢlemleri, finansal kiralama ve faaliyet kiralaması olarak ikiye 

ayrılmakta ve muhasebe uygulamalarında farklılıklar bulunmakta idi. Bu farklılıklar 

nedeniyle finansal tablo kullanıcılarının yeterli ve karĢılaĢtırılabilir bilgi ihtiyacı 

karĢılanamamaktaydı. Bu eksikliklerin karĢılanabilmesi için yeni “UFRS 16 Kiralamalar” 

standardı hazırlanmıĢ ve 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiĢtir. Yeni standart ile 

finansal kiralama ve faaliyet kiralaması ayrımı ortadan kaldırılmıĢ ve kiracı için tek bir 

uygulama benimsenmiĢtir. Kiralama konusunu oluĢturan varlıkların finansal durum 

tablosunda duran varlıkların içerinde “kullanım hakkı” olarak yer alması, kiralama süresince 

ödenecek olan kira giderlerinin ise yükümlülükler içerisinde yansıtılması benimsenmiĢtir. 

Yeni standart ile daha önce faaliyet kiralaması iĢlemlerini finansal durum tablosundaki varlık 

ve yükümlülük kalemlerine yansıtmayan iĢletmelerin bu kalemlerinde artıĢ, öz kaynak 

kalemlerinde azalıĢ beklenirken, kar ve zarar tablosu ve diğer kapsamlı gelir tablosu ve nakit 

akıĢ tablosu üzerinde de etkilerinin olması beklenmektedir. Bu değiĢikliklere bağlı olarak 

iĢletmenin finansal oranlarının da değiĢiklik göstermesi beklenmektedir.  

ÇalıĢmamızda UFRS 16 Kiralamalar standardının iĢletmelerin finansal tablolarına ve 

belirlenen finansal oranlarına nasıl etki ettiğini incelemek amaçlanmıĢtır. GerçekleĢtirilen 

literatür taramasında UFRS 16 Kiralamalar standardının TMS 17 Kiralama ĠĢlemleri standardı 

ile karĢılaĢtırılması, iĢletmelerin finansal tablolarına ve oranlarına etkisi ile ilgili beklenen 

değiĢimlerin incelendiği çalıĢmaların bulunduğu ancak uygulama sonrasındaki gerçek finansal 

raporlar incelenerek beklenen değiĢimlerin gerçekleĢip gerçekleĢmediğini ortaya koyan bir 

çalıĢmanın bulunmadığı görülmüĢtür. Hava yolu iĢletmelerinin kullanmıĢ oldukları uçakların 
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önemli bir bölümünü faaliyet kiralaması ile sağladıkları ve bu nedenle kiralamalar 

standardında meydana gelen değiĢimden fazlaca etkilenecekleri öngörülmektedir. 

ÇalıĢmamızda halka açık bir havayolu Ģirketinin finansal tablolarında ve oranlarında meydana 

gelen değiĢikliklerin belirlenmesine çalıĢılacaktır. Elde edilen sonuçların literatür taramasında 

incelenen çalıĢmalarda tahmin edilen sonuçlarla karĢılaĢtırılması ile yeni standardın beklenen 

değiĢimi gerçekleĢtirip gerçekleĢtirmediği ortaya konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: UFRS 16, TMS 17, Finansal Kiralama, Faaliyet Kiralaması, Finansal 

Tablolar 

GiriĢ 

ĠĢletmeler faaliyetlerini sürdürebilmeleri ihtiyaç duydukları varlıkları satın alarak veya 

kiralayarak elde edebilmektedirler. Yüklü sermaye birikimine ihtiyaç duyulması ve sermaye 

geri dönüĢ hızının düĢük olması nedeniyle havayolu iĢletmeciliğinde ihtiyaç duyulan tüm 

varlıkların iĢletmelerin kendi öz kaynakları ile sağlanabilmesi imkânsızdır. Kiralama 

iĢletmelere o varlığı satın almaları için gereken fona sahip olmamaları veya sahip oldukları 

fonları bir varlığa bağlamak istememeleri durumunda finansman kaynağı yaratarak yardımcı 

olmaktadır. Bu sayede havayolu iĢletmeleri de yüksek finansman gerektiren uçak ve diğer 

ekipmanların finansmanında alternatife sahip olabilmektedirler. Uygulamada pek çok 

havayolu iĢletmesinin sahip oldukları uçak filolarının önemli bir kısmını faaliyet kiralaması 

yolu ile elde ettikleri bilinmektedir.  

Dünya çapında kiralama iĢlem hacmine bakıldığında 2018 yılı itibariyle 1.287 milyar dolara 

ulaĢıldığı görülmektedir. Ülke bazında iĢlem hacmine göre ise ABD 428,40 milyar dolar ile 

ilk sırada yer alırken, Çin 254,42 milyar dolar ile ikinci, Ġngiltere ise 92.17 milyar dolar ile 

üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye ise iĢlem hacmi bakımından 5.24 milyar dolar ile 24. 

Sırada yer almaktadır (FKB, 2018). Ülkemiz için sektörlere göre iĢlem hacmine bakıldığında, 

imalat sanayi 2.149.560.000 TL ile ilk sırada yer alırken tekstil ve tekstil ürünleri sanayi bu 

sektördeki en yüksek hacme sahip alt sektördür, hizmet sektörü 1.826.573.000 TL ile ikinci 

sırada yer alırken inĢaat alt sektörü bu sektördeki en yüksek hacme sahip alt sektördür (FKB, 

2020).   

Buradan yola çıkarak bu çalıĢmanın amacı Türkiye‟de faaliyette bulunan bir havayolu 

iĢletmesinde finansal kiralama standardının değiĢtirilmesi sonucunda finansal tablolarında ve 

finansal göstergelerinde meydana değiĢikliklerin incelenmesi olarak belirlenmiĢtir. Bu 

noktada literatürde finansal etkilere yönelik ön değerlendirme çalıĢmalarının fazlaca yapılmıĢ 

olduğu görülmekte iken gerçekleĢen sonuçların beklenen bu sonuçlarla karĢılaĢtırıldığı ve 

yorumlandığı bir çalıĢmanın eksik olduğu görülmüĢtür. Dolayısıyla yapılan bu çalıĢmanın 

literatürdeki bu boĢluğu dolduracağı beklenmektedir. Yine varolan bu ön değerlendirme 

çalıĢmalarında yer alan bilgilerin finansal kiralama sözleĢmelerine ait olması ve standardın 

getirdiği en büyük yenilik olan faaliyet kiralamasının finansal raporlara aktarılamaması 

nedeniyle yeterli olamayacağı açıktır. 
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1. UMS/TMS 17 Kiralama ĠĢlemleri Standardı 

ĠĢletmelerin kiralama iĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesini düzenlemek adına 2006 yılında 

TMS 17 Kiralama ĠĢlemleri standardı yayınlanmıĢtır. Bu standardın amacı, kiracı ve kiraya 

veren tarafların kiralama iĢlemlerinde uygulamaları gereken muhasebe politikalarının ve 

yapılacak açıklamaların belirlenmesidir (KGK, 2005). Yine bu standartta kiralama, bir 

varlığın kullanım hakkının kiraya veren tarafından bir ödeme karĢılığında ve belirli bir 

süreliğine kiracıya devredildiği sözleĢme olarak tanımlanmıĢ, finansal kiralama ve faaliyet 

kiralaması olarak ikiye ayrılmıĢtır. Eğer bir sözleĢmede varlığın mülkiyetine sahip olmaktan 

kaynaklanan her türlü risk ve yararlar devrediliyorsa bu sözleĢme finansal kiralama olarak 

tanımlanmakta bunun dıĢında kalan sözleĢmeler ise faaliyet kiralaması olarak 

tanımlanmaktadır. Bunun yanısıra kiralama sözleĢmesinin finansal kiralama olarak 

tanımlanabilmesi için risk ve yararların tamamının devredilmesi, mülkiyetin kira dönemi 

sonunda kiracıya devredilmesi, kiracının bu varlığı gerçeğe uygun değerinden daha düĢük bir 

fiyatla satın alabilmesi, kira süresinin kiralanan varlığın ekonomik ömrünün büyük bir 

bölümünü kapsaması, asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin varlığın gerçeğe uygun 

değerine eĢit olması ve kiralanan varlığın sadece kiracı tarafından kullanılabilecek yapıda 

olması gerekmektedir (Demir ve BaĢ, 2017). Faaliyet kiralamasında ise risk ve yararların 

tamamının devredilmemesi durumu söz konusudur. 

TMS 17‟de kiralama iĢlemleri, varlığın sahipliğinden kaynaklanan risk ve getirilerin 

devredilip devredilememesine göre finansal kiralama veya faaliyet kiralaması olarak 

adlandırılmaktadır. Finansal kiralama iĢlemlerinde, “kiralama sözleĢmesinin baĢladığı tarih 

itibariyle iĢletme tespit ettiği gerçeğe uygun değer veya asgari kira ödemelerinin bugünkü 

değerlerine bakar ve düĢük olanı ile bilançosunda varlı ve borç kalemlerinde 

muhasebeleĢtirilir” (KGK,2005) ifadesi temel alınarak kiralamaya konu olan varlığın ve 

kiralamadan doğan yükümlülüklerin iĢletmelerin varlık ve yükümlülük kalemlerinde 

gösterilmesi gerektiği görülmektedir. Faaliyet kiralaması iĢlemlerinde ise yine aynı standartta 

yer alan “kiracının yaptığı kira ödemeleri eĢit bir Ģekilde kiralama süresince gider olarak 

muhasebeleĢtirilir” (KGK,2005) ifadesi yer almakta ve iĢletmelerin finansal kiralamaya konu 

olan varlıklara ait kira ödemelerinin dönem gideri olarak muhasebeleĢtirilmesini 

öngörmektedir. Dönem sonunda kiracı iĢletme faiz ve ayrılan amortismanı kapsamlı kar zarar 

tablosunda gider olarak göstermektedir. Aynı zamanda finansal tablo dipnotlarında her 

döneme ait kira ödemelerinin 1 yıldan az, 1-5 yıl arası ve 5 yıl üzeri Ģeklinde gruplandırılarak 

açıklanması gerekmektedir. Dolayısıyla iĢletmenin varlık ve yükümlülük rakamlarına 

yansımayan finansal kiralama iĢlemleri iĢletmelerin finansal oranlarının gerçeği 

yansıtmalarını engelleyecektir. Bu durum standartlarca finansal bilginin niteliksel özellikleri 

arasında yer alan gerçeği yansıtma özelliğinin karĢılanamaması ve dolayısıyla karar verici 

finansal tablo kullanıcılarının yanıltılmasına neden olmaktadır.  ĠĢletmeler, finansal durum 

tablosu dıĢı finansman yöntemi olarak kiralamayı tercih ederek satın almadan dolayı 

ödenecek tutarın iĢletmede kalmasını sağlamakta bu sayede finansal tablolarını daha güçlü 

göstermekte, sermaye maliyetlerini azaltmakta ve kiralama yükümlülüklerini gider göstererek 

vergi avantajı elde etmektedirler. 
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Kiralama sözleĢmelerinin finansal kiralama ve faaliyet kiralaması Ģeklinde ayrılması, 

iĢletmelerin finansal durumlarını doğru, güvenilir ve karĢılaĢtırılabilir bir Ģekilde 

sunamayacağı noktasında eleĢtirilmiĢtir. Faaliyet kiralaması yapan iĢletmelerin kullanım 

hakkına sahip oldukları varlıkları ve bunlara ait finansal yükümlülükleri finansal tablolarında 

paydaĢların kararların etkileyebilecek bir Ģekilde gösterilemediği bu eleĢtirilerin odak 

noktasıdır. Bu nedenle UMSK 2013 yılında kiralama iĢlemleri ile ilgili yeni bir standardın 

oluĢturulması çalıĢmalarına baĢlamıĢtır 2016 yılında çalıĢmalar tamamlanıp TFRS 16 

Kiralamalar standardı yayınlanmıĢtır. UMSK tarafından hazırlanan bu standart 1 Ocak 2019 

tarihinden itibaren geçerli olmuĢ ve eski standart olan UMS 17 standardını yürürlükten 

kaldırmıĢtır.  

Ülkemizdeki uygulamaya bakıldığında, 24.02.2006 tarihinde “TMS 17 Kiralama ĠĢlemleri” 

standardı 31.12.2005 tarihinden sonraki hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 

yayınlanmıĢtır. 2007, 2008, 2009, 2012 ve 2014 yıllarında ise standartta düzenlemeler 

yapılmıĢtır. 31.12.2018 tarihinden sonraki hesap dönemlerinde uygulanmak üzere TFRS 16 

Kiralamalar Standardı, 16 Nisan 2018 tarihli ve 29826 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir (Iasplus.com). Bu yeni standart önceki standartta yer alan finansal 

kiralama ve faaliyet kiralaması ayrımını kiracı iĢletmeler için ortadan kaldırmakta, kiralayan 

iĢletmeler için ise bu ayrım devam etmektedir. Dolayısıyla bu çalıĢmanın odak noktasını 

özellikle kiracı iĢletmelerin yapmıĢ oldukları faaliyet kiralamaları oluĢturmaktadır.  

2. TFRS 16 Kiralamalar Standardı ve TMS 17 Kiralama ĠĢlemleri Standardının 

KarĢılaĢtırılması 

Kiralama iĢleminin iĢletmelerin finansal tablolarına alınabilmesi için öncelikle yapılan 

iĢlemin kiralama iĢlemi olup olmadığının belirlenmesi gerekir. TFRS 16 Kiralamalar 

standardına göre, bir bedel karĢılığında sözleĢme konusu varlığın kullanımını kontrol etme 

hakkının belirli bir süre için devredilmesine imkan veren sözleĢmeler finansal kiralama 

sözleĢmesi olarak tanımlanmıĢtır (TFRS 16, 2018). TFRS 16 Kiralamalar Standardının 

yürürlüğe girmesi ile birlikte finansal ve faaliyet kiralaması ayrımı ortadan kaldırılmıĢ ve 

kiracı iĢletmelerin faaliyet kiralamalarının sadece finansal tablo dipnotlarında kalmayarak 

finansal kiralama da olduğu gibi finansal tablolarda yer alması düzenlenmiĢtir. TFRS 16 

varlıkların ilk kayda alınmasında ise asgari kira ödemelerinin net bugünkü değerini 

kullanmaktadır. 

TMS 17‟de faaliyet kiralaması ile elde edilen varlık ve yükümlülükler finansal durum 

tablosunda gösterilememekte sadece dipnotlarda gösterilebilmekteydi. Oysa finansal kiralama 

iĢlemlerinde iĢletmelerin bu varlık ve yükümlülüklerini finansal durum tablolarında 

gösterebilmeleri mümkündür. Uygulamadaki bu farklılık nedeniyle iĢletmelerin finansal 

tablolarında ve finansal göstergelerinde ciddi farklılıklar meydana getirirken aynı zamanda bu 

tablolardan yararlanacak üçüncü kiĢilerin güvenilir, yeterli, doğru ve Ģeffaf bilgiye 

eriĢmelerine engel olacaktır. Standartların iĢletmelerin finansal tablolarının sunumunda 

zorunlu olan gerçeğe uygun sunum ilkesi gerçekleĢmeyecektir. ĠĢletmeler için neredeyse aynı 

sonuçları doğurmasına rağmen finansal kiralama ve faaliyet kiralamasının farklı Ģekillerde 

finansal tablolara alınması iĢletmeler arası karĢılaĢtırılabilir bilgi üretme ilkesine de aykırıdır. 
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TMS 17‟de kiralamaya konu olan varlık iĢletmenin duran varlıkları arasında gösterilirken 

TFRS 16 ile bu varlığın maddi olmayan duran varlıklarda raporlanması gerektiği 

belirtilmiĢtir. Yine TMS 17‟de kiralama sözleĢmesinden sonra yapılacak değiĢikliklere iliĢkin 

herhangi bir düzenleme yer almazken TFRS 16‟da bu değiĢikliklere iliĢkin düzenlemeler yer 

almaktadır. 

UMSK tarafından 1.145 Ģirkete ait sonuçların yer aldığı etkililik raporunda bu yeni 

düzenlemeden en çok havayolu, perakende, ulaĢım ve eğlence, taĢımacılık, 

telekomünikasyon, enerji gibi sektörlerin etkilenmesi beklenmektedir (UMSK, 2016).  

TMS 17 Standardına göre kiralama giderleri kâr/zarar tablosu ve ayrıntılı gelir tablosuna 

“faaliyet gideri” olarak yansıtılırken, TFRS 16 Standardı ile birlikte kiracı iĢletme kira 

ödemelerini faiz gideri ve kullanım hakkı varlığına ait amortisman gideri olarak ayırmakta ve  

kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda göstermektedir. 

TFRS 16‟ya göre kiralama süresince iĢletmeler yıllık sabit miktarda kira ödemesi yapsalar 

bile, anapara ödemesi nedeniyle borç azalacağı için faiz giderleri de azalacağından ilk yıllarda 

daha yüksek miktarda faiz gideri kaydedecektir.  

TFRS 16‟ya göre süresi 12 aydan uzun olan tüm kiralama iĢlemleri finansal durum 

tablosunun varlık ve yükümlülük kalemlerinde gösterilecektir. Ayrıca bu varlığa ait 

amortisman gideri ve kira ödemelerinde yer alan faiz gideri kapsamlı kar/zarar tablosunda yer 

alacaktır. TFRS 16, 12 ay ve daha kısa süreli kiralama sözleĢmeleri ile düĢük değerli 

varlıklara ait kiralama iĢlemlerinin finansal tabloların dıĢında tutulabileceğini ifade etmiĢtir.  

Ġlk muhasebeleĢtirme kiralama sözleĢmesinin yapıldığı tarihte değil kiralamanın fiilen 

baĢladığı tarihte gerçekleĢtirilir (TFRS 16, Md: 67). 

Kiracı kiralama sözleĢmesinin baĢladığı tarihte kullanım hakkı varlığını maliyeti üzerinden 

kayıtlara geçerken kiralama yükümlülüğünü ödenmemiĢ kira ödemelerinin bugünkü değeri 

üzerinden ölçer. Kira ödemeleri iĢletme eğer zımni faiz oranını kolayca belirleyebiliyorsa bu 

oran kullanılarak iskonto edilirken eğer bu oran kolaylıkla belirlenemiyorsa kiracının 

alternatif borçlanma faiz oranı kullanılmalıdır. ( TFRS 16, Md: 23-26). 

3. TFRS 16 Kiralamalar Standardının Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisi  

 

TFRS 16‟nın iĢletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkisi çalıĢmamızda finansal durum 

tablosu, Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir tablosu, Nakit AkıĢ Tablosu ve 

dipnotlara olan etkisi açısından değerlendirilecektir.  

Kiracı TFRS 16‟yı ilk uygulamada iki yöntemden birini seçmek durumundadır (TFRS 16, 

Md: c5, c7); 

1. TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklikler ve Hatalar 

standardını göz önünde bulundurarak geriye dönük olarak önceki raporlama 

dönemlerinin her birine geriye dönük olarak yeni standardı uygular ya da  

2. Yeni standardın ilk kez uygulandığı finansal tablolara uygulamanın toplam etkisi 

dikkate alınarak geriye dönük olarak uygular. 
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Kiracı iĢletme ikinci seçeneği tercih ettiğinde karĢılaĢtırmalı bilgileri yeniden düzenlemesine 

gerek kalmaz. Kiracı, yeni standardın ilk kez uygulaması sonucu hesaplanan toplam etkiyi, 

dağıtılmamıĢ kârların açılıĢ bakiyesinde (ya da uygun olduğu düĢünülen bir diğer öz kaynak 

kaleminde) düzeltme olarak yansıtır.  

3.1. Finansal Durum Tablosuna etkisi  

Yeni standardın finansal durum tablosuna etkisi varlıklar, yükümlülükler ve öz sermaye 

üzerinde yarattığı etki ile gerçekleĢmektedir. Daha önce finansal durum tablosu dıĢında 

raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tabloya dahil edilmesiyle birlikte bu kalemlerde artıĢ 

yaĢanırken öz sermaye tutarında ise azalma gerçekleĢecektir. TFRS 16 ile sözleĢme konusu 

varlığın aktifte kullanım hakkı varlığı olarak kaydedilmesi ile iĢletmenin duran varlık 

kaleminde artıĢ yaĢanacak ve bu duran varlık için amortisman hesaplanacaktır. Dolayısıyla 

iĢletmenin aktifinde yer alan duran varlık ve aktifi düzenleyen birikmiĢ amortisman 

değerlerinde artıĢ meydana gelecektir. SözleĢmeden doğan yükümlülükler ise iĢletmenin 

finansal durum tablosunun pasifinde sözleĢme süresine bağlı olarak “uzun veya kısa vadeli 

kiralama yükümlülükleri” kalemlerinde gösterilecektir. Kira ödemeleri zımni faiz oranı 

uygulanarak bugünkü değerlerine indirgenerek finansal durum tablosuna kaydedilir. Kira 

ödemelerinde yer alan anapara ve faiz ayrıĢtırılır ve anapara ödemeleri yükümlülükler 

hesabında izlenirken faiz ödemeleri ise finansman gideri olarak kaydedilir. 

Türkiye‟deki mevzuat göz önüne alındığında iĢletmelerin bu varlık ve yükümlülükleri 

finansal durum tablolarında ayrı kalemler olarak gösterebilme olanağı bulunmamaktadır 

dolayısıyla kiralanan varlık bina ise binalar hesabında, otomobil ise taĢıtlar hesabında 

gösterilecek ve dipnotlarda ayrıntılı bir Ģekilde açıklanacaktır (Kaval, 2018). 

3.2. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Üzerine Etkisi 

Eski standartta faaliyet kiralamasından kaynaklanan kira ödemeleri kar/zarar tablosunda 

faaliyet giderlerinin içinde gösterilmekteydi. Yeni standart ile bu giderler ıskonto oranına, 

kiralama süresine ve kira ödemelerinin zamanına göre değiĢmekte, amortisman ve faiz 

giderleri ayrı ayrı raporlanmakta ve yine faiz giderleri kiralamanın ilk zamanlarında yüksek 

sonrasındaki dönemlerde ise düĢük gerçekleĢmektedir. Faiz giderleri finansman giderlerinde, 

amortisman giderleri ise maddi duran varlıklara ait amortismanla ile birlikte gösterilmektedir 

(UMSK, 2006). Bu uygulama nedeniyle yeni standart faiz, vergi ve amortisman gideri öncesi 

kar rakamında pozitif yönde etki yaratmaktadır. Faiz giderlerinin faaliyet giderlerinden 

çıkarılarak finansman giderlerinde gösterilmesi nedeniyle ise iĢletmenin faaliyet karı 

yükselmektedir.  

3.3. Nakit AkıĢ Tablosundaki Etkisi  

TFRS 16 iĢletmelerin nakit akıĢ tablosundaki toplamı değiĢtirmemekle birlikte sadece 

içeriğini değiĢtirecektir. ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkıĢları azalırken 

finansman nakit çıkıĢlarının artması beklenmektedir. Faaliyet kiralamalarının nakit akıĢ 

tablosuna etkisi Ģu Ģekilde olacaktır (Gökgöz, 2020) 

 1) Faaliyet kiralamalarına iliĢkin amortisman tutarının, nakit akıĢ tablosunun “Dönem Net 

Kârı (Zararı) Mutabakatı Ġle Ġlgili Düzeltmeler” bölümündeki  “Amortisman ve Ġtfa Gideri Ġle 

Ġlgili Düzeltmeler” kısmına yazılarak kâr veya zarardan düzeltilmesi gerekmektedir. 
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2) Kiralama yükümlülüğüne tahakkuk ettirdiğimiz faiz giderinin, nakit akıĢ tablosunun 

“Dönem Net Kârı (Zararı) Mutabakatı Ġle Ġlgili Düzeltmeler” bölümündeki  “Faiz Giderleri Ġle 

Ġlgili Düzeltmeler” kısmına yazılarak kâr veya zarardan düzeltilmesi gerekmektedir. 

3) Fiili ödenen ve kaydedilen kira giderinin, Nakit AkıĢ Tablosunun “Finansman 

Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit” bölümünün “Kira SözleĢmelerinden Kaynaklanan Borç 

Ödemelerine ĠliĢkin Nakit ÇıkıĢları” kısmına eksi olarak girilerek fiili ödemenin nakit çıkıĢ 

olarak gösterilmesi gerekmektedir. 

3.4. Finansal Tabloların Dipnotları Üzerine Etkisi 

Kiracı iĢletmeler kiralama sözleĢmesine iliĢkin tüm bilgileri dipnotlarda veya ayrı bir 

bölümde sunmak zorundadır. Kiracı iĢletme, varlık kullanım haklarını finansal tablolarda 

diğer varlıklarından ayrı göstermesi gerekmektedir. Eğer iĢletme bu varlık kullanım haklarını 

diğer varlıklardan ayrı göstermemiĢ ise varlığı satın alsaydı bu durumda hangi hesapta 

gösterecek ise o hesapta izler ve bu hesabın dipnotunda finansal kiralamadan doğan kullanım 

hakkı olduğunu açıklar.  Yine finansal kiralamadan doğan yükümlülüklerin de finansal 

tablolarda ayrı hesaplarda izlenmesi gerekirken eğer ayrı hesapta izlenmemiĢ ise hangi 

hesaplarda izlendiği dipnotlarda açıklanmalıdır. TMS 17‟de kiralamaya söz konusu varlığın 

dönem sonundaki defter değerinin dipnotlarda belirtilmesi gerekirken yapılan giderlere iliĢkin 

bir açıklama gerekmemektedir. TFRS 16 ise kiralama konusu varlığın dönem sonundaki 

defter değerini ve varsa dönem içinde kullanım hakkı varlıklarına yapılan ilaveleri, varlığa ait 

amortisman gideri ve finansman giderini, kiralama yükümlülüklerinin vadelere göre ayrımını 

ve kiralamaya ait toplam nakit çıkıĢlarını da göstermek durumundadır. 

4. TFRS 16’nın Finansal Oranlar Üzerine Beklenen Etkisi 

 

TFRS 16 standardının iĢletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkisine bağlı olarak 

iĢletmelerin finansal oranlarının da değiĢmesi beklenmektedir. Yapılan literatür taramasında 

etkilenebilecek oranlar Tablo 1‟de verilmiĢtir (Gökten ve Kurnaz, 2020; Öztürk, 2016; Acar 

vd., 2017; Kargın vd., 2017).  

 

Tablo 1: TFRS 16’nın Etkileyeceği DüĢünülen Oranlar 

ORAN BEKLENEN ETKĠ ARTIġ/AZALIġ 

Cari oran Dönen varlıklar aynı kalırken 

yükümlülükler artacağı için 

oranın düĢmesi beklenir 

AzalıĢ 

Asit test oranı Dönen varlıklar aynı kalırken 

yükümlülükler artacağı için 

oranın düĢmesi beklenir 

AzalıĢ 

Kaldıraç oranı Yükümlülükler artacağı için 

oranın artması beklenir 

ArtıĢ 

Aktif devir hızı oranı Varlıklarda artıĢ olacağı için 

oranın düĢmesi beklenir 

AzalıĢ 

Kısa vadeli yükümlülükler/Öz 

kaynaklar 

Yükümlülükler artacağı için 

artması beklenir 

ArtıĢ 

Uzun vadeli yükümlülükler/Öz Yükümlülükler artacağı için ArtıĢ 
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kaynaklar artması beklenir 

FVAÖK Kiralamaya ait giderler 

amortisman ve faiz gideri 

olarak ayrılacağı ve dolayısıyla 

FVAÖK rakamı içine dahil 

olmayacağı için faiz, vergi ve 

amortisman öncesi kar rakamı 

artar 

ArtıĢ 

 

5. Beklenen Etkilerin Ölçümü: Türk Hava Yolları A.O.  

ÇalıĢmamızın önceki bölümlerinde Ocak 2019 itibariyle uygulamaya geçilen TFRS 16 

Kiralamalar standardının kiracı iĢletmeler açısından finansal tablolarda gösterim ve finansal 

oranlara etki bakımından ciddi farklılıklar oluĢturacağı belirtilmiĢtir. Bu farklılıkların daha iyi 

anlaĢılabilmesi için çalıĢmamızın bu bölümünde kiralama iĢlemlerinin yoğun olarak 

kullanıldığı hava yolu iĢletmelerinden Türk Hava Yolları A. O‟na ait finansal tablolar ve 

dipnotları incelenmiĢtir. ĠĢletmeye ait 31.12.2018 ve 31.12.2019 tarihli finansal tablolar ele 

alınmıĢ, geçiĢ dönemine ait finansal tablolarda yer alan bilgiler yorumlanmıĢtır. TFRS 16 

Kiralamalar standardı kiracılara geçiĢ aĢamasında iki seçenek sunmaktadır. Bunlardan ilki 

iĢletmenin önceki dönemler için geriye dönük olarak “Muhasebe politikaları, muhasebe 

tahminlerinde değiĢiklikler ve hatalar” standardı uyarınca uygulama yapmaları ikincisi ise 

TFRS 16‟nın ilk kez uygulandığı finansal tablolarda kümülatif etki dikkate alınarak 

dağıtılmamıĢ karların açılıĢ bakiyesinde veya öz kaynak hesaplarında düzeltme olarak 

gösterilmesidir. THY geçiĢ aĢamasında kolaylaĢtırılmıĢ geçiĢ yöntemini tercih etmiĢtir.  

THY 31.12.2019 tarihli finansal durum tablosuna bakıldığında Muhasebe Politikaları Ve 

Tahminlerdeki DeğiĢiklikler ve Hatalar baĢlığı altında 1 Ocak 2019 tarihli finansal durum 

tablosunda kiralama iĢlemlerine ait etkiler sunulmuĢtur. Bu verilere göre iĢletmenin toplam 

varlıklarında, maddi duran varlıklarındaki artıĢtan kaynaklanan 8.652 milyon TL‟lik artıĢtan 

70 milyon TL‟lik peĢin ödenmiĢ giderler düĢüldükten sonra 8.582 milyon TL‟lik bir artıĢ 

yaĢanmıĢtır. Toplam kaynaklarında ise kiralama yükümlülüğü nedeniyle 8.425 milyon TL, 

teslim bakım yükümlülüğü nedeniyle 156 milyon TL ve ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü 

nedeniyle 41 milyon TL artıĢtan kaynaklanan toplam 8.622 milyon TL‟lik bir artıĢ 

hesaplanmıĢtır. Yine iĢletmenin öz kaynak hesabında 40 milyon TL‟lik biz azalma 

belirtilmiĢtir.  

THY‟nin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle toplam kiralama yükümlüğü olan 8.425 milyon TL, 

10.117 milyon TL‟lik kiralama taahhütlerinden ıskonto edilmiĢ tutar olan 1.581 milyon TL ve 

kısa vadeli ve düĢük değerli kiralamalar tutarı olan 111 milyon TL‟nin düĢülmesi sonucunda 

bulunmuĢtur.  

THY, TFRS 16 Kiralamalar standardı kapsamındaki kiralamaları için artık kira giderleri 

yerine amortisman ve faiz giderlerini kayıtlara almıĢtır. 31.12.2019 tarihi itibariyle sona eren 

periyotta THY niteliklerine göre amortisman gideri ve itfa payı olarak 8.624 milyon TL gideri 

belirtirken bunun 1.788 milyon TL amortisman ve 323 milyon TL faiz gideri kiralama 

iĢlemlerine aittir. 31.12.2018 tarihinde ise bu tutar 5.254 milyon TL‟dir.    
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31 Aralık 2018 tarihinde iĢletmenin Maddi duran varlıklarının toplam 73.219 milyon TL‟lik 

net defter değerlerine sahip olduğu ve kiralamalar yoluyla elde ettiği maddi duran varlıklarına 

ait defter değerinin ise 57.302 TL olduğu belirtilmiĢtir.  

Tablo 2: Türk Havayollarına A. O. Ait Finansal Oranlar 

Oran Beklenen 

Etki 

2018  2019 Etki  

Cari oran AzalıĢ 23.706/27.273= 0,86 28.339/35.417= 0,80 Azalma 

gerçekleĢmiĢ 

Asit test 

oranı 

AzalıĢ (23.706- 1.000)/27.273= 0,83 (28.339-1.723)/35.417= 0,75 Azalma 

gerçekleĢmiĢ 

Kaldıraç 

oranı 

ArtıĢ (27.273+50.519)/31.284=2.48 (35.417+70.659)/40.795=2,60 ArtıĢ 

gerçekleĢmiĢ 

Aktif devir 

hızı oranı 

AzalıĢ 13.569/((109.076+68.647)/2)=

0,15 

13.079/((146.871+109.076)/2)

=0,10 

Azalma 

gerçekleĢmiĢ 

Kısa 

vadeli 

yükümlülü

kler/Öz 

kaynaklar 

AzalıĢ 27.246/31.284=0,87 35.417/40.795=0,86 ArtıĢ 

gerçekleĢmiĢtir 

Uzun 

vadeli 

yükümlülü

kler/Öz 

kaynaklar  

ArtıĢ 50.546/31.284 =1,61 70.659/40.795=1,73 ArtıĢ 

gerçekleĢmiĢtir 

FAVÖK ArtıĢ 11.450  11.993 ArtıĢ 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

31 Aralık 2019 tarihinde ise THY‟nin sahip olduğu maddi duran varlıklarının toplam 102.534 

milyon TL net defter değerine sahip olduğu ve kiralamalar yoluyla elde ettiği maddi duran 

varlıkların net defter değerinin ise 80.894 milyon TL olduğu belirtilmiĢtir. Bu veriler göz 

önünde bulundurulduğunda THY‟nin sahip olduğu duran varlıkların % 40 artarken duran 

varlıklar içerisinde yer alan kiralamalar yoluyla elde ettiği duran varlıklarının değerinin bir 

önceki yıla göre % 41,17 oranında arttığı görülmektedir.  

TFRS 16‟ya geçiĢ aĢamasında kiracı iĢletmelerin finansal tablolarının ve finansal oranlarının 

nasıl etkileneceğini belirlemeye yönelik çalıĢmamızda Türk Havayolları A. O.‟na ait finansal 

tabloların incelenmesi sonucunda Tablo 2‟de görüldüğü üzere beklenen etkilerin tümünün 

gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Özellikle iĢletmenin likidite oranlarında dönen varlık rakamları 

aynı kalırken finansal kiralama yükümlülüklerinin artması nedeniyle azalmalar görülmüĢtür. 

Bu durum nedeniyle iĢletmenin finansal riski artacaktır. ĠĢletmenin yükümlülüklerinin 

artmasının yanı sıra öz kaynak rakamlarında da meydana gelen azalma nedeniyle finansal 

kaldıraç oranı ise artmıĢtır. ĠĢletmenin esas faaliyet karlılığında, faiz, vergi ve amortisman 

öncesi kar rakamında da artıĢ yaĢanmıĢtır. Bu durumun özellikle yüksek tutarlarda faaliyet 

kiralaması yapan iĢletmeler için avantaj yaratacağı iĢletmenin piyasa değerini yükselteceği 

açıktır. Aktif devir hızı oranındaki azalıĢın nedeni ise iĢletmenin aktiflerini etkin 

kullanamadığı sonucunu doğurabilir çünkü iĢletmenin varlıklarında meydana gelen artıĢ net 

satıĢlar rakamı ile desteklenememiĢtir. Ve hatta iĢletmede atıl kapasite oluĢmuĢtur sonucuna 

ulaĢılabilir.   
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SONUÇ 

GerçekleĢtirdiğimiz çalıĢmamızda iĢletmelerin UFRS 16‟ya geçiĢ aĢamasında finansal 

tablolarında ve finansal oranlarında meydana gelen değiĢiklikleri kiracı iĢletmeler açısından 

ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. GerçekleĢtirilen literatür taraması sayesinde kiracı iĢletmelerin 

finansal tablolarında ve finansal oranlarında beklenen etkiler belirlenmiĢtir. Ve bu etkiler 

kiralama iĢlemlerinin ciddi tutar ve sayıda gerçekleĢtiği havayolu iĢletmelerinden biri olan 

Türk Havayolları A. O.‟nın 31.12.2019 tarihli finansal raporları ele alınarak incelenmiĢtir.  

Elde ettiğimiz veriler göz önüne alındığında geçiĢ aĢamasında iĢletmede beklenen tüm 

etkilerin gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. ÇalıĢmamızda özellikle yeni standart nedeniyle kiracı 

iĢletmelerin kiraladıkları varlıkları hem “kullanım hakkı varlığı” olarak duran varlıklarında 

hem de “kısa ve uzun vadeli kiralama yükümlülükleri” olarak kaynak hesaplarında 

göstermeleri nedeniyle bu kalemlerin etkileyeceği finansal oranlar üzerinde durulmuĢtur. Türk 

Havayolları A. O‟nın likidite oranları açısından bir azalmayla karĢılaĢtığı görülmektedir ve bu 

durum finansal riskinin artmasına neden olacaktır. Yine kaldıraç oranı ve Kısa/uzun vadeli 

yükümlülükler/ Öz kaynaklar oranına bakıldığında artıĢ görülmektedir. Bu sonuç ise 

iĢletmenin ciddi borç yükü aldığını, borçları ile öz kaynakları arasındaki dengenin olumsuz 

yönde bozulduğunu göstermektedir.  

Kiracı iĢletme açısından bakıldığında finansal oranlar paydaĢlar için negatif bir görünüĢ 

yaratsa da iĢletmenin gerçek, doğru ve karĢılaĢtırılabilir bilgi sunması noktasında TFRS 

16‟nın uygulanmaya baĢlamıĢını yerinde olduğu açıktır. Sonraki yıllarda da bu olumsuz 

etkinin olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bu noktada konu ile ilgili yapılabilecek sonraki 

çalıĢmaların iĢletmelerin eski standardın son uygulanma yılı olan 2018 yılı ve sonraki 

yıllardaki finansal raporların ele alınarak farklı sektörlerdeki beklenen etkilerin 

değerlendirilmesine odaklanabilecekleri düĢünülmektedir.  
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ÖZET 

Covid 19‟un yarattığı olumsuz ekonomik etkiler özellikle ülke ekonomilerinde önemli yere 

sahip olan baĢta üretim, turizm, ticaret ve havayolları gibi sektörler olmak üzere tüm 

sektörlerde derinden hissedilmiĢtir. Bu etkilerin, iĢletmeler ve paydaĢları tarafından dikkatle 

değerlendirilmesi aĢamasında muhasebeleĢtirme ve denetim konularının her zamankinden 

daha da önemli bir yere sahip olacağı açıktır. ĠĢletmelerin paydaĢları ile olan iletiĢiminde 

önemli role sahip olan finansal tablolarının Ģeffaf, güvenilir, kaliteli, karĢılaĢtırılabilir ve 

proaktif bilgiler sunması zorunluluk haline gelmiĢtir. Aynı zamanda finansal tabloların 

hazırlanmasında ve denetimlerinin yapılmasında salgın süreci nedeniyle oluĢan belirsizliğin 

etkisi dikkate alınmak zorundadır. Özellikle finansal raporlamada iĢletmenin sürekliliği, 

likiditesi, değer düĢüklüğünün hesaplanması, devlet yardımları, beklenen kredi zararları, 

ertelenmiĢ vergi,  gerçeğe uygun değer ölçümünün yapılması, kiralamalar, sözleĢme 

değiĢiklikleri, muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler, hasılat ve nakit akıĢları bu belirsizlik 

ortamında önem kazanan baĢlıca konular olarak belirlenmiĢtir. Bu nedenle iĢletmeler 

tarafından gerek finansal tablolar gerekse diğer raporlar aracılığı ile paydaĢlara sunulacak 

bilgilerin fazla olacağı düĢünülmektedir. Ancak yaĢanan olumsuz sürecin muhasebe ve 

finansal raporlama konularında sektörleri etkileme düzeyi ve buna bağlı olarak yapılacak 

açıklama ve bilgilendirmelerin düzeyi de sektörden sektöre farklılık gösterebilecektir.  

ÇalıĢmamızda Covid 19‟un 11 Mart 2020‟de Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” 

olarak ilan edilmesinden sonra iĢletmelerin ara dönem finansal tablolarında paydaĢlarına 

sundukları bilgilerin ne Ģekilde etkilendiğinin belirlenebilmesi amaçlanmıĢtır. Özelikle 

virüsün bulaĢmasını önleyebilmek için insan hareketliliğinin kısıtlanması ve insanların toplu 

halde bulundukları iĢletme ve eğitim kurumlarının kapatılması nedeniyle turizm, ulaĢım, 

perakende ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteren iĢletmeler ekonomik anlamda en çok 
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mailto:umutburak.geyikci@cbu.edu.tr-


Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 118 

etkilenen iĢletmeler olmuĢlardır. Bu amaçla çalıĢmamızda BĠST 100‟de faaliyet gösteren 

“Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller” sektörüne ait iĢletmeler ele alınacak ve 

2020 yılına ait ara dönem finansal tabloları incelenecektir. Yapılacak inceleme sonucunda bu 

iĢletmelerin Covid 19 hakkında hangi finansal tablo baĢlıklarında bilgi verdikleri belirlenerek 

paydaĢların beklentilerini karĢılayıp karĢılayamadıkları ortaya konmaya çalıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Finansal raporlar, BIST Toptan ve Perakende Ticaret, 

Lokantalar ve Oteller Sektörü 

GiriĢ 

TMS 1 Finansal Tabloların SunuluĢu Standardında iĢletmelerin finansal tabloları sunma 

amaçları, finansal durumlarını, faaliyet sonuçlarını ve nakit akıĢlarını paydaĢlarına sunmak 

olarak sıralanmıĢtır. Bir baĢka deyimle iĢletmelerin paydaĢları ile iletiĢimde kullandıkları 

araçların en önemlisi hazırladıkları finansal raporlardır. Dünya Sağlık Örgütünün 11 Mart 

2020 tarihi itibariyle COVID 19‟u pandemi olarak ilan etmesi ve alınan önlemlerle birlikte 

dünya ekonomisinde olağanüstü değiĢiklikler ve belirsizlikler oluĢmaya baĢlamıĢtır. Ġnsan 

hareketliliğinin ve uçuĢların kısıtlanması/yasaklanması, eğitim kurumlarının kapatılması, 

eğlence ve etkinliklerin iptal edilmesi, iĢletmelerin çalıĢma saatlerinin değiĢtirilmesi 

nedeniyle özellikle konaklama ve gıda hizmetleri, üretim, emlak, ticari ve idari faaliyetler, 

toptan ve perakende ticaret, motorlu taĢıtlar, sanat, eğlence ve diğer hizmetler, ulaĢım, 

depolama, iletiĢim, ĠnĢaat, finans ve sigorta Ģirketleri üzerinde olumsuz yönde ciddi etkiler 

yaratmıĢtır. Burada unutulmaması gereken nokta COVID 19 salgınının sadece bu sektörler 

üzerinde etkisinin bulunmadığı aksine tüm sektörlerin doğrudan veya dolaylı yolla 

etkilendiğidir. Türkiye‟de KPMG tarafından yapılan ankette, sektör temsilcilerinin %50‟si 

salgının bulunduğu sektöre etkisini yüksek derecede, %42‟si orta derecede ve %7‟si ise düĢük 

derecede olarak tanımlamıĢlardır (KPMG, 2020).  

Ekonomik etkilerin iĢletmelerin muhasebeleĢtirme, raporlama ve denetimleri üzerinde etkisi 

olacağı da açıktır. TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu Standardına göre iĢletmelerin finansal 

tabloların hazırlanmasında kullandıkları tahmin ve yargıları etkileyecek belirsizlikler oluĢması 

durumunda bunların kaynağını açıklanması gerekir. Bu nedenle iĢletmelerin COVID 19‟un 

yarattığı belirsizlikleri ve etkileri finansal tablolarında açıklamaları gerekmektedir.  ĠĢletme 

paydaĢlarının oluĢan bu belirsizlik ortamında iĢletmelerin likiditesi, borç ödeme gücü, 

finansman olanakları gibi pek çok konuyla ilgili bilgi sahibi olmak istemeleri doğaldır. 

Dolayısıyla bu dönemde iĢletmelerin paydaĢlarına yaptıkları açıklamaların sayısı ve içeriğinin 

artacağı düĢünülmektedir. Yine COVID 19 ile birlikte iĢletmeler için doğru, güvenilir, Ģeffaf 

bilgiler sunma gelecekle ilgili öngörümlemelerde bulunarak alternatif planlar geliĢtirmek daha 

da önemli hale gelmiĢtir. 

1. COVID 19’un Finansal Raporlamaya Etkisi 

COVID 19‟un iĢletmelerin finansal raporlarına olan etkisinin değerlendirilmesi hem iĢletme 

yöneticileri hem de paydaĢları açısından oldukça önemli bir konudur. Bu noktada Avrupalı 

Ģirketler için COVID 19 salgınının ortaya çıkması ve etkilerinin görülmeye baĢlanması Ocak 

2020‟de baĢladığı için 2019 yılı için finansal tablolarda bir düzeltme gerekmemektedir. Ancak 
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salgının 2019 sonu itibariyle etkisini gösterdiği ülkelerde bulunan iĢletmelerin geçmiĢ finansal 

tablolarında gerekli değerlendirmeleri yapmaları gerekmektedir.  

COVID 19‟un küresel ekonomi ve finansal piyasalar üzerindeki etkileri aĢağıdaki gibi 

sıralanabilmektedir (AkkaĢ, 2020); 

 Üretimde yaĢanabilecek duraksamalar sonucunda üretim rakamları ve kapasite 

kullanım oranlarında oluĢabilecek düĢüĢler, 

  Tedarik zinciri içerisinde oluĢabilecek gecikmeler ve aksaklıklar, 

 Personel sağlamada ve personelin çalıĢma saatlerinde yaĢanabilecek sorunlar, 

 SatıĢlarda meydana gelebilecek düĢme nedeniyle gelir oluĢabilecek azalma 

  ĠĢletmeye ait tesis ve mağazaların geçici veya sürekli olarak kapatılması, 

 Planlanan yeni yatırımlar ve iĢ geniĢlemelerinde meydana gelebilecek ertelemeler, 

 Finansman bulmada yaĢanabilecek sorunlar, 

  Finansal araçlarda dalgalanma, 

 Turizm, seyahat, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerde meydana gelebilecek 

duraksamalar ve iptaller.  

Salgının ekonomik sonuçlarına yön verebilmek ve paydaĢlar ile doğru iletiĢim kurabilmek 

için finansal tablo açıklamalarında Covid-19‟un olumlu ya da olumsuz etkilerine yönelik 

değerlendirmeler dahil edilmelidir (AkkaĢ, 2020). Burada unutulmaması gereken nokta 

salgından etkilenme düzeyinin sektörden sektöre değiĢebileceğidir. Ancak yapılan 

çalıĢmalarda ve öngörülerde salgının yarattığı etkinin iĢletmelerin finansal raporlarında 

aĢağıda sıralanan baĢlıklar altında görüleceği düĢünülmektedir. Bunlar (Tas, 2020; Cavlak, 

2020; PWC, 2020; AkkaĢ, 2020; TÜRMOB, 2020); 

• Finansal olmayan varlıklarda değer düĢüklüğü (Ģerefiye dahil): TMS 36 Varlıklarda 

Değer DüĢüklüğü Standardına göre iĢletmeler, sahip oldukları varlıklarının defter değeri, bu 

varlığın kullanımı veya satıĢı nedeniyle elde edilecek değerden fazla ise değer düĢüklüğü ile 

karĢı karĢıyadırlar ve değer düĢüklüğü zararını muhasebeleĢtirmeleri gerekmektedir. ġerefiye 

de dahil olmak üzere sınırsız ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar her yıl değer 

düĢüklüğü testine tabi tutulmalıdır. Salgın nedeniyle içinde bulunulan ekonomik Ģartlarda 

iĢletmenin sahip olduğu varlıkların normal satıĢ fiyatlarında düĢmelerin görülmesi olasıdır bu 

nedenle varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilmelidir.  

• ÇalıĢanlara sunulan faydalar ve iĢveren yükümlülüklerinde meydana gelebilecek 

değiĢiklikler: Salgın nedeniyle iĢletmeler çalıĢanlarına bazı ek faydalar sağlamak durumunda 

kalmıĢlardır. Bu faydalar arasında, iĢçilere iĢyerlerinin kısa süreli kapanması durumunda ücret 

ödenmesi; karantinada olan çalıĢanlara ücretlerinin ödenmesi; çalıĢanlara uzaktan çalıĢma 

imkanının getirilmesi yer almaktadır. ÇalıĢana sağlanacak bu finansal imkanlar veya 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 120 

faydaların finansal tablolara kaydedilmesi ve ölçümü iĢletme tarafından değerlendirilmelidir. 

ĠĢletme, bu noktada TMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Standardına göre sağlanan 

faydaların geçmiĢteki faaliyetlerden mi kaynaklandığını, yoksa çalıĢanların faaliyette 

bulundukça elde ettikleri bir fayda mı olduğu belirlemelidir. Salgının ekonomik ve sosyal 

hayata etkilerinin azaltılması ile ilgili olarak çıkarılan 7244 sayılı Kanun‟la, “kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranıĢlar hariç iĢ 

akdinin feshedilemeyeceği, iĢverene üç ayı geçmemek üzere tamamen veya kısmen ücretsiz 

izne çıkarabileceği, bu ücretsiz iznin iĢçiye haklı fesih hakkı vermeyeceği düzenlenmiĢtir” 

(Resmi Gazete, 2020). Bu durumların TMS 19 kapsamındaki etkileri değerlendirilmeli ve bu 

etkiler hem finansal tablolarda hem de finansal raporlarda, rapor kullanıcıları açısından 

detaylı bir Ģekilde açıklanmalıdır (Demir, 2020) 

• Hasılat döngüsü ve sözleĢmelerdeki değiĢiklikler: Salgınla birlikte daha önce yapılmıĢ 

olan müĢteri sözleĢmelerinin geçerli olup olmadığı ve dolayısıyla elde edilecek hasılat 

tahminlerinin güncelliği sorgulanmalıdır. ĠĢletmeler müĢterileri ile yaptıkları sözleĢmelerin 

komisyon ve iskonto oranlarında bir değiĢiklik söz konusu ise sözleĢme değiĢikliğinin gerekli 

olup olmadığına karar vermelidirler. Salgın nedeniyle süresiz veya geçici olarak 

yaĢanabilecek iĢ kesintileri boyunca nakit akıĢının sağlayabilmesi için iĢletmeler müĢterilerine 

promosyonlar önerebilirler. Bu gibi durumlarda UFRS/TFRS 15 Hasılat Standardına göre 

gelirin muhasebeleĢtirilmesinde kullanılan politikalar mutlaka gözden geçirilmelidir. TFRS 

15 standardına göre iĢletmeler finansal tablo kullanıcılarının hasılattan elde edilen nakit 

akıĢlarının içeriğini, tutarını, zamanını ve belirsizliği ile ilgili bilgileri açıklamak 

zorundadırlar. Yine ticari alacakların tahsil edilememe olasılığı değerlendirilerek gerekirse 

sözleĢmeler yeniden yapılmalıdır. Tahsili Ģüpheli olan alacaklar tahsilatı gerçekleĢene kadar 

gelir tablosuna kayıt edilmemelidir. 

• Finansal araçların risklerine iliĢkin açıklamalar: Finansal araçlar arasında, krediler, ticari 

ve diğer alacaklar, sözleĢme varlıkları, kira alacakları, gerçeğe uygun değer farkı, kar veya 

zarara yansıtılmayan borçlanma araçları, finansal teminatlar ve kredi taahhütleri yer alır. 

Ekonomik koĢulların değiĢimi nedeniyle iĢletmeler ek kredilere ihtiyaç duyabilmekte ve 

iĢletmeler için likidite veya pazar riskleri oluĢabilmektedir. Bu nedenle de iĢletmelerin risk 

seviyeleri değiĢmektedir (AkkaĢ, 2020). TFRS 9‟un amacı, “finansal tablo kullanıcılarına 

iĢletmenin gelecekteki nakit akıĢlarının tutarını, zamanlamasını ve belirsizliğini 

değerlendirmeleri için ihtiyaca uygun ve faydalı bilgiyi sunacak Ģekilde finansal varlıklara ve 

finansal yükümlülüklere iliĢkin finansal raporlama ilkelerini belirlemektir” (KGK,2019). 

Standarttan yola çıkarak finansal kriz dönemlerinde kredi zararlarının geç kayda alınmasının 

önüne geçebilmek için kredi zararları gerçekleĢmeden önce beklenen kredi zararları (BKZ) 

hesaplanmalıdır. ĠĢletmeler sadece finansal kriz dönemlerinde değil her raporlama döneminde 

finansal araçtaki kredi riskini değerlendirmelidir. BKZ hesaplanırken; borçlu iĢletmelerin ve 

kredi sağlayıcılarının kredi risklerinin ve yükümlülüklerinin değiĢmesi durumunda, mevcut 

sözleĢmelerin koĢullarının sağlanıp sağlanmadığı, borçluların kredi risklerinin yükselme 

durumu, teminat ve diğer varlıkların değerlerinin düĢmesi nedeniyle finansal aracın temerrüt 

riskinin artması gibi unsurlar, BKZ‟yi artırabileceği için bu durumların yeniden 

değerlendirilmesi gerekmektedir (Demir, 2020). ĠĢletmeler, BKZ hesaplamasının Covid-
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19‟dan ne Ģekilde etkilendiğini incelemeli, raporlama tarihinden sonra ortaya çıkan bazı 

durumlar, raporlama tarihindeki durumu etkiliyorsa hesaplama modeli güncellenmeli, 

etkilemiyorsa da finansal tablo dipnotlarında açıklamalar yapılmalıdır (AkkaĢ,2020, 

PWC,2020). 

• Stokların değerlemesi: TMS 2 Stoklar Standardına göre stoklar, maliyet veya net 

gerçekleĢebilir değerinden düĢük olanı ile değerlenmektedirler (KGK, 2018). ĠĢletmelerin 

yaĢanan salgın nedeniyle gerçekleĢebilir değer hesaplamaları zor olacaktır. Ayrıca, bir 

iĢletmenin üretim miktarı üretimin durdurulması veya yavaĢlatılması nedeniyle anormal 

derecede düĢük gerçekleĢirken, kira, iĢçilik giderler ve amortisman gibi sabit genel giderlerin 

olması gereken düzeyden fazla kaydedilmesi gerekebilir. Bu giderlerin üretim maliyetine mi 

yoksa kar/zarara mı ekleneceğine karar verilmelidir. Bu durumda eksik kapasiteye ait kısmın 

stok maliyetine ilave edilmeyip kar/zararda muhasebeleĢtirilmesi gerekir. Bu yapılmaz 

giderler ürün maliyetine yüklenirse artan ürün maliyeti, azalan ürün talebi ve fiyatların 

artırılamaması nedeniyle iĢletmenin zararına satıĢ yaptığı düĢünülebilecektir.  

• Borç geri ödemeleri ve kredi sözleĢmelerinde değiĢikliklere bağlı sınıflandırmalar: 

YaĢanan salgın nedeniyle finansal kuruluĢlar veya kreditörler iĢletmelere anapara ödemelerini 

erteleme imkanı sunabilirler. Yine bu finansal kuruluĢlar ve kreditörlerle yapılan anlaĢmalarla 

iĢletmeler kredi borçları için yeniden ödeme planı veya var olan kredinin kapatılarak yenisinin 

açılmasını sağlayabilirler. 

• Devlet yardımları ve teĢvikler: ĠĢletmelere, COVID-19 salgını nedeniyle birtakım devlet 

teĢvik veya yardımlarından yararlanma hakkı sunulmuĢtur. TMS 20 Devlet TeĢviklerinin 

MuhasebeleĢtirilmesi ve Devlet yardımlarının Açıklanması Standardına göre iĢletmeler elde 

ettikleri bu yardım teĢvikleri gerektiği Ģekilde muhasebeleĢtirilmelidirler. Bazı devlet 

teĢvikleri vergi ertelemesi veya baĢka vergisel faydalar Ģeklinde gerçekleĢebilir. Bunlar da 

TMS 12‟ye uygun olarak muhasebeleĢtirilmelidir. 

 ġarta bağlı yükümlülükler ve karĢılıklar: ĠĢletmenin daha önce yapmıĢ olduğu bir 

sözleĢme bulunuyorsa ve bu sözleĢmeden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmede sıkıntı 

yaĢayacaksa ortaya çıkacak zarar ve tazminatlar için karĢılık ayrılması ve finansal tablolara 

yansıtılması TMS 37‟ye göre zorunludur. Yine örneğin iĢletmenin elinde iĢ kesintilerini 

içeren sigorta poliçesi varsa, salgın nedeniyle iĢ kesintisi yapmak zorunda kaldığında uğradığı 

iĢ kaybı zararlarını sigorta Ģirketinden alabilir. Finansal tablolarında ise bu zararlarını alacağı 

kesinleĢtiğinde Ģarta bağlı varlık olarak gösterebilecektir.  

• Yeniden yapılandırma planları: YaĢanan salgın nedeniyle iĢletme, var olan iĢinin bir 

bölümünü satmak veya kapatmak yada iĢletme çapında küçülmeye gidilmesi gibi durumlarla 

karĢılaĢabilir. Bu gibi durumlarla karĢılaĢıldığında iĢletme uzun ömürlü varlıklarını ya satıĢ 

amacıyla elde tutulan varlık olarak sınıflandırmalı ya da durdurulan faaliyet olarak sunma 

konusunda karar vermelidir.  

• Gerçeğe uygun değerin ölçülmesi: TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardına 

göre gerçeğe uygun değer, ölçüm tarihinde bir varlığın satıĢından elde edilecek fiyattır. Ancak 

salgın nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik ortamında iĢletmelerin gerçeğe uygun değer 
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ölçümünde geçmiĢ dönem varsayımlarından faydalanmamaktadır. Bu nedenle iĢletmeler 

gerçeğe uygun değer ölçümünde kullandıkları ölçüm ve tahminleri finansal raporlarda 

sunmalıdırlar.  

• Kiralamalar: Salgının etkisi nedeniyle, bazı kiralamaların iptal edilmesi, bazılarına 

birtakım imtiyazlar sağlanması, piyasa faiz oranlarında ve iĢletmenin kredi riskindeki 

değiĢiklikler nedeniyle zımni faiz oranın yeniden belirlenmesi gerekebilir. COVID-19 salgını 

nedeniyle iĢ yeri ve ofislerin kapatılması gibi durumlarda kiralayan ve kiracılar kira 

sözleĢmelerinde değiĢiklik yapmak üzere mutabakata varabilirler. Kiralayan ve kiracı taraflar, 

kira sözleĢmesinde değiĢikliklerin ne Ģekilde muhasebeleĢtirileceğine; yapılan değiĢikliklerin, 

Ģartları değiĢikliğe uğramıĢ bir kiralama sözleĢmesi mi yoksa yeni bir kiralama sözleĢmesi 

olarak mı dikkate alınması gerektiğine karar vermelidirler. 

• Bilanço tarihinden sonraki olaylar: COVID-19‟un etkisi iĢletmenin raporlama dönemi 

içerisinde oluĢmuĢsa bu etkinin dönemin finansal tablolarına yansıtılması gerekir. Ancak, 

Avrupa baĢta olmak üzere dünya genelinde COVID-19‟un etkisi finansal tabloların 

hazırlanmasından sonraki dönemde ortaya çıkmıĢtır bu nedenle bilanço tarihinden sonraki 

etkilerin ilgili finansal tablolara nasıl yansıtılacağına karar verilmesi gerekir. 

• ĠĢletmenin sürekliliği: TMS1 Finansal Tabloların SunuluĢu Standardının amacı, iĢletmenin 

finansal durumu, finansal performansı ve nakit akıĢları hakkında finansal tablo kullanıcılarına 

bilgi sağlamaktır. Yine bu standarda göre her finansal raporlama döneminde iĢletmeler, içinde 

bulundukları dönem ve gelecek hakkında elde edilen bilgileri kullanarak süreklilikleri ile ilgili 

değerlendirme yapmaları gereklidir. Bu değerlendirme döneme ait finansal tabloların 

hazırlanmasında itibaren  en azından on iki aylık bir süre için yapılmalıdır. Yönetim, 

iĢletmenin sürekliliği ile ilgili önemli belirsizliklerin farkında olduğunda bu belirsizliklerin 

finansal tablolarda gösterilmesini sağlamalıdır (KGK, 2018). ĠĢletme, COVID-19‟un 

sürekliliklerini etkilemesi hususunda, borç geri ödeme takvimini, mevcut karlılık ve beklenen 

kârlılık durumunu, borç yenileme için baĢvurulabilecek finansman kaynaklarını ve iĢletmenin 

faaliyetine devam edebilmesi için gerekli pek çok faktörü değerlendirmesi gerekir (AkkaĢ, 

2020).  

2. AraĢtırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 

COVID 19‟un iĢletmelerin finansal tablolarına etkisini incelemeyi amaçladığımız bu 

çalıĢmada önceki bölümlerde ekonomik etkilerin finansal tablolarda yer alan hangi kalemleri 

etkilediği üzerinde durulmuĢtur. Bu amaç doğrultusunda iĢletmelerin bu etkileri hangi 

baĢlıklar altında finansal tablolarında gösterdiklerini belirleyebilmek amacıyla ülkemizde 

BIST “Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller” sektöründe faaliyette bulunan 

otuz iĢletmenin 01.01.2020 ve 30.06.2020 tarihleri arasındaki altı aylık dönemi kapsayan ara 

dönem finansal tabloları incelenmiĢtir. Bu dönemin seçilmesinin nedeni salgının 

baĢlangıcından itibaren iĢletmelerin finansal tablolarına etkisini görebilmektir.  

AraĢtırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Ġçerik analizi, elde edilen yazılı bilgilerdeki 

temel içerikleri ve var olan mesajların özetlemek ve belirtmek olarak tanımlanabilmektedir. 

Özellikle sosyal bilimler alanında yaygın kullanımına rastlanan içerik analizi, kitap, kitap 
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bölümü, tarihsel belgeler, mektup, gazete yazıları ve baĢlıklarının belirli kodlamalarla 

özetlendiği bir teknik olarak tanımlanabilmektedir (Sert vd., 2012). 

Ġçerik analizi ile cevaplanmasını beklediğimiz sorular (Cavlak, 2020); 

1. ĠĢletmeler Covid-19‟un etkisine dair herhangi bir açıklama yapmıĢlar mıdır?  

2.  Covid-19 ile ilgili açıklama yapan iĢletmeler, ara dönem finansal raporlar içerisinde 

hangi baĢlıklar altında açıklamalarda bulunmuĢlardır?  

3. Covid-19‟un finansal tabloların sunumuna iliĢkin esaslarından biri olan iĢletmenin 

sürekliliği üzerinde etkisine dair açıklama yapılmıĢ mıdır?  

4. Raporlama dönemi sonrası olaylar/hususlar açıklamalarında Covid-19 ile ilgili 

hususlar değerlendirilmiĢ midir?  

3. AraĢtırmanın Bulguları 

Salgından en çok etkilenmesi beklenen sektörlerin baĢında gelen BIST “Toptan ve Perakende 

Ticaret, Lokantalar ve Oteller” sektöründe faaliyet gösteren otuz iĢletmeye ait analizimizde, 

salgına ait herhangi bir açıklamanın yer alıp almadığı bu kelimeler aracılığı ile sorgulanmıĢtır. 

Ele alınan finansal tablolar içerisinde COVID 19‟a iliĢkin açıklamalar “covid 19”, 

“koronavirüs”, “coronovirüs”, “virüs”, “pandemi” ve “salgın” anahtar kelimeleri taranarak 

tespit edilmiĢtir (Cavlak, 2020). ĠĢletmelerin finansal tablo ve dipnotlarında en çok “COVID 

19” ibaresini sonrasında ise “salgın” ve virüs” kelimelerinin kullanıldığı görülmüĢtür. 

ĠĢletmelerin finansal tablolarında salgınla ilgili açıklamanın varlığına ait bilgiler yer aldığı 

Tablo 1‟e göre sektörde yer alan iĢletmelerin 23‟ü finansal tablolarında salgınla ilgili bir 

açıklama yaparken 7 iĢletmenin hiçbir açıklama yapmadığı görülmüĢtür.  

Tablo: 1 İşletmelerin Finansal Tablolarında Salgınla İlgili Herhangi Bir Açıklama Salgınla İlgili Açıklamanın Varlığı 
Salgınla ilgili açıklamanın varlığı İşletme sayısı (Oran) 
Salgınla ilgili açıklama var 23 (%77) 
Salgınla ilgili herhangi bir açıklama yok 7 (% 23) 
Toplam  30 (100) 

 

ĠĢletmelerin finansal tabloları ve dipnotlarında salgınla ilgili hangi açıklamalara yer 

verdiklerine iliĢkin bilgiler ise Tablo 2‟de sunulmuĢtur. Bu bilgilere bakıldığında iĢletmelerin 

%60‟ının kiralamalar ile ilgili açıklamaya yer verdiği görülmüĢtür. Bunun nedeninin 

araĢtırma kapsamındaki iĢletmelerdeki kiralama iĢlemlerinin hem sayı hem de tutar olarak 

yüksek düzeylerde olmasıdır. Özellikle perakende ticaret yapan iĢletmelerin finansal 

tablolarında kiralama iĢlemlerine ait açıklamaların daha detaylı olduğu görülmüĢtür. Bir diğer 

iĢletmelerce yüksek oranda açıklama yapılan konu ise sahip olunan maddi duran varlıklara 

iliĢkin değer düĢüklükleridir. ĠĢletmelerin %40‟ının maddi duran varlıklarının değerlemelerine 

iliĢkin açıklama yaptıkları belirlenmiĢtir. Yine iĢletmelerin % 26.6‟sının finansal araçların 

risklerine iliĢkin açıklama yaptığı görülmüĢtür. ĠĢletmelerin finansal araçlar kapsamında 

alacak haklarına ve kira gelirlerine ait riskleri değerledikleri belirlenmiĢtir.  
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Tablo 2: İşletmelerin Salgına İlişkin Yaptıkları Açıklamalar  
Açıklamalar İşletme 

Sayısı/ 
Oran 

Kiralamalar  18 (%60) 
Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğüne ilişkin açıklama 12 (%40) 
Stoklar  8 (%26.6) 
Finansal Araçların Riskleri 6 (%20) 
İşletmenin ticari alacaklar  3 (%10) 
Kredi zararları  1 (%0,3) 
Açıklanması gereken hususlar 6 (20) 
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 3 (%10) 
 İşletmenin sürekliliğine ilişkin açıklama 3 (%10) 
TMS 1 (Tahmin, Politika)  3 (%10) 
Devlet Tarafından Sağlanan Vergi, Prim erteleme hakkı,  
kısa çalışma ödeneği 

4 ((13,3) 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3 (%10) 
Karşılıklar, koşullu varlıklar, yükümlülükler 1 (%0,3) 
Hasılat döngüsüne ilişkin açıklama 1 (%0,3) 

 

Ġncelenen iĢletmelere bakıldığında en fazla açıklamanın (sekiz baĢlıkta) TEKNOSA Ġç ve DıĢ 

Ticaret Anonim ġirketi tarafından yapıldığı ve bu Ģirketin kiralamalar, stoklar, maddi duran 

varlıklar, finansal varlıklar, devlet tarafından sağlanan prim, erteleme ve kısa çalıĢma ödeneği 

yardımları, finansal tabloların daha iyi anlaĢılabilmesi için gerekli açıklamalar, maddi 

olmayan duran varlıklarına ve ticari alacaklarına iliĢkin salgınla ilgili bilgiler verdiği 

görülmüĢtür.  

4. Sonuç 

Covid 19 salgını küresel piyasalar ve ekonomiler üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratmıĢtır. 

Bu salgından en çok etkilenen sektörlerin baĢında perakende ve restoranlar, otelcilik, 

havayolu taĢımacılığı iken bu sektörlerin etkisi diğer sektörlerde de derinden hissedilmiĢtir. 

ĠĢletmelerin borçlarını geri ödemekte, sözleĢmelerini yerine getirmekte zorlanmaları 

yöneticilerin ve düzenleyici otoritelerin krize yönelik bir takım kararlar almalarını 

gerektirmiĢtir.  

Muhasebe ve denetim alanında çalıĢan özel sektör kuruluĢlarının yaptıkları çalıĢmalarla 

salgının iĢletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkileri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. TMS 1 

ile amaçlanan paydaĢlara iĢletmenin finansal durumu ile ilgili doğru ve güvenilir bilginin 

sunulabilmesi noktasında iĢletmelerin salgın nedeniyle ciddi anlamda belirsizlikler taĢıyan 

ekonomik ortamın iĢletmelere olan etkisini değerlendirmeleri zorunlu hale gelmiĢtir.  

GeçekleĢtirdiğimiz çalıĢma ile incelen 30 iĢletmelerden 23‟ünün paydaĢların doğru, güvenilir 

ve eksiksiz bilgi sunma amacında oldukları görülmüĢtür. Salgının iĢletmelerin kiralama 

iĢlemlerine olan etkisi iĢletmeleri tarafından en çok açıklanan konu olmuĢtur. 18 iĢletme 

kiralama ile ilgili açıklama yaparken 2 iĢletme kiralamalar standardında yapılan düzenleme ile 

kendilerine tanınan haklardan erken uygulama hakkını kullanarak yararlandıklarını 

belirtmiĢlerdir. ĠĢletmelerin stoklar, maddi duran varlıklar, finansal araçlarına ait değerleme 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 125 

konularına önem verdikleri ve bu konuları salgın ile iliĢkilendirerek detaylı ve gerekli 

açıklamaları yaptıkları görülmüĢtür. Yine iĢletmelerin salgın ile ilgili değerlendirmelerine 

raporlamadan sonraki olaylar ve açıklanması gereken hususlar baĢlıkları altında yer verdikleri 

görülmüĢtür. 

Ancak iĢletmelerin finansal raporlamanın temel varsayımı olan iĢletmenin sürekliliğinin 

yaĢanan salgından nasıl etkilendiğine dair açıklamanın incelenen 30 iĢletmenin sadece 3‟ü 

tarafından yapıldığı görülmüĢtür. Ele alınan tüm iĢletmelerin süreklilik ile ilgili açıklama 

yaptığı ancak sadece bu 3 iĢletmenin süreklilik kavramını salgın ile birlikte yorumladığı 

görülmüĢtür. Bu sonuç beklenenden oldukça düĢük bir sonuçtur. Devlet tarafından iĢletmelere 

sağlanan teĢvik, vergi ve prim ödemelerinin ertelenmesi ve kısa çalıĢma ödeneği gibi 

hususların çalıĢmamızda ele alınan pek çok iĢletme tarafından kullanıldığının bilinmesine 

rağmen finansal tablolarında bu açıklamalara yer vermedikleri sadece 4 iĢletmenin vergi ve 

sgk prim ödemeleri ile ilgili bildirimde bulunduğu görülmüĢtür.  

Elde edilen bu bilgiler sonucunda gerçekleĢtirdiğimiz bu çalıĢma, salgının finansal tablolar 

üzerindeki etkileri hakkında iĢletmelerin henüz beklenen açıklamaları yapamadıklarını ortaya 

koymaktadır. Beklenen bu etkilerin iĢletmelerin ara dönem finansal tablolarında kısıtlı da olsa 

görüldüğü ancak yıl sonu finansal tablolarında daha detaylı bir Ģekilde görüleceği 

düĢünülmektedir. Dönem sonu finansal tablolarının ele alınacağı ve sektörel karĢılaĢtırmaların 

yapılacağı çalıĢmalarla konunun daha iyi analiz edilebileceği düĢünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu araĢtırma Sivas ilinde yaĢayan Y ve Z kuĢağı kiĢilerinin kariyer beklentilerini 

karĢılaĢtırmayı amaçlamaktadır. Y kuĢağı bireyleri mevcut yaĢ aralıkları itibariyle günümüz 

çalıĢan gücünün önemli bir kısmını oluĢturmakta olup ilerleyen süreçte de iĢ hayatında daha 

etkin ve daha önemli bir konuma gelecekleri düĢünülmektedir. Z KuĢağına mensup bireyler 

ise henüz lise ve üniversite seviyesinde eğitim görmekte olup bu kuĢağın oldukça küçük bir 

kısmı çalıĢma hayatında yer almaktadır. Buna rağmen, Z kuĢağının çalıĢma yaĢamına iliĢkin 

algı ve beklentileri orta-uzun vadede iĢ dünyasının geleceğini Ģekillendirmede oldukça 

belirleyici olacaktır. KiĢilerin kariyer tercihleri, performanslarını, çalıĢma Ģartlarına iliĢkin 

tutumlarını, motivasyonlarını ve verimliliklerini etkilemektedir. Bu tercihlerin 

organizasyonlar tarafından doğru anlaĢılması çok önemlidir. KiĢilerin beklentilerinin iyi 

analiz edilerek örgütlerin de bunlarla uyumlu bir Ģekilde çalıĢma ortamını yeniden 

tasarlayabilmesi büyük önem taĢımaktadır. Bu noktadan hareketle birbirinden farklı 

dönemlerde doğan ve birbirinden farklı toplumsal olaylardan etkilenerek Ģekil almıĢ Y ve Z 

KuĢağı‟nın kariyer beklentileri karĢılaĢtırılarak örgütlerin bu doğrultuda dikkat etmeleri 

gereken unsurları ortaya çıkarmak bu çalıĢmanın temel amacını oluĢturmaktadır. AraĢtırma 

kapsamında Sivas ilinde iĢ ve eğitim hayatında yer alan 321 kiĢi üzerinde bir anket 

uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Liu vd. tarafından hazırlanmıĢ ölçek sorularını içeren anket 

uygulaması ile elde edilen verilerin analizi sonucunda Y ve Z kuĢağının kariyer 

                                                           
1
Doç. Dr. AĢır Özbek danıĢmanlığında, Gökçe Aydın Gökgöz tarafından, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında yazılan „„Y Ve Z KuĢağının Kariyer Beklentilerinin 

KarĢılaĢtırılmasına Yönelik Bir Alan AraĢtırması: Sivas Örneği‟‟ adlı yüksek lisans tezinden bildiri olarak hazırlanmıĢtır. 
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beklentilerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiĢtir. Genel olarak Y kuĢağı üyelerinin daha 

yüksek kariyer beklentisine sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca katılımcıların çeĢitli 

demografik özelliklerinin de kariyer beklentisini anlamlı bir Ģekilde etkilediği görülmüĢtür ve 

bu durum raporlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: kariyer beklentisi, z kuĢağı, y kuĢağı  

 

GĠRĠġ 

KuĢak kavramı ile ilgili ilk bilimsel çalıĢmalar 1830-1840 yılları arasında sosyolojinin önde 

gelen düĢünürü Auguste Comte tarafından yapılmıĢtır. Comte, çalıĢmalarında insan hayatının 

süresinin toplumsal geliĢim sürecinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizmiĢtir. Aynı 

zamanda uygarlığın daimi olarak ilerlediğini, bu ilerleyiĢin sürekli bir yasayı takip ederek 

olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca insan bilgi ve tecrübesinin bir kuĢaktan diğer kuĢağa aktarımı 

ile gerçekleĢtiğini ve bir kuĢağın keĢfinin bir sonraki kuĢağın keĢiflerini hazırladığını dile 

getirmiĢtir (Dinçer, 2002:92) 

KuĢak kavramı iĢ hayatında da önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde çalıĢma gücü farklı 

kuĢaklardan gelen bireyler tarafından oluĢturulmaktadır ve bu kuĢaklar arasında dünya 

görüĢü, etik ve ahlak, hayata ve çalıĢmaya bakıĢ, çevreyi anlamlandırma ve algılama, 

psikoloji vb. konu baĢlıklarında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Farklı kuĢaktan bireylerin 

çalıĢtığı bir iĢyeri veya iĢ yaĢamının yönetilmesi bu durumda önem taĢımaktadır. Günümüzde 

özellikle II. Dünya SavaĢı sonrası dünyaya gelen “babyboomers” kuĢağı yavaĢ yavaĢ 

iĢyerlerini terk etmekte ve emeklilik yaĢamına katılmaktadır. Pek çok geliĢmiĢ ve geliĢmekte 

olan ülkede çalıĢma yaĢamının büyük bir bölümünü artık X, Y ve Z kuĢaklarının oluĢturmakta 

oldukları söylenebilir. 1965-1979 tarihleri arasında doğan X kuĢağı üyeleri iĢ yaĢamında 

yönetici düzeyde genellikle üst seviye pozisyonları iĢgal etmekte ve emekliliğe 

hazırlanmaktadır. ĠĢ yaĢamında gelecek neslin çalıĢan ve yöneticilerini büyük ölçüde Y ve Z 

kuĢağının oluĢturacağı söylenebilir. 

Bu çalıĢmada da Y ve Z kuĢağından bireylerin kariyer beklentilerinin karĢılaĢtırılması 

amaçlanmıĢtır. Sivas ilinde gerçekleĢtirilen bir alan araĢtırması ile her iki kuĢağı adil bir 

Ģekilde temsil eden bir örneklem grubu oluĢturulmuĢ ve toplanan veriler analiz edilerek 

raporlanmıĢtır. 

1. KUġAK TEORĠSĠ ve KUġAKLAR 

Yukarıda da belirtildiği gibi, kuĢak teorisinin temelleri 1800‟lerin ortalarına doğru ünlü 

sosyolog Auguste Comte tarafından atılmıĢtır. Literatürde kuĢak olgusunu açıklayan birden 

çok tanım bulunmaktadır. Bu tanımlar içerisinde çoğunlukla vurgulanan noktalar; belli bir 

zaman döneminde doğmuĢ olmak, belirli bir tarihsel deneyime birlikte tanıklık etmek ve 

yaĢanan benzer deneyimlerden hareketle benzer davranıĢ kalıplarını paylaĢmak olarak 
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sınıflandırılmaktadır. Türk Dil Kurumu‟nun güncel tanımlamasında kuĢak kavramı; 

„„YaklaĢık olarak aynı yıllarda doğmuĢ, aynı çağın Ģartlarını dolayısıyla birbirine benzer 

sıkıntıları, kaderleri paylaĢmıĢ, benzer ödevlerle yükümlü olmuĢ kiĢiler topluluğu‟‟ olarak 

belirtilmiĢtir. 

Sosyoloji biliminin önde gelen düĢünürlerinden Mannheim ise; „„The Problem of 

Generation‟‟ adı ile yayınladığı makalesinde kuĢak kavramının sadece belirli bir tarihsel 

döneme tanıklık eden kiĢiler topluluğunun karĢılığı olamayacağını ileri sürmüĢ, kuĢak 

oluĢumunu aynı zamanda sosyal değiĢimler ile de iliĢkilendirmiĢtir. Mannheim‟a göre 

kuĢaklar yalnızca aynı dönemde doğmuĢ olanlarla değil aynı zamanda hızlı bir toplumsal 

değiĢme dönemini birlikte yaĢayarak davranıĢ ve tutumlarını diğer kuĢaklardan farklılaĢtıran 

ayrı bir tarihsel – toplumsal bilinç ve kolektif kimlik geliĢtiren kiĢilerden oluĢmaktadır. 

Ayrıca Mannheim, bir kuĢağın özelliklerini tanımlarken söz konusu kuĢağın sahip olması 

gereken temel özellikleri aĢağıdaki Ģekildeki gibi ortaya koymuĢtur (Mannheim, 1970:378-

404): 

 Kültürel süreçte yeni üyelerin ortaya çıkması, 

 Bu sürece daha önce katılanların zamanla kaybolmaya baĢlaması, 

 Hangi kuĢak üyesi olursa olsun üyelerinin belirli bir tarihsel sürecin sadece 

sınırlı bir dönemine tanıklık edebilmesi, 

 Biriken kültürel mirasın düzenli olarak aktarımının önem arz etmesi, 

 Bu aktarımın sürekli bir süreç olması 

Çoklu kuĢaklar kavramı da ilk olarak Mannheim tarafından ortaya konulmuĢtur. Mannheim‟a 

göre; bir kuĢağın süresi 30 yıldır. Ġnsan, ilk 30 yılda öğrenme aĢamasındadır sonraki 30 yıl 

aktif olarak yaĢamın içindedir. Aktif olarak yaĢamın içinde olduğu bu zaman o kuĢağın 

dönemi olarak tanımlanmaktadır. Mannheim, kuĢakları 30‟ar yıllık dönemler Ģeklinde 

tanımlamıĢ ve 60 yaĢından sonrası dönemde bireylerin aktif hayattan yavaĢça uzaklaĢtığını 

kabul etmiĢtir (Mannheim, 1970:378-404). Mannheim gibi kuĢak kavramını sosyolojik 

çerçevede değerlendiren pek çok araĢtırmacı olmuĢtur. Kavram, 1970‟li yıllarda Ronald F. 

Inglehart tarafından benzer Ģekilde geliĢtirilmiĢ ve kuĢak farklılıklarının bireyin özellikle 

ergenlikten yetiĢkinlik yıllarına geçiĢ döneminde gerçekleĢen önemli ekonomik değiĢimler, 

temel sosyal hareketler ve tarihi olaylar ile Ģekillendiği ileri sürülmüĢtür (Ting v.d., 2018:109-

115). 

Öte yandan kuĢak kavramı, Schuman ve Scott tarafından psikolojik bir yaklaĢımla 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Schuman ve Scott‟a göre kuĢak aynı tarihi dönemde yaĢayan her 

yaĢtan kiĢiler olmakla beraber; geliĢim dönemleri birbirine yakın olanların bir takım benzer 

tutum ve davranıĢları paylaĢtıklarının öne sürülmesi ve bu durumun kiĢilerin sosyal bilinç ve 

dünya görüĢlerinin geliĢtiği dönem olan çocukluktan yetiĢkinliğe geçiĢ evresinde maruz 

kaldıkları ortak dıĢ unsurlarla da iliĢkilendirilmektedir (Schuman ve Scott, 1989:359-381). 
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KuĢakların sınıflandırılması araĢtırmacılar tarafından farklı baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri ile ifade 

edilmektedir. Literatürde kuĢakların sınıflandırılması incelendiğinde, yıllar arasında küçük 

farklılıklar bulunsa da genel itibariyle kuĢakların temel sınıflandırılması birbirine benzerdir. 

Yıllar arasındaki var olan bu farklılıklar kendini kuĢakların isimlerinde de göstermektedir. 

KuĢaklar incelendiğinde genellikle kaynaklarda; Sessiz KuĢak (Gelenekselciler), Bebek 

Patlaması (BabyBoomers) KuĢağı, X KuĢağı ve Y KuĢağı olmak üzere dört temel kuĢağın yer 

aldığı görülmektedir. Bunlara ek olarak son dönemde ortaya çıkan ve 2000 yılı itibariyle 

doğan nüfusu temsil eden Z kuĢağı da literatürde yerini almaktadır. 

 

Tablo 1: Tarih Odaklı KuĢak Sınıflandırmaları* 

AraĢtırmacı(lar) Sessiz 

KuĢak 

Nüfus 

Patlaması 

KuĢağı 

X KuĢağı Y KuĢağı Z KuĢağı 

Howe ve Strauss, 1993 1925-1942 1943-1960 1961-1981 ≥1982 - 

Tapscott, 1998 - 1946-1964 1965-1975 1976-2000 - 

Spitznas, 1998 1925-1945 1946-1964 1965-1980 - - 

Washburn, 2000 1926-1945 1945-1964 1965-1981 1982-2003 - 

Zemke ve diğerleri, 

2000 

1922-1943 1943-1960 1960-1980 1980-1999 - 

Lancaster ve Stillman, 

2002 

1900-1945 1946-1964 1965-1980 1980-1999 - 

Martin ve Tulgan, 

2002 

1925-1942 1946-1960 1961-1977 1978-2000 - 

Oblinger ve Oblinger, 

2005 

≤1946 1947-1964 1965-1980 1981-1995 ≥1994 

Fleschner, 2007 1925-1945 1946-1964 1965-1980 1981-2000 - 

Lyons ve diğerleri, 

2007 

≤1944 1945-1964 1965-1979 ≥1980 - 

Cennamo ve 

Gardner,2008 

- 1946-1961 1962-1979 ≥1980 - 

Chen ve Choi, 2008 - 1946-1964 1965-1977 ≥1978 - 

Gürsoy ve diğerleri, 

2008 

- 1943-1960 1961-1980 1981-2000 - 

Haeberle ve diğerleri, 

2009 

1930-1944 1945-1964 1965-1979 1980-1999 ≥1998 

Salahuddin, 2010 1922-1943 1943-1960 1960-1980 1980-2000 - 

Twenge ve diğerleri, 

2010 

1925-1945 1946-1964 1965-1981 1982-1999 - 

KeleĢ, 2011 - 1946-1964 1965-1979 1980-1999 - 

Williams ve Page, 

2011 

1930-1945 1946-1964 1965-1976 1977-1994 ≥1993 

*Birden çok kaynaktan derlenmiştir. (Gursoy v.d., 2008:448-458, Keleş, 2011:129-139, Macky v.d., 2008, Parry 

ve Urwin, 2011:79-96, Reeves ve Oh, 2008:1-25, Twenge, 2010:201-210) 

 

ÇalıĢmamızda Y kuĢağı için 1980-1999 tarihleri arasında doğan bireyler esas alınırken, Z 

kuĢağının değerlendirilmesinde milat noktası olarak 2000 yılı belirlenmiĢtir.   
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2. KARĠYER ve KARĠYER BEKLENTĠSĠ KAVRAMLARI 

a)Kariyer Kavramı 

Sözlük anlamı TDK tarafından “Bir meslekte zaman ve çalıĢmayla elde edilen aĢama, baĢarı 

ve uzmanlık” olarak tanımlanan „„Kariyer‟‟; Ġngilizcede meslek anlamında kullanılan 

“career”, Latince yol anlamına gelen “carrera” ve Fransızca yarıĢ yolu manasında kullanılan 

“carrierre” kelimelerinden türemiĢtir. Günlük kullanımda ise belirli bir meslek alanında veya 

yapılan iĢte sürekli ilerleme olarak kullanılmaktadır (Aytaç, 2005). 

Kariyer kavramı ile ilgili olarak zaman içerisinde çok çeĢitli tanımlar yapılmıĢtır. Bunların 

tümüne bu çalıĢmada yer vermenin imkânı olmamakla birlikte, farklı perspektiflerden bazı 

tanımlara yer vermenin uygun olacağı düĢünülmektedir.  

Kariyer kavramı hayat boyu izlenen yol, meslek, meslekte geçilmesi gereken bir pozisyon, ya 

da diplomatik kariyer gibi çeĢitli anlamlarda kullanılmıĢ ve günümüze ulaĢmıĢtır (Bingöl, 

2010). Bu kavram geçmiĢ yıllardan günümüze kadar kullanılmasına rağmen özellikle, 1970‟li 

yıllardan sonra personel yönetimi, iĢletmecilik ve daha sonra insan kaynakları yönetimi 

yazınında çok fazla ele alındığı ve hakkında ayrıntılı akademik araĢtırmaların yapıldığı 

görülmektedir (Uyargil v.d., 2010). 

Kariyer bir insanın çalıĢabileceği yıllar boyunca herhangi bir iĢ alanında adım adım ve sürekli 

ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır (Aydemir, 1995). Kariyer olgusu bir taraftan 

bireyin kendisini ilgilendirirken, diğer taraftan da kimlerin yükseleceği, kimlerin yönetsel 

mevkilerde yer alabileceği gibi konulara cevap vermesi açısından da örgütün görev ve ilgi 

alanına girmektedir (Yüksel, 2000). 

b)Kariyer Beklentisi Kavramı 

Beklenti, “bireyin belli Ģart ve durumların alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler 

konusundaki öngörüsü” Ģeklinde ifade edilmektedir (TDK). Hayatın akıĢı içinde kazanılan 

tecrübeler neticesinde geliĢen beklentiler, çalıĢma yaĢamında da önem teĢkil etmekte olup her 

çalıĢan iĢe baĢladığı günden itibaren birtakım kiĢisel beklentiler içine girmektedir (Woods, 

1993:13-28). ÇalıĢanın ve iĢverenin beklentileri karĢılıklı sıraya konulduğunda olumlu bir iĢ 

deneyiminin yaĢanması muhtemeldir. ÇalıĢanın beklentileri iĢveren tarafından karĢılanmazsa, 

çalıĢan baĢka kariyer seçeneklerini düĢünebilmektedir. Sonuç olarak beklentiler; karĢılıklı 

olarak anlaĢılmalı, bildirilmeli ve sürekli olarak ölçülmelidir (Knight v.d., 2006:1-14). 

Kong ve arkadaĢlarına göre kariyer beklentisi, çalıĢanların kariyer hedeflerine gönderme 

yapmakta olup çalıĢan kiĢinin kariyerinin sürekliliğinin sağlanması ve örgüt içinde 

kalmalarına etki edecek olan örgütsel sonuçlar için önemli bulunmaktadır. Kariyer beklentisi 

ile ilgili kiĢi odaklı yapılan çalıĢmalarda, beklentilerin bireylerin ilgileri, eğitim seviyeleri, 

aileleri ve cinsiyetleri gibi unsurlar etrafında Ģekillendiği görülmektedir (Kong v.d., 

2015:147-168). 

ÇalıĢma hayatına baĢlayan bir kiĢinin kariyer beklentisini o kiĢinin hayat tecrübesi, istekleri 

ve kiĢiliği Ģekillendirmektedir. Bu yüzden kariyer beklentisi her birey için kiĢiye özel 
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olmaktadır. Eğitim, aile, kiĢisel eğilimler gibi kiĢisel unsurların yanında sosyal ya da örgütsel 

unsurlar da kariyer beklentisinin Ģekillenmesine yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı bireysel 

geliĢim ya da isteklerin yanı sıra kurumların sağladığı olanaklar ya da sosyal geliĢmeler de 

kariyer beklentisini değiĢtirmektedir (Woods, 1993:13-28). 

Organizasyon açısından ele alındığında ise kariyer beklentisinin çalıĢanların iĢ tatmini ya da 

çalıĢtığı kurumdaki iĢinin sürekliliği için önem teĢkil ettiği görülmektedir (Kong v.d., 

2015:147-168). Kariyer beklentisi olan bireyler kendilerine kariyerleri ile ilgili hedefler 

koyarak ilerleme göstermektedir (Suutari ve Mäkelä, 2007:628-648). Bu kiĢiler, kendilerine 

koydukları hedefleri gerçekleĢtirmek için zorlu görevlerin üstesinden gelip, üstün performans 

göstermekte ve böylece daha fazla kazanç sağlayabilmektedirler (Kong v.d., 2015:147-168). 

Ġnsan kaynakları yönetimi literatürü incelendiğinde, kariyer beklentisi olgusunun kariyer 

kavramına iliĢkin diğer alt unsurlara kıyasla daha az irdelendiği açıkça görülmektedir. Kariyer 

planlaması, kariyer yönetimi, kariyer platosu, kariyer seçimi, kariyer geliĢtirme, kariyer 

kalıpları ve kariyer sorunları (cinsiyet ayrımcılığı, cam tavan sorunu, çalıĢan eĢler, iĢ yaĢam 

dengesi) gibi olgular oldukça yoğun bir Ģekilde araĢtırmalara konu olurken, nispeten yeni bir 

kavram olarak kariyer beklentisi ile ilgili çalıĢmalar henüz yeterli yoğunluğa ulaĢmamıĢtır. 

Önceki çalıĢmalarda kariyer beklentisi genellikle örgütsel davranıĢ konusuyla 

iliĢkilendirilmiĢ, çalıĢmaların bazılarının da öğrenciler üzerinde gerçekleĢtirildiği 

görülmüĢtür. Kariyer beklentisinin öğrenciler üzerinden Ģekillendiği bir çalıĢma olan, Cho ve 

Ryu tarafından Çin‟in iki büyük üniversitesinde yapılan çalıĢmada kadın üniversite 

öğrencilerinin erkeklerle yapılan sosyal karĢılaĢtırmadan ve dolaylı olarak da iĢ-aile 

çatıĢmasından etkilenerek kariyer beklentilerini Ģekillendirdikleri sonucuna varılmıĢtır (Cho 

ve Ryu, 2016:299-316). Türkiye‟de turizm eğitimi alan öğrenciler ile yapılan diğer bir 

çalıĢmada, öğrencilerin yarısından fazlasının turizm sektörünü ve sektörün getirdiği çalıĢma 

ve kariyer Ģartlarını yeteri kadar bilmeden tercihte bulundukları ve kariyer beklentileri 

hususunda hayal kırıklığı yaĢadıkları görülmüĢtür (Kusluvan ve Kusluvan, 2000:251-269). 

3. Y ve Z KUġAKLARININ KARĠYER BEKLENTĠLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 

ÇalıĢmanın bu kısmında, Sivas ilinde gerçekleĢtirilen, Y ve Z kuĢaklarına mensup bireylerin 

kariyer beklentilerinin karĢılaĢtırılması maksadıyla yürütülen alan araĢtırmasına dair yöntem, 

demografik veriler ve bulgular paylaĢılacaktır. 

a)Amaç ve Yöntem 

Bu çalıĢmanın temel amacı, doğum tarihleri itibariyle Y ve Z kuĢaklarına ait oldukları 

varsayılan bireylerin kariyer beklentilerinin karĢılaĢtırılması ve (varsa) anlamlı farklılıkların 

ortaya konmasıdır. Bu bağlamda, Sivas ilinde ikamet eden bireyler üzerinden bir alan 

araĢtırması gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma nicel bir perspektifle kurgulanmıĢ, verilerin 

toplanması için yüz yüze ve çevrimiçi anket uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Ankette yer alan 

kariyer beklenti ölçeği, Liu vd. tarafından geliĢtirilen sorulardan oluĢmaktadır (Liu v.d., 

2019:2932). Toplanan verilerin sınıflandırılması ve analizinde SPSS paket programının 17. 

sürümü kullanılmıĢtır. 
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AraĢtırma evrenini Sivas ilinde yaĢayan tüm Y ve Z kuĢağına mensup bireyler 

oluĢturmaktadır. Bununla birlikte zamansal ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle pek çok 

bilimsel çalıĢmada olduğu gibi bu araĢtırmada da evrenin bir modelini temsil eden örneklem 

ile çalıĢılmıĢtır. Rastgele örnekleme metodu kullanılarak, Sivas ilinde yaĢayan, Y ve Z 

kuĢağından 321 bireye yüz yüze veya çevrimiçi metotlar ile ulaĢılmıĢ ve anket uygulaması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

b)Hipotezler 

AraĢtırmanın temel hipotezi Y ve Z kuĢağı bireylerinin kariyer beklentileri arasında anlamlı 

farklılıklar olacağı yönündedir. 

H1:Y ve Z kuĢağı bireylerinin kariyer beklentileri arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

Bu temel hipoteze ek olarak özellikle demografik özellikler ve kariyer beklentisi arasında 

anlamlı farklılıkların tespiti hedeflenmiĢtir. 

H2: Erkek ve kadınların kariyer beklentileri arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H3: Evli ve bekâr bireylerin kariyer beklentileri arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H4:Kamu ve özel sektör çalıĢanlarının kariyer beklentileri arasında anlamlı farklılıklar vardır.  
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c)AraĢtırma Örneklemine Yönelik Demografik Veriler 

AraĢtırma örneklemine iliĢkin demografik bulgular Tablo 2‟de paylaĢılmıĢtır. 

 

Tablo 2: AraĢtırma katılımcılarına ait demografik veriler 

  Frekans Yüzde Geç.Yüzde Küm.Yüzde 

Doğum Tarihi 

  01/01/1980-

31/12/1999 

150 46,7 46,7 46,7 

01/01/2000 ve sonrası 171 53,3 53,3 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

Cinsiyetiniz 

  Kadın 197 61,4 61,4 61,4 

Erkek 124 38,6 38,6 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

Medeni durum 

  Evli 95 29,6 29,6 29,6 

Bekar 220 68,5 68,5 98,1 

Diğer 6 1,9 1,9 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

Eğitim durumunuz 

  Herhangi bir eğitim 

kurumundan mezun 

değilim 

2 ,6 ,6 ,6 

Ġlkokul 1 ,3 ,3 ,9 

Ortaokul 103 32,1 32,1 33,0 

Lise 55 17,1 17,1 50,2 

Ön Lisans 16 5,0 5,0 55,1 

Lisans 98 30,5 30,5 85,7 

Lisans üstü 46 14,3 14,3 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

Tablo 2‟de görüldüğü üzere, örneklem grubunun %46,7‟sini Y kuĢağı üyeleri 

oluĢturmaktadır. Z kuĢağı katılımcılarının toplam örnekleme oranı ise %53,3‟tür. Bu 

bağlamda örneklem grubunda her iki kuĢaktan üyelerin de olabildiğince dengeli bir Ģekilde 

temsilinin sağlandığı söylenebilir. Katılımcıların cinsiyetine bakıldığında kadınların oranının 

(%61,4) erkeklere kıyasla (%38,6) yüksek kaldığı söylenebilir. Benzer Ģekilde medeni hali 

bekâr olanların da örneklem grubunda evli olanlara oranla daha yüksek oranda temsil edildiği 

görülmüĢtür. Evli katılımcıların tüm örnekleme oranı yaklaĢık %30 civarında kalmıĢtır. 

Örneklem grubunun eğitim durumları incelendiğinde ağırlığı ortaokul ve lisans mezunlarının 

oluĢturduğu görülmektedir. Ortaokul mezunlarının örneklem grubundaki yoğunluğunun 

(%32,1), alan araĢtırması kapsamında Z kuĢağı üyelerine ulaĢmak için liselerde 

gerçekleĢtirilen anket uygulamasından kaynaklandığı söylenebilir. Lisans ve lisansüstü 

seviyede eğitim alanlar, tüm katılımcıların toplamda yaklaĢık %45‟ini oluĢturmaktadır. 
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d)Hipotez Testleri ve Bulgular 

Y ve Z kuĢağının kariyer beklentileri arasında anlamlı fark olup olmadığının ölçülmesi 

amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu testte, Y ve Z 

kuĢakları, birbirlerinden bağımsız örnekleri temsil edecek Ģekilde kurgulanmaktadır. Test 

sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo 3: Bağımsız Örneklem t-testi Grup Ġstatistikleri (KuĢak) 

 

 Doğum tarihi aralığı N Ortalama Std. Sapma Std. Hata Ort. 

BEKLENTI 
01/01/1980-31/12/1999 150 90,5933 13,65446 1,11488 

01/01/2000 ve sonrası 171 85,5146 18,31276 1,40041 

 

Tablo 4: Bağımsız Örneklem t-testi Sonuçları (KuĢak) 

 

t df Sig.  Ort.Fark. 

Std. Hata 

Fark. 

95% Güven Aralığında 

Farklılık 

En DüĢük En Yüksek 

2,785 319 ,006 5,07871 1,82385 1,49043 8,66700 

2,837 311,167 ,005 5,07871 1,79000 1,55667 8,60076 

 

Tablo 3,  Y kuĢağı üyelerinin ortalama kariyer beklenti skorunun Z kuĢağına oranla daha 

yüksek olduğunu (90,59>85,51), Tablo 4 ise iki grubun kariyer beklenti skoru arasındaki 

farklılığın %95 güven seviyesinde anlamlı olduğunu (p≤0,05) ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla Y kuĢağının kariyeri ve iĢi ile alakalı beklentilerinin, Z kuĢağı üyelerine oranla 

daha yüksek olduğu söylenebilir. Sonuç olarak H1 kabul edilmiştir. 

H2, kariyer beklentisi ve cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu, erkek ve kadınların 

kariyer beklentileri arasında anlamlı farklılıklar olacağını ileri sürmektedir. Bu hipotezin testi 

için bağımsız örneklem t-testi yöntemi kullanılmıĢtır. Bulgular Tablo 5 ve 6‟da 

görülmektedir. 

Tablo 5: Bağımsız Örneklem t-testi Grup Ġstatistikleri (Cinsiyet) 

 Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma Std. Hata Ort. 

BEKLENTI 

Kadın 197 88,6853 14,48266 1,03185 

Erkek 124 86,6210 19,21576 1,72563 
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Tablo 6: Bağımsız Örneklem t-testi Sonuçları (Cinsiyet) 

t df Sig.  Ort.Fark. 

Std. Hata 

Fark. 

95% Güven Aralığında 

Farklılık 

En DüĢük En Yüksek 

1,093 319 ,275 2,06431 1,88795 -1,65010 5,77872 

1,027 209,846 ,306 2,06431 2,01060 -1,89924 6,02786 

Tablo 5, kadın ve erkeklerin ortalama kariyer beklentisi skorlarını ve standart sapmalarını 

gösterirken, Tablo 6 bu skorlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koyan t-testi 

skorlarına iĢaret etmektedir. Tablo 5‟e göre kadınların kariyer beklentileri erkeklere kıyasla 

çok hafif de olsa yüksektir. Bununla birlikte, Tablo 6‟da anlamlılık değeri (sig) p≥0,05 

olduğundan, kadın ve erkeklerin ortalama kariyer beklentisi skorları arasındaki farkın (88,68 

– 86,62) anlamlı olmadığı söylenebilir. Dolayısıyla H2 reddedilmiştir. 

H3 evli ve bekâr bireylerin kariyer beklentileri arasında anlamlı bir farklılık olacağını ileri 

sürmektedir. Bu hipotezin testi amacıyla bağımsız örneklem t-testi kullanılmıĢtır. Skorlar 

Tablo 7 ve 8‟de raporlanmıĢtır. 

Tablo 7: Bağımsız Örneklem t-testi Grup Ġstatistikleri (Medeni Hal) 

 Medeni Hal N Ortalama Std. Sapma Std. Hata Ort. 

BEKLENTI 

Evli 95 90,5789 11,81649 1,21235 

Bekar 220 86,7273 17,97203 1,21167 

 

Tablo 8: Bağımsız Örneklem t-testi Sonuçları (Medeni Hal) 

 

t df Sig.  Ort.Fark. 

Std. Hata 

Fark. 

95% Güven Aralığında 

Farklılık 

En DüĢük En Yüksek 

1,917 313 ,056 3,85167 2,00951 -,10217 7,80552 

2,247 262,963 ,025 3,85167 1,71404 ,47668 7,22667 

 

Tablo 7, evli katılımcıların kariyer beklentilerinin bekâr olanlara kıyasla daha yüksek 

olduğunu (90,57>86,72) ortaya koymaktadır. Bu farkın anlamlı olup olmadığını sınamak 

amacıyla gerçekleĢtirilen t-testi skorları ise Tablo 8‟de görülebilir. Anlamlılık değeri 

(sig=0,025) p≤0,05 olduğundan evli ve bekâr bireylerin kariyer beklentileri arasındaki fark 

anlamlıdır. Dolayısıyla H3 kabul edilmiş, evlilerin bekârlardan daha yüksek kariyer 

beklentisine sahip olacakları görülmüĢtür. 

H4, kamu ve özel sektör çalıĢanlarının kariyer beklentileri arasında anlamlı farklılıklar olacağı 

iddiasındadır. Bu hipotezin testi amacıyla, kamu ve özel sektör çalıĢanları bağımsız 

örneklemler olarak kabul edilerek t-testi uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Ortalama farkları ve 

t-testi skorları sırasıyla Tablo 9 ve 10‟da görülebilir. 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 137 

Tablo 9: Bağımsız Örneklem t-testi Grup Ġstatistikleri (Kamu/Özel Sektör) 

 Kurum Bilgisi N Ortalama Std. Sapma Std. Hata Ort. 

BEKLENTI 

Kamu Kurumu 70 88,9857 12,77168 1,52651 

Özel Kurum 46 93,1957 12,18673 1,79684 

 

Tablo 10: Bağımsız Örneklem t-testi Sonuçları(Kamu/Özel Sektör) 

t df Sig.  Ort.Fark. 

Std. Hata 

Fark. 

95% Güven Aralığında 

Farklılık 

En DüĢük En Yüksek 

-1,768 114 ,080 -4,20994 2,38088 -8,92645 ,50658 

-1,786 99,571 ,077 -4,20994 2,35772 -8,88783 ,46796 

Tablo 9, özel sektörde çalıĢan bireylerin ortalama kariyer beklenti skorlarının kamu 

sektöründe çalıĢanlara kıyasla daha yüksek olduğunu (93,13>88,98) raporlamaktadır. Bu 

farkın anlamlı olup olmadığını irdelemek amacıyla gerçekleĢtirilen t-testi sonuçları ise Tablo 

10‟da görülebilir. Anlamlılık değeri (sig=0,77) p>0,05 olduğundan, belirlenen güven 

aralığında bu farkın anlamlı olmadığı söylenebilir. Dolayısıyla, H4 reddedilmiştir. 

SONUÇ ve TARTIġMA 

Kariyer beklentisi kavramı yönetim ve örgütsel davranıĢ disiplinlerinin son dönemlerdeki ilgi 

çeken hususlarından biridir. Bu çalıĢmada yine güncel tartıĢma konularından, özellikle Z 

kuĢağı üyelerinin kariyer beklentileri Y kuĢağı üyeleri ile karĢılaĢtırılarak anlamlı bulgular 

elde edilmeye ve yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢma sonuçlarına göre, Y kuĢağı üyelerinin kariyer beklentileri Z kuĢağına göre daha 

yüksektir. Bu sonucun, Y kuĢağı üyelerinin hâlihazırda çalıĢma yaĢamını daha iyi tanımaları 

ve beklentilerini daha iyi kurgulamalarından kaynaklanıyor olduğu yorumu yapılabilir. Z 

kuĢağının önemli bir kısmının halen eğitimine devam ediyor ya da iĢ arıyor oluĢu, bu kuĢağın 

üyelerinin kariyer ve kariyer beklentisi konusundaki farkındalığının daha düĢük olmasına yol 

açmıĢ olabilir.  

Kadınların kariyer beklenti ortalamaları az da olsa yüksek görünse de, istatistiksel analizler 

sonucunda katılımcıların cinsiyetleri ve kariyer beklentileri arasında herhangi bir anlamlı 

farklılık görülmemiĢtir. Bu da kadın ve erkeklerin günümüz çalıĢma yaĢamında kariyerlerini 

benzer beklentiler etrafında Ģekillendirdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.  

Kamu ve özel sektör çalıĢanları karĢılaĢtırmasında, özel sektör çalıĢanlarının kariyer beklenti 

skorları daha yüksek görülmekle birlikte, t-testi skorları bu farkın anlamlı olmadığı yönünde 

gelmiĢtir. Bu sonuç, aynen cinsiyet örneğinde olduğu gibi, kamu ve özel sektör çalıĢanlarının 

da, Sivas ili örneğinde benzer kariyer beklentilerine sahip oldukları yönünde 

değerlendirilebilir. 
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Evli çalıĢanların bakmakla yükümlü oldukları bireyler, özellikle ücret ve ek sosyal haklar 

konusunda kariyer beklentilerini yükseltmektedir. ÇalıĢmamızda da evli katılımcıların kariyer 

beklenti skorları bekâr olanlara kıyasla daha yüksektir ve t-testi skorları bu farkın 

anlamlılığını vurgulamıĢtır.  

Sivas ilinde, 321 katılımcı ile yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢma hitap 

ettiği coğrafya ve katılımcı sayısı açısından kısıtlılıklar içerse de, özellikle kariyer beklentisi 

alanındaki nispeten kısır literatüre ve güncel Z kuĢağı tartıĢmalarına önemli bir katkı sunmayı 

hedeflemiĢtir. Bilhassa iĢ yaĢamına iliĢkin olarak gerçekçilikten uzak ve hayalci yaklaĢımlara 

sahip olmakla eleĢtirilen Z kuĢağı üyelerinin kariyer beklentilerinin genel olarak Y 

kuĢağından düĢük ve mütevazı olduğu görülmektedir. Bu bulgu, son dönemlerde toplumsal ve 

akademik eleĢtiri oklarının hedefinde yer alan Z kuĢağı tartıĢmalarının ıĢığında her türlü 

yoruma açık ve düĢündürücüdür. 
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COVID-19 SALGINININ TÜRKĠYE’NĠN DIġ TĠCARET PERFORMANSINA ETKĠSĠ 
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ÖZET 

Covid-19 salgını dünya ekonomisinde derin ve yıkıcı etkilere neden olmuĢtur. Salgın 

sürecinde belirgin Ģekilde olumsuz etkilenen ekonomik faaliyetlerin baĢında uluslararası 

ticaret gelmektedir. Uluslararası ticaret hacmi hem talebin daralması hem de üretimin 

düĢmesinin yanında tedarik zincirinin de kırılması sebebiyle belirgin Ģekilde azalmıĢtır. 

Azalan uluslararası ticaret hacmi ülkelerde iĢsizlik baĢta olmak üzere çok sayıda ekonomik 

sorununu tetiklemiĢtir. Bu çalıĢmada, Covid-19 salgınının Türkiye‟nin dıĢ ticaretine etkisi 

2020 yılı ilk 8 aylık dıĢ ticaret verileri kullanılarak incelenmiĢtir. Veri sayısının zaman serisi 

bağlamında düĢük olması nedeniyle ekonometri temelli bir yöntem yerine çalıĢmada grafiksel 

analiz, karĢılaĢtırma ve verilerin yorumlanması metodu tercih edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonuçları 

salgının etkili olduğu 8 aylık dönemde Türkiye‟nin toplam ihracatında %10 azalma olurken 

ve ithalatında belirgin bir değiĢmenin olmadığını göstermektedir. Salgının baĢlangıç 

evresindeki aylarda ihracatta ve ithalatta keskin düĢüĢler yaĢansa da sonraki aylarda hızlı bir 

toparlanma olduğu tespit edilmiĢtir. Ürün grupları ve iller bazındaki ihracatta da aynı örüntü 

görülmektedir. Covid-19 salgının genel olarak Türkiye‟nin ihracatında %10 düzeyinde 

azalmaya sebep olsa da Türkiye görece dünyada salgından ihracatı en az etkilen ülkelerden 

birisidir. 

Anahtar Kelimeler :  Covid-19, Ġhracat, Uluslararası Ticaret,  

 

1.GĠRĠġ 

Çin‟de 2019 yılının son aylarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Covid-19 virüsü 

bir milyonun üzerinde insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarca insanın ise ağır sağlık 

sorunları yaĢamasına sebep olmuĢtur. Virüsün dünya geneline yayılması üzerine Dünya 

Sağlık Örgütü salgınını, “pandemi” olarak ilan etmiĢtir. “Covid- 19” olarak adlandırılan 

https://orcid.org/0000-0002-9385-5045?lang=en
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“Corona” türü yeni tip virüs dünya genelinde çok  sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep 

olmuĢtur. 

 

Dünya genelinde oluĢan karamsar beklentilerin ve belirsizliklerin yanında virüsün yayılmasını 

engellemek için ilan edilen sokağa çıkma kısıtları, bazı iĢletmelerin kapatılması, birçok 

ekonomik faaliyetin zorunlu olarak durması dünya genelinde küresel mal ve hizmet talebinin 

ve arzının keskin Ģekilde düĢmesine neden olmuĢtur. Salgın, genel olarak üretimin durmasına 

sebep olmasının yanında, satıĢ, dağıtım, taĢıma gibi tedarik zincirindeki parçaların kopmasına 

da yol açmıĢtır. DüĢen talep ve kırılan tedarik zincirine bağlı olarak dünya ticaretinde sert bir 

daralma ortaya çıkmıĢtır.  Dünya ekonomisinde %15 düzeyinde daralma gerçekleĢmiĢtir. 

 

Toplam talep azalmasına bağlı olarak petrol fiyatları hızla düĢerken, finansal piyasalardan 

hızlı ve yüksek hacimli çıkıĢlar olmuĢtur. Özellikle borsalardan çıkıĢların artması sonucunda 

dünya menkul kıymetler borsalarında sert düĢüĢler ortaya çıkmıĢtır. ġirketlerin değeri hızla 

düĢerken çok sayıda yatırımcı büyük kayıplara uğramıĢtır. Güvenli liman olarak görülen 

altına talebin artması sonucu altın fiyatları hızla yükselmiĢ, 2000 Dolar seviyesine 

yaklaĢmıĢtır. 

 

Talep azalmasına ve tedarik zincirinin kırılmasına bağlı olarak piyasalarda Ģirketlerin kar 

beklentilerinin düĢmesi hatta zarar yönlü tahminlerin artması üzerine çok sayıda Ģirketin 

değeri düĢerken, satıĢların azalması sonucu yoğun bir iflas furyası beklentisi ortaya çıkmıĢtır. 

Küçük iĢletmelerin çoğu kapanma noktasına gelmiĢtir. Devletler iĢletmelerin kapanmasını ve 

iflasları önlemek, iĢsizliği artmasını engellemek amacıyla yüksek miktarlı teĢvik ve kurtarma 

paketleri açıklamıĢtır. Açıklana teĢvik, kurtarma ve yardım paketlerinin meblağları 

trilyonlarca dolar düzeyindedir. Örneğin Japonya‟da açıklanan paketin büyüklüğü ülkenin 

toplam GSYH miktarının %20‟sine eĢittir. Benzer Ģekilde ABD tarafından ilan edilen teĢvik 

paketinin tutarı 2 trilyon dolardır. 

 

Arz ve talepteki daralmaya bağlı olarak çok sayıda insan iĢsiz kalırken dünyanın en geliĢmiĢ 

ekonomileri olan ABD, Japonya, Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde bile  Ġkinci 

Dünya SavaĢı sonrasındaki en büyük ekonomik daralmalar yaĢamıĢtır. IMF ve diğer 

kuruluĢların verilerine göre ABD‟de iĢsizlik oranı üç katına çıkarak %10‟un üzerine çıkmıĢtır. 

Dünya genelinde yatırımlarım durması ile birlikte salgının ekonomik faturası ağırlaĢmıĢtır.  

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2020 yılında dünya ekonomisinin yaklaĢık %5 daralacağını 
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bildirmiĢtir. IMF‟ye göre, dünya ekonomisinin genel olarak  %5 civarında küçülmesinin 

yanında çok sayıda ülkede ekonomik daralma  %10-15 sevilerinde gerçekleĢecektir. 

 

Nitekim dünya ekonomisinin yaklaĢık %25‟lik kısmını oluĢturan ABD ekonomisinin 2020 

yılında %8 küçüleceği beklenirken, ekonomik daralmanın Almanya‟da  %8, Euro bölgesinde 

%10 civarında olacağı tahmin edilmektedir. GeliĢmekte olan ülkelerde ekonomik daralmanın 

ortalama olarak % 3 civarında olacağı bildirilmiĢtir. 

 

Salgın döneminde dünya ticaretinde de belirgin bir düĢüĢ yaĢanmıĢtır. Dünya Ticaret Örgütü 

verilerine göre 2020 yılı ilk çeyreğinde dünya mal ticareti hacim olarak %14 düĢerken, değer 

olarak %21 azalmıĢtır. Sektör olarak otomotiv ve otomotiv parçaları ticareti %70 seviyesinde 

düĢerken, giyim ve seyahat malzemeleri dünya ticareti % 50 civarında azalmıĢtır.  Salgın 

döneminde ilaç, bilgisayar gibi birkaç sektör veya malın dünya ticareti artıĢ göstermiĢtir. DTÖ 

2020 yılında dünya ticaretinde 2019 yılına kıyasla %21 civarında daralma olacağını tahmin 

etmektedir. 

 

Uluslararası ticarette yaĢanan sert ve ani daralma, toplam ekonomisi içinde dıĢ ticaretin 

önemli bir payı olan Türkiye‟yi de olumsuz yönde etkilemiĢtir.  2020 yılının ilk altı ayında 

ekonomi %9.9 küçülürken, dıĢ ticarette özellikle salgının yoğun olarak hissedildiği ikinci 

çeyrekte dıĢ ticarette %10 civarında bir azalma görülmüĢtür. 

 

Türkiye de diğer ülkelere benzer Ģekilde teĢvik, kurtarma, destek paketleri açıklayarak 

salgının olumsuz ekonomik etkilerini hafifletmeye çalıĢmıĢtır. Ġhracata olan desteklerin 

artırılması, istihdamı korumaya yönelik desteklerden kısa dönemli nakit ihtiyaçlarının 

karĢılanmasına kadar çok sayıda maliye politikası aracı kullanılmıĢtır.  

 

DıĢ ticarette ortaya çıkan bir daralma iĢsizlikten cari açığa, vergi gelirlerinden gelir dağılımına 

kadar çok sayıda parametreyi etkilemesi sebebiyle dıĢ ticaret salgın döneminde devlet 

tarafından özel olarak desteklenen ve hassasiyet gösterilen bir alan olmuĢtur. 

 

Bu çalıĢmada Covid-19 salgın döneminde Türkiye‟nin dıĢ ticaret performansı incelenmiĢtir. 

Bu bağlamda ilk bölümde 2020 yılı ilk çeyrek genel ihracat ve ithalat verileri incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın devamında en çok ihracatın ve ithalatın yapıldığı 20 fasıl verileri analiz edilirken 

son bölümde en çok ihracat yapan ilk beĢ bölge ve illerin ihracat ve ithalatlarının salgın 
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döneminden ne yönde etkilendiği araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan 2020 ilk üç  çeyrek dıĢ 

ticaret verileri TÜĠK, Ticaret Bakanlığı  kaynaklarından alınmıĢtır. 

 

ÇalıĢmanın literatüre temel katkısı, 2020 yılı ilk üç çeyrek dönemi itibarıyla Covid-19 

salgının Türkiye‟nin toplam dıĢ ticaretine, ürün grupları ve bölgesel bazda ülkenin dıĢ 

ticaretine etkisinin belirlemesidir. ÇalıĢma ayrıca Türkiye‟de hangi sektörlerin veya 

bölgelerin Covid-19 salgını benzeri olumsuz koĢullara karĢı ne kadar dayanıklı olduklarını, 

sektörlerin veya bölgelerin günümüzde yaĢanan salgın benzeri olumsuz süreçleri atlatma ve 

geri dönüĢ dayanıklılık düzeylerinin belirlenmesi amaçlamıĢtır. 

 

2. LĠTERATÜR 

Covid-19 sürecinin 2020 yılı Ocak ayında baĢlamıĢ olması ve her türlü ekonomik verinin 

henüz tam olarak ortaya çıkmaması nedeniyle salgın sürecinin ekonomik etkilerini inceleyen 

geniĢ ve yoğun bir literatür hem dünyada hem de Türkiye‟de bulunmamaktadır.  

Salgın süreci ile ilgili olarak dünya genelinde açıklanmıĢ çok sayıda veri ve değiĢik kurumlar 

tarafından yayımlanmıĢ raporlar bulunmasına karĢın bunların akademik olarak bir literatür 

henüz bulunmamaktadır. Bu sebeple çalıĢmanın konusunu oluĢturan Covid-19 salgının 

Türkiye‟nin dıĢ ticaretine etkisi konusunda ulaĢılabilen bir çalıĢma olmadığından literatür 

taraması yapılamamıĢtır. Bu çalıĢma ile aynı zamanda gelecek dönemlerde yapılacak olan 

araĢtırmalar için yol gösterici ve kaynak olacak olan literatürün oluĢmasına katkı sağlanması 

da amaçlanmıĢtır. 

 

3. COVĠD-19 SALGININ TÜRKĠYE’NĠN DIġ TĠCARETĠNE ETKĠSĠ 

 

3.1. Salgının Toplam Ġhracat ve Ġthalata Etkisi 

Türkiye‟de ilk Covid-19 vakası Mart 2020 tarihinde tespit edilmiĢtir. Ancak Türkiye‟nin 

önemli ticaret ortakları olan Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde vakalar Ocak ayından 

itibaren rapor edilmeye baĢlanmıĢtır. Bu sebeple bu çalıĢmada 2020 yılı içindeki tüm çeyrek 

dönemler analize dahil edilmiĢtir. 

 Türkiye 2019 yılında 180 milyar dolar ihracat yaparken, 210 milyar dolar ithalat 

gerçekleĢtirmiĢtir. 2019 yılında en çok ihracat yapılan ülke Almanya‟dır. Bu ülkeye olan 

ihracat 16 milyar dolar düzeyindedir. 2019 yılında en çok ithalatın yapıldığı ülke de 

Almanya‟dır. Bu ülkeden 19 milyar dolarlık ithalat gerçekleĢmiĢtir. 2020 yılı ilk 8 ayı 

itibarıyla toplam ihracat 102 milyar dolar iken toplam ithalat 135 milyar dolar düzeyindedir. 
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2019 yılının aynı döneminde ihracat toplamı 117 milyar dolar iken ithalat 136 milyar dolar 

olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Bu yönleri ile bakıldığında Covid-19 salgını döneminde Türkiye‟nin Ġhracatı %10 civarında 

azalırken, ithalatı ise hemen hemen aynı seviyede kalmıĢtır. 

 

Grafik 1: Aylara Göre Ġhracat (Bin Dolar) 

 

 

Grafik 2: Aylara Göre Ġhracat (Bin Dolar) 

 

 

Grafik 3: Aylara Göre Ġthalat (Bin Dolar) 
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Grafik 4: Aylara Göre Ara Mal Ġhracatı (Bin Dolar) 

 

 

Grafik 5: Aylara Göre Ara Mal Ġthalatı (Bin Dolar) 

 

 

 

 

Grafik 6: Aylara Göre Yatırım Malları Ġhracatı (Bin Dolar) 
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Grafik 7: Aylara Göre Yatırım Malları Ġthalatı (Bin Dolar) 

 

 

 

 

Grafik 8: Toplam Ġhracat- Ara Mal Ġthalatı ĠliĢkisi 2020 (Bin Dolar) 

 

 

 Grafik 9: Toplam Ġhracat- Ara Mal Ġthalatı ĠliĢkisi 2019 (Bin Dolar) 
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3.2.  Salgınının En Çok Ġhracat ve Ġthalat Yapılan Ġlk 5 Fasıl bazındaki Ġhracat ve 

Ġthalata Etkisi. 

2019 yılında en çok ihracat yapılan ilk beĢ fasıl 87,84, 72, 85 ve 62. fasıllardır. Bu beĢ fasılın 

2019 yılı toplam ihracatı yaklaĢık 47 milyar dolardır. Bu tutar toplam ihracatın yaklaĢık 

%30‟luk kısmını oluĢturmaktadır. 

 

 

Grafik 10: 87. Fasıl Motorlu Kara TaĢıtları Ġhracatı (Bin Dolar) 

 

 

Grafik 11: 84. Fasıl Makina Ġhracatı (Bin Dolar) 
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Grafik 12: 72. Fasıl Demir Çelik Ġhracatı (Bin Dolar) 

 

 

Grafik 13: 85. Fasıl Elektrikli Makina Ġhracatı (Bin Dolar) 

 

 

Grafik 14: 61. Fasıl Örme Giyim EĢyası Ġhracatı (Bin Dolar) 
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gerçekleĢtirmektedir. Bu illerdeki ihracatçı firmaların büyük ve çok sayıda iĢçi istihdam eden 

firmalar olduğu düĢünüldüğünde bu illerin ihracatının olumsuz yönde etkilenmesi aynı 

zamanda çok sayıda insanın iĢsiz kalması ülke genelinde iĢsizlik oranın artması anlamına 

gelmektedir. Bu sebeplerle Covid-19 salgınının bu illerin ihracatına etkisi incelenmiĢtir. 

 

 

Grafik 15: Ġstanbul Ġli Ġhracatı (Bin Dolar) 

 

 Ġstanbul 88 milyar dolar ihracatı 2019 yılında en ihracat yapan ildir.  2019 yılının ilk 

sekiz ayındaki ihracatı 58 milyar dolar iken 2020 yılında aynı dönemde toplam 49 milyar 

dolar ihracat gerçekleĢtirmiĢtir. Covid-19 salgını sürecinde Ġstanbul ilinin ihracatı 9 milyar 

dolar azalmıĢtır. Bu yönüyle bakıldığında Türkiye‟de salgından ihracatı en çok olumsuz 

etkilen il Ġstanbul‟dur.  2020 yılı 3. çeyrek döneminde bu ilin ihracatı toparlanma göstermiĢtir. 

 

Grafik 16: Ġzmir Ġli Ġhracatı (Bin Dolar) 

 

Ġzmir 2019 yılında 12 milyar dolar ihracat gerçekleĢtirmiĢtir. 2019 yılının ilk sekiz ayındaki 

ihracatı 8 milyar dolar iken 2020 yılının ilk sekiz ayındaki ihracat da 8 milyar dolar 

civarındadır. Bu yönüyle Ġzmir ili ihracatı Covid-19 salgının ilk aylarında salgından olumsuz 

etkilense de sonraki dönemdeki artıĢ ile bir 2019 yılı seviyesini yakalamıĢtır.  2020 yılında 
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beklenen muhtemel ihracat artıĢı göz ardı edilirse Ġzmir ili Covid-19 salgınından hemen 

hemen hiç etkilenmemiĢtir. 

 

 

Grafik 17: Bursa Ġli Ġhracatı (Bin Dolar) 

 

 

Grafik 18: Kocaeli Ġli Ġhracatı (Bin Dolar) 

 

Grafik 19: Ankara Ġli Ġhracatı (Bin Dolar) 

 

3.4. Salgının En Çok Ġhracat ve Ġthalat Yapılan ilk 3 Ülke Ġle Olan Ġhracata Etkisi 

 

2019 yılında en çok ihracat yapılan ilk ülke Irak dıĢarıda bırakılırsa Almanya, BirleĢik Krallık 

ve Ġtalya‟dır. Bu üç ülkeye yapılan ihracat toplamı 38 milyar dolardır. 
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Grafik 20: Almanya‟ya Ġhracat (Bin Dolar) 

 

 

Grafik 21: Ġngiltere‟ye Ġhracat (Bin Dolar) 

 

Grafik 22: Ġtalya‟ya Ġhracat (Bin Dolar) 

 

4. SONUÇ: 

Bu çalıĢmada Covid-19 salgının Türkiye‟nin dıĢ ticaretine etkisi incelenmiĢtir. Salgın 

döneminde tüm dünya genelinde dıĢ ticarette %15 düzeyinde düĢüĢ yaĢanmıĢtır. Dünyadaki 

ticaret hacmindeki azalmaya paralel olarak Türkiye‟nin özellikle 2020 yılı ilk sekiz ayındaki 

dıĢ ticaret hacminde de %10  azalmaya meydana gelmiĢtir. 

 

Salgının zirve yaptığı Nisan ve Mayıs ayları ihracat ve ithalatın en düĢün gösterdiği aydır. Bu 

dönemden sonraki aylarda ihracat ve ithalat hacminde toparlanma görülse de 2019 yılı aynı 

dönemindeki sevilere ulaĢamamıĢtır. Genel Ġhracat ve ithalat hacmine bağlı olarak 
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Türkiye‟nin en çok ihracat yaptığı fasıllardaki ihracat miktarı da azalmıĢtır. Benzer Ģekilde 

Türkiye‟de en çok ihracat yapan beĢ ilin dıĢ ticaret hacimleri de küçülmüĢtür. 

 

Salgının ilk aylarında sert ve belirgin Ģekilde düĢen dıĢ ticaret hacmi sonraki dönemde 

toparlanmaya baĢlamıĢtır. Bu yönüyle Türkiye dıĢ ticaret hacmi salgından görece daha az 

olumsuz etkilenen ülkeler arasındadır. Dünya genelindeki düĢüĢ %15 seviyesinde iken bu 

oran Türkiye‟de %10‟dur. 
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DIġ TĠCARETTE DĠJĠTAL DÖNÜġÜM: TÜRKĠYE UYGULAMALARI 

 

Mehmet Aydıner  

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

0000-0002-9385-5045 

ÖZET 

Bilgi ekonomisi çağının en belirgin özelliklerinden biri dijital dönüĢümdür. Günlük hayatın 

hemen hemen tüm alanlarında olduğu gibi pazarlamadan finansal iĢlemlere kadar dıĢ ticarette 

her aĢama dijital dönüĢüme uğramıĢtır.  Bu bağlamda özellikle gümrüklerde yapılan dıĢ 

ticaret iĢlemlerinin tamamına yakını dijital ortamlarda yürütülmeye baĢlamıĢtır. DıĢ ticaret 

iĢlemlerinin basitleĢtirmesi ve kolaylaĢtırmasının yanında iĢlemlerin dijital ortama taĢınması 

ticareti hızlandırırken maliyetlerin düĢmesini sağlamıĢtır. Bu çalıĢmada Türkiye‟de uzun 

yıllardır devam dıĢ ticaret ve gümrük iĢlemlerinin dijitalleĢtirilmesine yönelik yapılan 

çalıĢmalar ve bu çalıĢmaların dıĢ ticarete katkıları incelenmiĢtir. Bu kapsamda özellikle 

gümrük iĢlemlerinin elektronik ortama taĢınmasına yönelik uygulanan sistem ve projeler ele 

alınmıĢtır. Sonuçlar özellikle son 20 yılda Bilge Sistemi ile baĢlayan dıĢ ticaret ve gümrük 

iĢlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına yönelik sistem ve projelerin kağıt ortamında 

yürütülen bir çok iĢlemi ve bürokratik aĢamayı ortadan kaldırarak iĢlemlerin hızlanmasına, 

basitleĢmesini sağladığı,  güvenli hale getirdiği ve maliyetleri düĢürdüğü görülmektedir. 

Devlet açısından vergi kaybı baĢta olmak üzere kaçakçılık, dıĢ ticaret politikalarının 

uygulanmasında sorunların çıkması gibi çok sayıda istenmeyen durumun giderilmesini 

sağladığı tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler : Dijital DönüĢüm, DıĢ Ticaret, Bilgi Ekonomisi 

 

1. GĠRĠġ 

Endüstri 4.0 dönemi olarak tanımlanan içinde bulunduğumuz dönemin en belirgin özelliği 

dijitalleĢmedir. Her türlü iĢlemin elektronik ortamda yapılabildiği, tüm verilerin, kayıtların 

sayısal ortamda iĢlenebildiği, saklanabildiği ve iletilebildiği bu dönem aynı zamanda dijital 

çağ olarak da isimlendirilebilir.  

Endüstri 3.0 döneminin baĢlangıcı kabul edilen 1970 ve sonrası dönemde elektronik ve 

bilgisayar teknolojileri alanındaki hızlı ilerleme ekonomik ve sosyal hayatta çok köklü 

https://orcid.org/0000-0002-9385-5045?lang=en
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değiĢimlere sebep olmuĢtur. Elektronik para transferi sistemleri ile ilk olarak bankacılık 

alanındaki dijitalleĢme 1990‟lı yıllarda internet teknolojisinin de geliĢmesi ile hızlanmıĢtır. 

DijitalleĢme ekonomi ve sosyal alanlarda köklü ve radikal değiĢimlere sebep olmuĢtur. Bu 

köklü değiĢimlerden biri E-Ticarettir. Basit olarak alım-satımların ağlar üzerinden yapılması 

olarak tanımlayabileceğimiz E-Ticaretin yanında çok sayıda dijital uygulama hayatımıza 

girmiĢtir. E-Devlet, E- Fatura, E- okul gibi her gün sayıları artan dijital uygulamalar  

iĢletmeler ve kiĢiler için iĢlemlerin hızlı ve düĢük maliyetle yapılmasını sağlamıĢtır. 

DijitalleĢme üretimden, pazarlamaya kadar iĢletmelerin faaliyetini yürütürken kullandıkları 

önemli bir kolaylık olarak ortaya çıkmıĢtır.  ĠĢletmelerin maliyetleri düĢerken rekabet güçleri 

artmıĢtır. DijitalleĢmenin getirdiği çok sayıda avantaj giderek daha çok kurum, kuruluĢun bu 

dönüĢüme hızla yönelmesini sağlamıĢtır. 

Türkiye‟de kamu kurumları da daha önceleri yüzlerce sayfa kağıt ve uzun süreler harcanarak 

yapılan çok sayıda iĢ ve iĢlemi dijital ortama taĢımıĢtır.  Kamu kurumlarındaki bu dijital 

dönüĢümün günümüzdeki en somut hali E-Devlet uygulamasıdır. E-Devlet üzerinden tapu 

iĢlemlerinden vergi iĢlemlerine kadar yüzlerce iĢlemi yapmak mümkün hale gelmiĢtir. 

Kamuda dijital dönüĢümün köklü ve en üst seviyede gerçekleĢtiği alanlardan biri dıĢ ticarettir. 

Özellikle son yirmi yıldaki hızlı dönüĢüm sayesinde günümüzde dıĢ ticaret iĢlemlerinin 

tamamına yakını bu iĢlemleri yapan kurumlara gitmeye gerek kalmaksızın yapılabilmektedir. 

Bu çalıĢmada Türkiye‟de dıĢ ticarette iĢlemlerindeki dijitalleĢme incelenmiĢtir. Bu bağlamda 

dıĢ ticaret iĢlemlerinin tamamına yakının gerçekleĢtiği Gümrük Ġdaresinde dijital dönüĢüm, bu 

dönüĢüm kapsamındaki geliĢmeler, sistemler ve bu dönüĢümün dıĢ ticarete etkileri ele 

alınmıĢtır. 

 

2. DIġ TĠCARET ĠġLEMLERĠNDE DĠJĠTAL DÖNÜġÜM UYGULAMALARI 

DıĢ ticaret iĢlemlerinin  tamamına yakının gerçekleĢtirildiği gümrük idarelerinde her yıl 

milyonlarca  iĢlem gerçekleĢtirilmektedir. Tablo 1‟de yıllara göre  iĢlem gören ihracat ve 

ithalat beyannemesi sayıları verilmiĢtir.  Tabloya göre 2019 yılında  6.9 milyondan fazla 

ihracat ve ithalat beyannmesi iĢlem görmüĢtür. Bu beyannamelerin en az 5 ekinin olduğu 

varsayılırsa iĢlem gören evrak sayısı onlarca milyonu bulmaktadır. 
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Tablo 1: Yıllara Göre Beyanname Sayısı 

Dönem Ġhracat Beyannamesi Ġthalat Beyannamesi Toplam 

2018 4.291.536 1.625.644 6.917.180 

2019 4.497514 2.544.727 7.042.241 

2020 (Ocak-Kasım) 3.903.352 1.237.246 6.140.598 
Kaynak: TB &TÜĠK 

 

Yıldan artan iĢlem hacmi gümrük idarelerinde dijital dönüĢümü gerekli kılmıĢtır. Artan ticaret  

hacmi  ile birlikte dıĢ ticaret politikalarının uygulanmasının sağlanması ve vergi gelirlerinin 

takibinden  kaçakçılığın önlenmesine kadar  çok sayıda amacın gerçekleĢtirilebilmesi için 

gümrük idarelerinde özü dijital dönüĢüm olan modernizasyon projeleri baĢlatılmıĢtır. Bu 

bağlamda son yirmi yıl içinde  geçekleĢen dijital dönüĢümlerden en önemlileri ve bu 

uygulamaların içerikleri aĢağıda verilmiĢtir.  

1. BĠLGE ( Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) ve GĠMOP 

GĠMOP (Gümrük Ġdaresinin Modernizasyonu Projesi) kapsamında hazırlanan BĠLGE 

uygulaması ile yükümlülerin internet üzerinden elektronik imzalı olarak ve gümrüğe 

gelmeksizin kendi bürolarından beyanname tescil etmeleri sağlanmıĢtır.  

 

BİLGE yazılımı halen tüm faal gümrük idarelerinde uygulamakta ve işlemlerin %100’ü 

elektronik olarak yürütülmektedir. BİLGE sisteminde beyanlar gümrük idarelerindeki veri 

giriş salonları, gümrük web sayfasındaki uygulamalar ve mükelleflerin kendi bürolarından 

web servisleri aracılığıyla yapılabilmektedir. 

 

BİLGE yazılımı tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak elektronik ortamda 

yürütülmesini sağlayan bir yazılım olarak Türkiye genelinde 2000 yılı başında uygulanmaya 

başlanmıştır.  

 

BİLGE sisteminin temel modülleri: 

 

 Özet Beyan 

 Detaylı Beyan (ithalat, ihracat ve transit) 

 Muhasebe 

 Entegre Tarife 

 TCGB Sorgulamalar     olarak geliştirilmiştir. 

 

BİLGE’ye entegre diğer modüller ise; 

 

 NCTS 

 TIR Takip ve Taşıt Takip 

 Bağlayıcı Tarife 

 Kara Kapıları Araç ve İhbar Takip Sistemi 

 Risk Analizleri 
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 Referans Verileri 

 DIR Otomasyon Sistemi 

 Banka – GÜMKART Online Ödeme Sistemi 

 Ceza Kararları ve Ek Tahakkuk 

 e-Ticaret (Hızlı Kargo) 

 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Sistemi 

 GÜVAS  

 Firma Dosya Takip Sistemi 

 Döküm Programları 

 Yetki Yönetimi 

 Antrepo Kayıt ve Takip programı 

 Bedelsiz ve Özel Fatura 

 Onaylanmış Kişi ve Mavi Hat 

 Yetkilendirilmiş Yükümlü 

 Kıymet Veri Bankası ve Kıymet Araştırması  olarak eklemlenmiştir. 

 

İlk etapta dağınık yapıda gümrük idarelerinde bulunan sunuculardaki verilerin merkezi veri 

tabanında toplanması amacıyla tasarlanmış olan BİLGE sistemi, teknolojik gelişmelere 

paralel olarak 2006 yılından başlayarak yeniden yazılmıştır. 

  

BĠLGE sistemindeki elektronik imzalı web servisler aracılığı ile aylık işlemlerin %96- 98’ine 

tekabül eden yaklaşık 550.000 adet beyanname tescil edilmekte olup, tescil edilen 

beyannamelerin mükelleflerce her aşamada ofislerinden takip edilmesi sağlanmıştır. Yine 

hem mükelleflerce hem de kurumlarca çeşitli mevzuatlara tabi beyanname durumları web 

üzerinden takip edilebilmektedir. 

 

BİLGE sisteminde oluşan beyannamelerin vergileri online olarak bankalar aracılığı veya 

GÜMKART ile otomatik ödenebilmektedir. Aynı şekilde ceza kararlarına bağlı ek tahakkuklar 

ile diğer ek tahakkuklar da otomatik ödenebilmektedir. DIR otomasyon, TPE tescilli ürün ve 

AZO kapsamındaki beyannameler gibi çeşitli mevzuatlara tabii beyannamelerin işlemleri 

online yada offline olarak BİLGE sistemine entegre olarak yapılmaktadır. Yeni Bilgisayarlı 

Transit Sistemi (NCTS), ulusal düzeyde uygulamaya alınmış ve NCTS-AB ile entegre edilerek 

uluslararası olarak uygulamaya geçirilmiştir. 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 157 

2. ĠHRACATTA DĠJĠTAL GÜMRÜK PROJESĠ 

İhracatta Dijital Gümrük Projesi sayesinde gümrük beyannamesine ekli belgeler ile gümrük 

işlemleri ve bu işlemlerin tesisi esnasında kullanılan belgelerin tamamen elektronik ortamda 

işlem görmeye başlamıştır. 

 

Proje kapsamında yapılan bu çalışmalar neticesinde toplamda 171 adet belge elektronik 

ortama alınmıştır. 20.08.2019 tarihi itibariyle ihracat beyannamelerinin gümrük 

memurlarınca e-imzalı olarak imzalanmakta ve bu tarihten itibaren işlemler tamamen 

elektronik olarak yapılmaktadır. 

 Projenin tamamen hayata geçmesiyle ihracat beyannamesi kâğıt nüshası aranmayacağından 

ihracat beyannamesinin e-imzalı nüshasına ilgili ihracatçı GET-APP (Gümrük Eşya Takip ve 

Analitik Performansı Programı) uygulaması üzerinden, yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar 

ise 

Ağ üzerinden erişebilmektedir. 

 

Projenin uygulamaya geçmesi ile: 

1. Mükellefler ihracat beyannamesi ve eklerini ofisinden verebilmektedir. 

2. Gümrük işlemlerinin yapılması esnasında kâğıt üzerinde yürütülen işlemler 

elektronik ortamda yürütülmektedir. 

3. Memur ile yükümlü arasında beyannameye ilişkin elektronik ortamda mesajlaşarak 

bilgi akışı sağlanmaktadır. 

4. Ticaret erbabınca sunulan dilekçeler elektronik ortamda gümrük idaresine 

iletilebilmekte dilekçe sonucu hakkında ticaret erbabı e-posta    ile ile 

bilgilendirilmektedir. 

5. Elektronik arşivleme dönemine geçiş için ilk adım atılmıştır. Bu sayede arşivleme 

yükü ortadan kalkacaktır. 

6. Belge ve sertifika beyanı esnasında yaşanan zaman ve maliyet kaybı son bulacaktır. 

  

3. TEK PENCERE SĠSTEMĠ 

Tek Pencere Sistemi (Single Window), gümrük iĢlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek 

noktadan temin edilmesini (e-belge) ve gümrük iĢlemlerinin tek noktaya yapılacak baĢvuru 

(e-baĢvuru) ile yürütülerek tamamlanmasını sağlayan sistemdir. 
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Tek Pencere Sistemi ile elektronik ortamda izin baĢvurusunun alınması ve izin belgesinin 

gönderilebilmesi sağlanarak kaynakların daha etkin kullanımı, kontrollerin verimlilik ve 

etkinliğinin artırılması, gümrük iĢlemlerinin basitleĢtirilmesi, kolaylaĢtırılması ve 

hızlandırılması, tzaman ve parasal maliyetlerinin azaltılması, gümrük iĢlemlerinin takip 

edilebilirliğinin artırılarak daha Ģeffaf hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Hâlihazırda 21 

kurum ve 117 belge Tek Pencere Sistemine dâhil edilmiĢtir. AĢağıda yer alan  kurumlar 

tarafından düzenlenen ve gümrük beyannamelerinin ekinde aranan belgeler Tek Pencere 

Sistemine geçmiĢtir. 

1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

2. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

3. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

4. Ticaret Bakanlığı 

5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

7. ĠçiĢleri Bakanlığı 

8. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

9. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

10. Sağlık Bakanlığı 

11. UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı 

13. Sermaye Piyasası Kurulu 

14. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

15. ġeker Kurumu 

16. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

18. Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü 

19. Türk Standartları Enstitüsü 

20. Borsa Ġstanbul A.ġ. 

21.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
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Tek Pencere Sistemi sayesinde 

 

1.  Farklı kurumlarca düzenlenen belge, kontrol ve izinler ile bunlara iliĢkin baĢvurular 

standart hale getirilmiĢtir. 

2- Ticaret erbabı, gümrük iĢlemleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarına baĢvurusunu tek ve 

standart bir Ģekilde yaparak baĢvurunun akıbetini izleyebilir hale gelmiĢtir. 

 

3- Belgeler; gümrük idaresi, belge veren kurumlar ve ticaret erbabı tarafından sistemden 

görülebilmeye baĢlamıĢtır. 

 

4- Belgeler veya izinler kapsamında kiĢilere tanınan limitlerden düĢüm yapılması gerektiğinde 

gümrük idaresi bunu belge üzerine kaydederek takip etmekteydi. Bu takipler artık bilgisayar 

sistemi tarafından yapılabilmektedir. Limitte kalan kullanılabilir bakiyeler gümrük idaresi, 

belge veren kurumlar ve ticaret erbabı tarafından görülebilmektedir. 

 

5- Ticaret erbabına hiçbir külfet getirmeden gümrük iĢlemlerinde kullanılan belgelerin daha 

hızlı ve etkin bir Ģekilde kontrol edilmesi, izlenmesi ve olası usulsüzlüklerin önüne 

geçilebilmesi sağlanmıĢtır. 

 

6- Ticaret erbabı, gümrük iĢlemlerinde gereken belgeler için ilgili kamu kurum ve 

kuruluĢlarına kendi ofisinden baĢvuru yapma ve baĢvurunun sonuçlarını takip etme olanağına 

kavuĢmuĢtur. Bunun yanında, sistem aracılığıyla düzenlenen belgelere hızlıca ulaĢılabilmesi 

ve belgenin kağıt ortamında düzenlenerek gönderilmesi beklenmeden gümrük iĢlemlerinin 

yapılması mümkündür. 

 

7- Tek Pencere Sistemi, firmalara, gümrük iĢ ve süreçlerini daha hızlı ve düĢük maliyetle 

yürütme imkanı sağlar. Bu imkan, firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmaktadır. 

 

8- Elektronik ortamda üretilen, birçok kayıt ile iliĢkilendirilen, otomatik olarak kontrol edilen 

izinler sayesinde, evrakların doğruluğu hazırlayan kiĢinin dikkat ve özenine bağlı olmaktan 

çıkarılmıĢtır. Ġnsan faktöründen kaynaklanan hatalar çok büyük ölçüde ortadan kalkmıĢtır. 

 

9- Tüm izin belgeleri sadece elektronik ortamda üretilerek güvenli sistemler üzerinde iĢlem 

görmektedir. Bu nedenle, sahte belge hazırlamak ve gümrük iĢlemlerinde kullanmak imkansız 

hale gelmiĢtir. 

 

4. LĠMAN TEK PENCERE SĠSTEMĠ 

DıĢ ticaret iĢlemlerine konu eĢya için liman sahasında birden çok Kurumun iĢlem yapması 

nedeniyle bu iĢlemlere konu edilen veriler acenteler tarafından mükerrer bir Ģekilde ayrı ayrı 

sunulmakta ve her bir Kurum tarafından yapılan iĢlemler bir diğeri ile kağıt ortamında 

paylaĢılmaktadır.  
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Bu durum iĢlem süreçlerinin uzamasına; emek, zaman ve maliyet artıĢlarına sebep olmakta ve 

kağıt ortamındaki teyitleĢmeler nedeniyle süreçleri suiistimale açık hale getirmektedir. 

Mevcut uygulamalardan kaynaklı söz konusu olumsuzlukların önüne geçilerek liman 

iĢlemlerinin daha hızlı, daha sade ve daha güvenli bir Ģekilde yürütülerek yasal ticaretin 

kolaylaĢtırılmasını ve bu yolla ülke ekonomisinin geliĢimine katkıda bulunmayı sağlamak 

amacıyla, Ticaret Bakanlığının koordinesinde; UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile “Liman Tek Pencere Projesi” 

yürütülmektedir.  

 

Liman Tek Pencere Sistemi (LTP), geminin limana varıĢından ve çıkıĢından önce acenteler 

tarafından yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanından girilmesi; farklı kurum ve kuruluĢlar 

ile liman iĢletmelerince ihtiyaç duyulan bilgilerin bu veri tabanından alınması, kamu kurum 

ve kuruluĢlarınca verilen izinlerin ve yapılan iĢlemlerin sonuçlarının oluĢturulacak sistem 

üzerinden görülmesini sağlamaktadır.  

 

Projenin temel amacı, geminin limana varıĢından ve çıkıĢından önce acenteler tarafından 

yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanından elektronik imza ile girilmesi, farklı kurum ve 

kuruluĢlar ile liman iĢletmelerince iĢlem yapabilmek için ihtiyaç duyulan bilgilerin bu veri 

tabanından alınması, kamu kurum ve kuruluĢlarınca verilen izinlerin ve onayların tek bir 

sistem üzerinden görülmesinin sağlanmasıdır.  

 

Bu sayede, acentelerce bilgilerin kamu kurumlarına defaten sunulması nedeniyle oluĢan 

bürokrasi ve kırtasiyeciliğin önünce geçilmesi, iĢlemlerin hızlı ve etkin yürütülerek 

maliyetlerin azaltılması, sağlıklı istatistik üretilmesi, kurumlar tarafından daha koordineli ve 

etkin risk analizi yapılabilmesi hedeflenmektedir. Ġlgili Kamu Kurum/KuruluĢları Ģunlardır: 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇġB) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) ĠçiĢleri Bakanlığı 

(EGM) Sağlık Bakanlığı-Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (HSSGM) UlaĢtırma 

Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı (UDHB). 

 

5. KONTEYNER VE LĠMAN TAKĠP SĠSTEMĠ 

Uluslararası ticarette en çok kullanılan taĢıma Ģekli denizyolu taĢımacılığıdır. Bu taĢımacılıkta 

binlerce konteyner kullanılmaktadır. Bu kadar büyük bir hacme sahip konteyner 

hareketliliğinin takibi ve kayıt altına alınması önemli bir gerekliliktir. 
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Konteyner ve Liman Takip Sistemi de ülkeye giriĢ ve çıkıĢ yapan konteynerlere iliĢkin 

bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alınması ve limanlardaki konteyner ve eĢya 

hareketlerinin elektronik ortamda takibini teminen Ticaret Bakanlığı ile liman iĢletmelerinin 

sistemleri arasında entegrasyon ile elektronik bilgi paylaĢımının sağlanması amacıyla 

kurulmuĢ olan sistemdir. 

Projenin birçok bileĢeni bulunmakta, en büyük paydaĢ da liman iĢletmeleri olmaktadır. Bu 

bileĢenler; 

 Konteyner Kayıt ve Takip Formlarının elektronik ortama alınması, 

 Liman sahasına gelecek ve liman sahasından çıkacak olan eĢya ve konteynerlerin kayıt 

altına alınması, 

 Liman içerisinde kâğıt dolaĢımının ortadan kaldırılması için talimatların ve 

cevaplarının elektronik ortama alınması, 

 Liman iĢletmelerinin ihtiyaç duydukları bilgilere elektronik ortamda ulaĢabilmesi 

olarak sıralanabilir. 

 Söz konusu proje ile gümrük idaresinin sistemleriyle liman iĢletmesinin sistemleri 

entegre edilerek gümrük denetimlerinin etkinliğinin artırılması, kaçakçılıkla 

mücadelede kullanılan veri tabanının geniĢletilmesi, risk analizlerinin daha sağlıklı 

yapılması, limanda iĢlemlerin hız kazanması ile firmalara zaman ve maliyet avantajı 

sağlanarak limana gelen-giden konteynerin liman içi hareketleri dahil olmak üzere 

etkin bir Ģekilde izlenmesi ve sağlıklı istatistik üretilmesi hedeflenmektedir. 

 Yapılan çalıĢmalar ile; Konteyner Kayıt ve Takip Formları, BoĢaltma Listesi, Ambar 

ÇıkıĢ FiĢleri, X-Ray Tarama Talep Formları, Konteyner muayenesine iliĢkin Açma 

Kapama Formu, Ġhracat eĢyasına iliĢkin dilekçe, Tahliye Müsaade Kâğıdı, Kapı giriĢ 

ve çıkıĢında tutulan defter ve kayıtlar kâğıt ortamından kaldırılarak kırtasiyeciliğin ve 

sahteciliğin büyük oranda önüne geçilmiĢ olacaktır. 

 

6. DĠĞER ĠġLEMLER 

 

Yukarıda bahsedilen uygulamalar dıĢ ticaret iĢlemlerinin dijital ortama taĢınması süreç ve 

uygulamalarının bir kısmını oluĢturmaktadır. Bu iĢlemlerin yanında gümrük idarelerinde E- 

iĢlem olarak yapılabilen diğer iĢ ve iĢlemler Ģunlardır: 
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Süre hesaplama ve Ġzleme Programı, Bağlayıcı Tarife Bilgisi ĠĢlemleri, Birlik Beyanname 

Kripto Sorgulama, Dahilde ĠĢleme Rejimi iĢlemleri, Detaylı Beyan Durumu Sorgulama, 

Tareks Uygulaması, E- Ġhracat Fatura GiriĢ, Kota/ Kontenjan Sorgulama, Elektronik TeĢvik 

Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi, NTCS, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi, Serbest 

Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı 

 

3. SONUÇ 

 

Türkiye‟de dıĢ ticaret iĢlemlerinin dijital ortama taĢınması olarak tanımlayabileceğimiz dıĢ 

ticarette dijital dönüĢüm büyük oranda gerçekleĢtirilmiĢtir. Ana iĢ ve iĢlemlerin tamamına 

yakını elektronik sistemler üzerinden gerçekleĢtirilmektedir. Bu dijital dönüĢüm ticaretin 

iĢlemlerinin basitleĢmesine ve kolaylaĢmasını sağlarken ticareti hızlandırmıĢtır. 

 

ĠĢletmeler ve mükellefler açısından bakıldığında iĢlemlerin kolaylaĢması ve hızlanması zaman 

kazandırırken maliyetleri düĢürmüĢtür. Ġhracat ve ithalat iĢlemlerinin hızlı, güvenli ve kısa 

sürede bitirilmesi iĢlemelere üretimden pazarlamaya kadar çok sayıda kolaylığı ve avantajı da 

getirmiĢtir. 

 

Devlet açısından bakıldığında dıĢ ticaret politikalarının tam ve zamanında uygulanması ve 

takibi kolaylaĢmıĢtır. Gümrük müdürlükleri arasında farklı uygulamaların yapılması 

önlenmiĢ, uygulamada yeksanelik sağlanmıĢtır. Vergi kayıpları en aza indirilirken kaçakçılık, 

sahtecilik gibi olayların engellenmiĢtir. DıĢ ticaret alanında istatistiki bilgi toplama 

kolaylaĢırken risk analizi yapma kabiliyeti geniĢlemiĢtir. Kamu sağlığına ve güvenliğine 

yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi kolaylaĢmıĢtır. 

 

DıĢ ticarette dijital dönüĢüm, baĢta gümrük birliği iliĢkimiz olan Avrupa Birliği ülkeleri 

olmak üzere dünyadaki diğer ülkelerle olan dıĢ ticaret iliĢkilerimizin de hızlanmasına ve 

uyumlu hale gelmesini sağlamıĢtır. 

 

4. KAYNAKÇA 

Dijital DönüĢüm ve Toplumsal Etkileri, ĠAÜ Toplumsal AraĢtırmalar Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi ISBN 978-605-4303-87-8 

https://www.dunya.com/ 
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https://ggm.ticaret.gov.tr/ 

https://gumrukrehberi.gov.tr/sayfa/tek-pencere-sistemi 

https://www.isnet.net.tr/BlogIcerik/Dijital-donusum-nedir-isnet-blog 

https://ticaret.gov.tr/  

https://www.oaib.org.tr/ 

https://risk.ticaret.gov.tr 
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goksu1308@gmail.com, orcid.org/0000-0002-1524-6201 

 

 

ÖZET 

Türkiye Selçuklu Sultanı II. Ġzzeddin Keykavus kardeĢi IV. Kılınç Arslan‟a karĢı 

giriĢtiği mücadeleyi kaybedince önce Bizans‟a daha sonra da Kırım‟a sığındı (1362). II. 

Ġzzeddin Keykavus, Bizans topraklarından ayrılırken ailesinin yarısını Ġstanbul‟da bıraktı. 

Melik Konstantin, II. Ġzzeddin Keykavus‟un Ġstanbul‟da kalan iki oğlundan biriydi. Bizans 

imparatoru VIII. Mikhael Paleologos tarafından Ġstanbul‟da kalan bu aile üyeleri Veria‟ya 

(Venoria/Berroia/Karaferiya-Yunanistan‟da) gönderildi. Orada kendilerine arazi tahsis edildi. 

Soy olarak asil olan iki küçük melik bölgenin varisi oldular. Bu sırada her ikisi de Müslüman 

idi. Bu çocuklar biraz büyüyünce iki erkek kardeĢten biri Veria‟da kalırken, Melik Konstantin 

Ġstanbul‟a alındı. Vaftiz edilerek Hristiyan oldu ve bir kiliseye dini eğitim için verilip keĢiĢ 

yapıldı.
 
Melik Konstantin ve onun soyundan gelenler Bizans içinde soylu ve ünlü bir aile 

olarak “Melik/Melikes/Melek” ismiyle tanındı. Melik Konstantin “sebastokrator ve caesar” 

unvanlarını kullandı. Melik Konstantin, II. Andronikos adına önce Pegai (Biga) daha sonra da 

Veria valisi oldu. Kendisine tahsis edilen Pronia/ikta sayesinde iyi bir yaĢam sürdü. II. 

Andronikos‟a, Melik Konstantin‟i Selçuklu sultanı ilan etmesi teklif edilse de, imparator onu 

Pegai‟a (Biga) vali olarak atadı (1305-1306). Melik Konstantin yeğeni olan Rükneddin Kılıç 

Arslan‟ın kızı ile birlikte Balıkesir‟e gönderildi. II. Andronikos bu kızın bölgedeki Bizans‟ın 

paralı askerî birliklerinin komutanı Melik Ġshak ile evlenmesini istedi. Melik Konstantin, 

Bizans idaresinde baĢarılı bir yönetici olarak hizmet etti. 1280‟lerden 1306‟lere kadar 

Bizans‟ın çeĢitli Ģehirlerinde vali olarak görev yaptı. 1306‟dan sonra ise Batı Anadolu‟dan 

Bizans ordusuna bağlı Türkopol birliklerinin baĢında Trakya'ya geçti. Ġki yıl sonra 1000 atlı 

asker ve 500 yaya ile birlikte Sırp kralı Stephan Milutin‟in (1282-132l) hizmetine girdi 

(1309). Ancak kötü Ģöhretli Sırp kralı tedbir amaçlı Melik Konstantin‟in bütün atlarına ve 

silahlarına el koydu. Bu tarihten sonra Melik Konstantin‟den haber alınamadı. Osmanlı 

padiĢahı Yıldırım Bayezid‟a (1389-1402) Balkan fetihleri sırasında Veria Ģehrinin anahtarını 

takdim eden Michail Lizikos, Melik Konstantin‟in torunuydu. Michail Lizikos bir süre 

Osmanlı‟ya hizmet etti. Kuzeni ile beraber Anadolu‟da Malatya ve Erzincan fetihlerine 

katıldı. Daha sonra Osmanlı padiĢahı Yıldırım Bayezid‟den izin alıp Veria‟ya geri döndü. 

 

Bizans, II. Ġzzeddin Keykavus, Melik Konstantin, Venoria 

  

mailto:goksu1308@gmail.com
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Selçukoğullarından Süleyman ġah ve oğulları Türkiye Selçuklu Devleti‟nin temellerini 

atarken Anadolu‟da bin yıl devam edecek olan Türk hâkimiyetinin öncüsü oldular. Devletin 

kuruluĢundan yıkılıĢına kadar hanedan ailesinden 17 Selçuklu sultanı tahta çıkarak ülkeyi 

idare etti. Hanedan ailesinden gelen diğer erkek çocuklar da devlet geleneğinin bir parçası 

olarak hâkimiyet mücadelesi verdiler. Kiminin ismi tarih kitaplarına yazıldı kiminin ismi ise 

unutuldu gitti. Türkiye Selçuklu hanedanının soyağacı tam olarak ortaya konulamadı. 

Kaynakların yetersiz olmasının yanısıra isimlerin ve olayların birbirine karıĢması bu durumu 

karmaĢık kılan ana sebeplerdir. 

ÇalıĢmamızın esasını oluĢturan ve biyoğrafisini ortaya çıkarmaya gayret ettiğimiz Melik 

Konstantin‟in doğduğu ve yaĢadığı dönemin siyasi olaylarının karmaĢası da iĢimizi oldukça 

zorlaĢtırmıĢtır. Bilhassa Melik Konstantin‟in babası II. Ġzzeddin Keykavus‟un çalkantılı 

saltanat yılları, önce Bizans‟a ve sonra Kırım‟a sığınması Selçuklu hanedan ailesini 

parçalamıĢtır. Selçuklu meliklerinin aynı anda taht mücadelesine baĢlamaları isim 

karıĢıklığına neden olmuĢtur. Kaynakların verdiği bilgiler çok dağınık ve belirsizdir. Yerli 

kaynakları, Bizans, Arap, Ġlhanlı ve ilk dönem Osmanlı kaynaklarını inceleyen araĢtırmacılar 

birbirlerinden ayrı görüĢleri savunmuĢlardır. Osman Turan bile bu dönemi anlatırken farklı 

eserlerinde fikir değiĢikliği yapmıĢtır. Bu karıĢıklık, dönemin tarihçilerinden baĢlayıp 

günümüze kadar uzanmıĢtır. ÇalıĢmamızda bu sorunu çözebilmek için XIII. yy. ve XIV. 

yy.‟da yazılmıĢ tarihi, edebi, dini, mimari, nümizmatik ve her türlü belge gözden geçirilmeye 

çalıĢılmıĢ ve karĢılaĢtırılmaları yapılarak, kronolojik bir zemine yerleĢtirilmiĢtir. 

Selçuklu meliki Melik Konstantin adlı çalıĢmamızın genel zaman aralığı II. Ġzzeddin 

Keykavus‟un ikinci kez Bizans‟a sığınmasından baĢlayıp 1309‟a kadar geçen süredir (1262-

1309). 

Amacımız Türkiye Selçuklu Devleti‟nin son yıllarını eldeki kaynaklar ıĢığında 

aydınlatmaktır. II. Ġzzeddin Keykavus‟un oğullarının taht kavgalarının gidiĢatı ve 

bilinmeyenli denkleme dönen son Selçuklu hükümdarlarının tahta çıkıĢ tarihlerini net olarak 

ortaya çıkarmaktır. Henüz aydınlatılamayan bazı isim ve olaylar bulunmaktadır. YıkılıĢ 

dönemindeki Selçuklu ülkesinin yaĢadığı karıĢıklıklar, kaynaklarda isimlerin yeterince açık 

yazılmaması ve Selçuklu Meliki Rükneddin Kılıç Arslan hakkında kullanılacağımız 

materyallerin azlığı büyük sıkıntılar yaĢatmıĢtır. Bu yüzden her türlü materyal 

değerlendirilmiĢtir. Özellikle Bizans kaynakları Melik Konstantin hakında bilgi aldığımız 

kaynaklar olmuĢtur. ÇalıĢmamızda öncelikle incelenecek konunun, zaman aralığı ve ismi 

geçen kiĢilerin tespiti yapılmıĢtır. Tarihi olay, olgu ve kronolojinin uyumlu olmasına özen 

gösterilmiĢtir. Her olayın geçtiği zamanı belirleyen bir zaman cetveli çıkarılmıĢtır. 
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A. II. Ġzzeddin Keykavus’un Ġkinci Kez Bizans’a Sığınması (1262) 

II. Ġzzeddin Keykavus‟un babası II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve annesi Rum bir papazın 

kızıydı. Yazıcızâde Ali, bu kızın Bizans imparatorunun kardeĢi olduğunu yazmaktadır.
1
 

Ancak dönemin Bizans kaynakları bu bilgiyi doğrulamamaktadır. XIV. yy. Bizans tarihçileri 

Georgios Pachymeres ve Nikephoros Gregoras eserlerinde bundan bahsetmezler. Oysaki 

Bizans gibi aristokrasinin önemli olduğu devletlerde soyluların kütükleri tek tek kaydedilirdi. 

Dolayısıyla Pachymeres‟in bu evlilikten bahsetmemesi imkânsızdır. Ona göre II. Ġzzeddin 

Keykavus‟un annesi sadece bir Hristiyan‟dır. Bizans imparatoru VIII. Mikhael Paleologos 

(1259-1282) ile II. Ġzzeddin Keykavus (1238-1280) çağdaĢtır. Anne-kız kardeĢ zaman olarak 

mümkün görünmemektedir. Ayrıca VIII. Mikhael Paleologos‟in iki kız kardeĢi vardı. Maria 

ve Eulogia adlı kız kardeĢlerin hikâyeleri de kayıt altına alınmıĢtır.
2
 

II. Ġzzeddin Keykavus‟un saltanat serüveni oldukça çalkantılı geçti. Dört farklı 

hâkimiyet dönemi yaĢadı. Ġki kez Bizans‟a sığınmak zorunda kaldı. ÜçkardeĢ aynı anda tahta 

geçtiler ve ortak saltanat sürdüler. Sonra iki kardeĢin ortak saltanatı devam etti. II. Ġzzeddin 

Keykavus‟un saltanat yılları Ģöyledir: 

     Tek baĢına saltanatı:         1246-1249 

     ÜçkardeĢ ortak saltanat:   1249-1254 

     Tek baĢına saltanatı:         1254-1259 

     Ġki kardeĢ ortak saltanat:   1259-1262 

II. Ġzzeddin Keykavus‟un saltanat dönemi Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi için önemli 

olayların yaĢandığı bir dönemdir. Öncesinde Moğollar 1243 Kösedağ SavaĢı ile Selçuklu 

topraklarında hâkimiyet kurmaya baĢlamıĢlardı. Ancak Moğolların baskısı II. Ġzzeddin 

Keykavus‟un saltanat döneminde kendini daha da hissettirmiĢtir. Türkiye Selçuklularının 

geleceğine yön veren bu dönemde siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta yeni 

uygulamalar ortaya çıkmıĢtır. Selçuklu hükümdarları ve beyleri devletin iç sorunlarını kendi 

aralarında çözemeyince, bu sorunları Moğolların katına götürerek çözümü onlardan 

beklemiĢlerdir. Devlet makamlarını ele geçirmek için Moğollara tavizler vermiĢlerdir. Mevki 

sahibi olunca da makamlarını ellerinde tutmak için her Ģeyi göze almıĢlardır. II. Ġzzeddin 

Keykavus‟un daha saltanatının ilk yıllarında Moğolların tahakkümü artmıĢ ve ilk defa 

Türkiye Selçuklu Devleti‟nin sultanı Moğollar tarafından belirlenmiĢtir.
3
 

1260 yılında iki Selçuklu sultanının da veziri olan ġemseddin Mahmut Tuğraî ölünce, 

II. Ġzzeddin Keykavus kendine yeni bir vezir seçti: Sahip Ata Fahreddin Ali.
4
 Hülagü Han‟a 

danıĢılmadan yapılan bu hareket, ilk baĢta tepkiye neden olmadı. Hülagü Han da IV. Kılıç 

Arslan‟ın vezirliğine Müinüddin Süleyman Pervane‟yi tayin etti. Bu arada tedbiri de elden 

bırakmadı. Belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve vergilerin toplanmasının 

                                                           
1
 Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, haz. Abdullah Bakır, Ġstanbul 2009, s. 655. 

2
 Elizabeth Zachariadou, “II. Ġzzeddin Keykavus‟un Veroia‟daki Hristiyan Torunları”, çev. ġahin Kılıç, 

Tome, VI, Makedonika 1964, s. 62-74. 
3
 Melek Göksu Erdeğer, III. Alaeddin Keykubad ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin Sonu, BasılmamıĢ Doktora 

Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2020, s. 41. 

4
 OsmanTuran, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ġstanbul 1998, s. 512; Ali Sevim – Erdoğan Merçil, Selçuklu 

Devletleri Tarihi, Siyaset, Teşkilat ve Kültür, Ankara 1995, s. 478; Claude Cahen, Osmanlılardan Önce 

Anadolu, terc. Erol Üyepazarcı, Ġstanbul 2000, s. 247. 
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denetlenmesi için, bir Ġranlıyı vezir ve emir payesiyle Selçuklu ülkesine gönderdi. IV. Kılıç 

Arslan‟ın veziri olmak Müinüddin Süleyman Pervane‟ye yetmedi, o tüm Selçuklu ülkesine 

hükmetmek istiyordu. Hırsınının kurbanı olan Müinüddin Süleyman Pervane, II. Ġzzeddin 

Keykavus‟tan kurtulmak için, onu Türkmenlerle iĢbirliği yaptığı iddiasıyla sık sık Moğollara 

Ģikâyet etti. 

Selçuklu ülkesi sınırları içinde bu geliĢmeler yaĢanırken, ülke dıĢında da tarihin seyrini 

değiĢtirecek geliĢmeler yaĢanmaktaydı. Karadenizin kuzeyine hâkim olan Altınorda Hanı 

Berke Han, Ġslamiyet‟i kabul etti.
5
 Müslüman olduğundan dolayı, Hülagü Han ile arası açıldı 

ve Ġlhanlıların düĢmanı Memlüklerle ittifak yaptı. Yapılan savaĢta Berke Han, Hülagü Han‟ı 

yendi. Berke Han‟ın müttefiki Memlüklüler de Suriye‟de Ayn-ı Câlût denilen yerde Ġlhanlıları 

ağır bir hezimete uğrattı (Eylül 1260).
6
 Bu hezimet Ġran Moğolları için büyük bir hayal 

kırıklığı yarattı. Devamında Suriye‟de Memlüklerle girdikleri mücadeleleri kaybettiler. 

Yenilmez zannedilen Moğolların efsanesi çöktü. Mısır‟ı istila etme planları tutmadı. Ġslam 

dünyasında Moğollardan kurtulma ümitleri yeĢerdi. YaĢananlardan cesaret alan II. Ġzzeddin 

Keykavus yeniden isyan kararı aldı. Fakat Alıncak Noyan
7
 karĢısında tutunamadı. II. Ġzzeddin 

Keykavus, Alâiyye‟ye kaçmak zorunda kaldı. Sanki tarih tekerrür ediyordu. Ġkinci kez tahtı 

bırakarak canını kurtarmak zorunda kalmıĢtı. II. Ġzzeddin Keykavus‟u Memlük sultanı Melik 

Zahir Baybars
8
 Mısır‟a davet etti.

9
 Ancak Hristiyan dayılarının etkisiyle II. Ġzzeddin 

Keykavus, Bizans Ġmparatorluğu‟nu seçerek yanına ailesini, Rum dayılarını, emirlerinin 

bazılarını ve maiyetini alarak Antalya‟dan bir kadırgaya binerek Ġstanbul‟a gitti.
10

 Bu esnada 

II. Ġzzeddin Keykavus 24 yaĢında idi (1262).
11

 

                                                           
5
 Berke Han, 1256–1266 yılları arası Altınorda hükümdarıdır. W. Barthold, “Berke”, İA, C. II, Ġstanbul 1979, 

s. 553–555. 
6
 Ġbn-i Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye-Anadolu Selçukî Devleti Tarihi, çev. M. Nuri 

Gençosman, Ankara 1941, s. 159; Ġbni Kesîr, El-Bidâye ve’n-Nihâye, Büyük İslâm Tarihi, C. XIII, çev. 

Mehmet Keskin, Ġstanbul 2000, s. 146; Cahen, Anadolu, s. 248. 

7
 Anonim Selçuknâme‟de bu kiĢi “Alicak Tatar” olarak geçer. Anonim Selçuknâme, Tarih-i Âl-i Selçuk 

(Anadolu Selçukluları Devleti Tarihi, III), neĢr.-terc. Feridun Nâfiz Uzluk, Ankara 1952, s. 46-51; Cahen, 

Anadolu, s. 248. 
8
 Kerîmüddin Mahmud Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr ve Müsayeretü’l-Ahyâr, terc. Mürsel Öztürk, Ankara 

2000, s. 48-49; Ġbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 157-158; Sevim-Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 

478. 

9
 Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 51-52; Baybars el-Mansûrî, Zübdetü’l-Fikre fî Târîhi’l-Hicre, neĢr. 

Donald S. Richards, Beyrut 1998, s. 75. 

10
 Ġbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 159-160; Abû‟l-Farac, Gregory Bar Hebraeus (Ġbnü‟l-Ġbrî), Abû’l-

Farac Tarihi, terc. Ömer Rıza Doğrul, Ankara 1987, C. II, s. 583; Ahmet YaĢar Ocak, Sarı Saltık Popüler 

İslamın Balkanlar’daki Destani Öncüsü, Ankara 2002, s. 26-27. Ġbn-i Bîbî, II. Ġzzeddin Keykavus‟un açıkça 

Ġstanbul‟a Vasilyus‟un yanına gittiğini belirtmiĢtir. Ġbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 159-160; Aksarayî, 

Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 53; Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 771. Ġbni Bîbî ve Aksarayî eserlerinde, 

bu ismi “Vasilyus” olarak yazmıĢlardır. Turan, Türkiye, s. 515. 

11
 Anonim Selçuknâme, Ġbn Bîbî ve Abu‟l-Farac‟de geçen II. Ġzzeddin Keykavus‟un Antalya‟dan ayrıldığı 

tarih 1261 yılının son aylarıdır. Pachymeres de bu tarihi doğrular bir bilgi vermektedir. Nejat Kaymaz ise: 

“Keykavus 1261 yılının sonlarına doğru bir gün, yani Baybars’a gönderdiği elçiler Mısır’a varmadan İznik 

İmparatoru Vatetzez’in kızı sanılan eşini, oğullarını, kız kardeşini, Rum Ortodoks olan annesini, dayısını, 

yakın adamlarını hizmetkârlarını ve bütün hazinelerini yanına alarak Antalya’da hazır bulunan Kadırgalarla 

denize açılmış, gurbet serüvenine başlamak üzere İstanbul’a gitmiştir.” demektedir. Nejat Kaymaz, Anadolu 
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1. II. Ġzzeddin Keykavus ve Ailesinin Ġstanbul’daki Hayatı 

II. Ġzzeddin Keykavus, Bizans‟ın baĢkentinde, Bizans imparatoru VIII. Mikhael 

Paleologos tarafından sultanlara layık bir Ģekilde karĢılandı. VIII. Mikhael Paleologos, bir 

zamanlar kendisi de zorunlu olarak II. Ġzzeddin Keykavus‟a misafir olmuĢtu.
12

 Selçuklu 

ülkesinde bir imparator olarak ağırlanmıĢtı. ġimdi sıra kendisinde idi. Bir taraftan bu vefa 

duygusu ile diğer taraftan ittifak anlayıĢı içerisinde misafirine en iyi Ģekilde davrandı. Hatta 

Selçuklu sultanına tahtını tekrar ele geçirmesi hususunda askeri bir yardım vaat etti.
13

 

II. Ġzzeddin Keykavus‟a Ġstanbul‟da istediği gibi yaĢam sağlandı. Muhafızlarıyla 

dolaĢmasına ve hükümdarlara mahsus kırmızı çizmeler giymesine izin verildi. Ġstanbul‟daki 

sürgün günleri, II. Ġzzeddin Keykavus için eğlenceli bir hal almıĢtı. Sevk ve sefa içindeki 

yaĢantısına devam etmiĢti. Pachymeres‟in eserinde bahsettikleri bir Selçuklu sultanına 

yakıĢmayacak davranıĢlardır. Bizans imparatoru menfaati için bir taraftan Ġlhanlı hanına 

bir taraftan ise Memlük Sultanına elçiler gönderirken II. Ġzzeddin Keykavus tembelce 

yaĢıyor, günlerini ziyafet yaparak yollarda içerek geçiriyor, özgürce dolaĢıyor, soyluların 

eĢliğinde Antik Yunan bereket tanrısı Dionysos'u kutluyor ve sarhoĢ oluyordu.
14

 Devlet 

iĢlerinden uzakta kalarak rahat bir yaĢam sürmeye baĢlamıĢtı. Kendisine sunulan değerli 

hediyeler ve maddi imkânlar Konya‟daki tahtını unutturmuĢtu. VIII. Mikhael Paleologos‟un 

da amacı buydu zaten. Ġlhanlılarla arasının bozulmasını istemiyor, dost geçinmeyi menfaatleri 

açısından daha uygun buluyordu.
15

 

Bir vakit sonra II. Ġzzeddin Keykavus‟un Anadolu‟da bıraktığı beyleri onun arkasından 

Ġstanbul‟a gelmeye baĢladılar ve tekrar hizmetine girdiler. Bunlardan biri de Ali Bahadır‟dı.
16

 

II. Ġzzeddin Keykavus‟un maiyetindekiler Ġstanbul‟da güçlenmeye baĢladılar. Bu güç duygusu 

yerini iktidar hırsına bıraktı. Misafiri oldukları Ġmparatoru tahtan indirme planları yapmaya 

baĢladılar. Ġbn-i Bîbî ayrıntılı olarak olayların nasıl geliĢtiğini eserinde anlatmıĢtır.
17

 

                                                                                                                                                                                     
Selçuklularının İnhitatında İdare Mekanizmasının Rolü, Ankara 2011, s. 148. Buna göre II. Ġzzeddin 

Keykavus 1262 yılının ilk aylarında Ġstanbul‟dadır. 

12
 Nikeforos Grigoras, Romaiki İstoria I-VI, çev. Arslan Kılıç, Yüksek Lisans Tezi, Ġzmir Kâtip Çelebi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġzmir 2019, s. 158; Cahen, Anadolu, s. 271; George Ostrogorsky, 

Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret IĢıltan, Ankara 1986, s. 411-412; Donal M. Nicol, Bizans’ın Soylu 

Kadınları (On Portre 1250-1500), çev. Özden Arıkara, Ġstanbul 2001, s. 35–36. 

13
 Ġbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 160-161; Turan, Türkiye, s. 515; Erdoğan Merçil, “Bizans‟ta Selçuklu 

Hanedan Mensupları”, XI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, C. II, Ankara 1994, s. 718. 

14
 Georges Pachymeres, Relations Historiques-Bizanslı Gözüyle Türkler, çev. Ġlcan Bihter Barlas, Ġstanbul 

2009, s. 30. 

15
 Pachymeres, Relations Historiques, s. 30; Abû‟l-Farac, Abû’l-Farac Tarihi, C. II, s. 585; Turan, Türkiye, s. 

498-499; Donald M. Nicol, Bizans'ın Son Yüzyılları (1261-1453), çev. Bilge Umar, Ġstanbul 2003, s. 86-87. 

16
 IV. Kılıç Arslan‟ın veziri Müinüddin Süleyman Pervane‟ye yenilen ve uçlara kaçan Ali Bahadır yanına 

Emir-i ahur Uğurlu‟yu alarak Ġstanbul‟a gelmiĢti. VIII. Mikhael Paleologos, Ali Bahadır‟ı da iyi karĢıladı ve 

Ali Bahadır‟ın II. Ġzzeddin Keykavus‟un emrine girmesine müsaade etti. Ali Bahadır hem II. Ġzzeddin 

Keykavus‟a hem de imparatora hizmet ederek herkesin takdirini kazandı.
 
Ġbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 

266. 
17

 II. Ġzzeddin Keykavus, dostları ve dayısı Kir Kedid ile iĢret meclisinde iken, içlerinden biri “Eski 

mülkünüzden uzak düştünüzse müteessir olmayın; burada maiyetinizden hamdolsun kalabalık bir cemiyet 

var, bir seyran esnasında Fasliyus’u ortadan kaldırsak da bu memleket padişahlığı sultanımıza kalsa ne 

olur? gibi sözler sarfetmiştir.”
17

 Ġbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 267; Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 
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Vaziyeti öğrenerek harekete geçen Bizans Ġmparatoru VIII. Mikhael ilk önce Emir-i 

ahur Uğurlu ve Ali Bahadır‟ı saraya yanına çağırttı ve bu iki beyi tutuklattı.
18 

II. Ġzzeddin 

Keykavus‟un yanına da Bizans askerlerini göndererek ailesiyle beraber hapsetti. Bir taraftan 

da Selçuklu sultanının adamlarına canlarının bağıĢlanması karĢılığında Hıristiyan olmalarını 

teklif etti.
19

 Sultanın adamlarının pek çoğu bu teklifi reddetti ve öldürüldüler. Ġlk öldürülenler 

arasında Ali Bahadır da vardı. Emir-i Ahur Uğurlu ise bir fırsatını bularak kaçıp Ayasofya‟ya 

saklandı. Bizans geleneklerine göre Ayasofya‟ya sığınan bir suçlu bağıĢlanırdı. Bu yüzden o 

öldürülmedi ama gözlerine mil çekildi.
20

 Hristiyanlığı kabul edenlere aman verildi. II. 

Ġzzeddin Keykavus tutuklanmasından birkaç gün sonra annesi Berduliye Hatun ve iki oğlu, II. 

Gıyaseddin Mesud ve Rükneddin Keyümers ile birlikte Meriç nehri ağzında bulunan Enez 

(Enos) Kalesi‟ne hapsedildi (h. 661/m. 1263).
21

 

Muhtemelen Bizans imparatorunun II. Ġzzeddin Keykavus‟a karĢı olumlu tavrının 

değiĢmesinde faklı etkenler de olmalıdır. Berke Han‟ın Müslüman olmasıyla iki Moğol 

devletinin arası açılarak, Altınorda ve Ġlhanlı birbirlerine düĢman olmuĢlardı.
 
Altınorda, 

putperest Ġlhanlı Devleti‟ne karĢı ittifak arayıĢına girdi. Bu sebeplerle Berke Han ve Memluk 

Sultanı Baybars arasında Ġlhanlılara karĢı bir ittifak kuruldu. II. Ġzzeddin Keykavus da 

Ġstanbul‟dan her iki tarafa gönderdiği elçiler sayesinde ittifaka katıldı.
22

 VIII. Mikhael, 

Hülagü Han‟ın baskısıyla Altınordu, Memluklü ve II. Ġzzeddin Keykavus‟a karĢı dostane 

politikasını değiĢtirdi.
23 

Ġlhanlılarla iliĢkilerini sağlamlaĢtırmak amacıyla evlilik yoluyla 

akrabalık tesis etti.
24

 Ġmparatorun bu siyasi tavır değiĢikliği üzerine II. Ġzzeddin Keykavus da 

harekete geçmiĢ olmalıdır. Sarı Saltuk Türkmenlerinden ve Ali Bahadır‟dan destek istedi. 

Ancak imparatorun karĢı hamlesi ile planları suya düĢtü ve tutuklandı.
25

 

2. II. Ġzzeddin Keykavus’un Kırım’a Gitmesi (1264) 

II. Ġzzeddin Keykavus‟un Enez Kalesi‟ne hapsedildiği haberi Altınorda‟ya ulaĢınca 

Berke Han‟ın nikâhlı eĢi, II. Ġzzeddin Keykavus‟un halası, II. Ġzzeddin‟in kurtarılmasını 

                                                                                                                                                                                     
56. Bu konuĢma Sultan II. Ġzzeddin Keykavus‟un Rum dayısı Kir Kedid tarafından Vasilyus‟a iletilmiĢtir. 

Fakat kanaatimizce bu teĢebbüsü ihbar eden kiĢi dayısı Kir Kedid değildir çünkü bu zamana kadar II. 

Ġzzeddin Keykavus‟un saltanatından nasiplenmiĢtir. 

18
 Ġbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 268; Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 57. 

19
 Bazı rivayetlere özellikle de çağdaĢ Bizans kaynaklarına ve onları referans alan günümüz batılı yazarlara 

göre, II. Ġzzeddin Keykavus, Ġstanbul‟a geldikten sonra gizlice Hıristiyanlığı kabul etmiĢ ve vaftiz olmuĢtur. 

II. Ġzzeddin Keykavus‟tan önce de Selçuklu hükümdarlarının Hristiyan olduklarına dair söylentiler sık sık 

çıkardı. Özellikle annelerinin Hristiyan olması ya da Hristiyanlara ve Hristiyanların kutsallarına saygı 

göstermeleri buna neden oluyordu. II. Ġzzeddin Keykavus‟un kutsal ikonalara saygı göstermesi ve 

Hristiyanlarla iç içe yaĢaması bir Hristiyan olduğu inancını doğuruyordu. V. Gordlevski, Anadolu Selçuklu 

Devleti, çev. Azer yaran, Ankara 1988, s. 334. 

20
 Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 57. 

21
 Pachymeres, Relations Historiques, s. 61; Yusuf Ayönü, Selçuklular ve Bizans, Ankara 2018, s. 269. 

22
 Göksu Erdeğer, III. Alaeddin Keykubad, s. 57. 

23
 Sevim-Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 479. 

24
 Merçil, Bizans'ta Selçuklu Hanedan Mensupları, s. 718. 

25
 Zerrin Günal Öden, “Türkiye Selçuklu Sultanı II. Giyaseddin Mesud Hakkında Bazı GörüĢler”, Belleten, C. 

LXI, S. 231, Ankara 1997, s. 288. 
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Berke Han‟dan istedi.
26

 Aksarayî‟ye göre birkaç bin asker, Ġbn ġeddad‟a göre 20 bin asker 

Kutlug Melik kumandasında, Berke Han tarafından II. Ġzzeddin Keykavus‟u kurtarmak için 

gönderildi. Altınorda askerleri kıĢ mevsiminin Ģiddetinden donan Tuna nehrinin üzerinden 

atlarıyla geçerek Enez Kalesi‟ne geldiler ve kaleyi kuĢattılar.
27

 EĢ zamanlı olarak Berke Han 

tarafından yönlendirilen Bulgarlar da Balkanlar‟da Bizans topraklarına saldırdılar. Yakıp, 

yıkıp her tarafı yağmaladılar. Bizans Ġmparatoru VIII. Mikhael, saldırılar karĢısında daha 

fazla dayanamayarak ve II. Ġzzeddin Keykavus‟u Altınorda askerlerine teslim etti.
28 

II. 

Ġzzeddin Keykavus ve iki oğlu Mesud ve Keyümers Kırım‟a götürüldü.
29

 

Kırım‟da Berke Han‟ın huzuruna çıkarılan II. Ġzzeddin Keykavus, geri dönüp savaĢmak 

ve Bizans‟ın elinde kalan ailesini kurtarmak için asker istedi. Berke Han‟ın kafasında da bu 

fikir vardı. II. Ġzzeddin Keykavus‟u büyük bir orduyla Selçuklu ülkesine göndermek istiyordu. 

Doğuda Ġlhanlıların olması oldukça tehlikeli idi. Bu yüzden Berke Han, II. Ġzzeddin 

Keykavus‟u Bizans toprakları üzerine gönderdi. Altınorda‟dan aldığı destek ile Bizans 

topraklarına giren II. Ġzzeddin Keykavus daha fazla ilerleyemedi. Çünkü Bizans, 

Memlüklülerle ittifak yapmıĢ ve Memlük elçisi Bizans‟ta idi. Memlük elçisi Fariseddin 

AkkuĢ el-Mesudi yapılacak olan savaĢı engelledi.
30

 

II. Ġzzeddin Keykavus istediğini alamadan Kırım‟a döndü. Berke Han tarafından 

kendisine verilen Suğdak ve Sulhad‟da ikamet etmeye baĢladı. Berke Han‟ın kızı Urbay 

Hatun ile evlendi. 1266‟da Altınorda tahtına geçen Mengü Timur, II. Ġzzeddin Keykavus‟un 

iktasını elinden almadı. II. Ġzzeddin Keykavus daha sonraları hayatının geri kalanını 

geçireceği Kefe Ģehrine yerleĢti. Anadolu‟ya gitmeye teĢebbüs etti mi bilmiyoruz. XIV. yüzyıl 

baĢlarındaki bir Ceneviz vesikasından, Kefe‟de “Keykavus” adlı bir saray bulunduğu 

öğreniyoruz.
31

 

II. Ġzzeddin Keykavus, 1264 yılında bir gemi ile Karadeniz yoluyla Kırım‟a gittikten 

sonra bir daha Anadolu‟ya dönemedi. Buna karĢılık onun soyundan gelenler Selçuklu 

ülkesine geri dönerek mirasına sahip çıktılar ve hükümdar oldular. II. Ġzzeddin Keykavus‟un 

oğullarından Alaeddin SiyavüĢ babası ölmeden önce, 1277 yılında Kırım‟dan Anadolu‟ya 

gelerek Karamanoğulları‟yla birlikte Konya‟yı ele geçirmiĢ ve tahtta hak iddia etmiĢtir (Cimri 

Olayı). II. Ġzzeddin Keykavus‟un ölümünden sonra ise diğer oğulları II. Gıyaseddin Mesud, 

                                                           
26

 Berke Han‟ın II. Ġzzeddin Keykavus‟a yardım etmesinde siyasi sebeplerin yanında her ikisinin de 

Müslüman olması ana faktördü. Berke Han‟ın eĢinin de Selçuklu sultanı ile akraba olması yardım fikrini 

zorunlu hale getirmiĢti. Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 57; W. De. Tiesenhausen, Altınordu Devleti 

Tarihine Ait Metinler, ter. Ġ. H. Ġzmirli, Ġstanbul 1941, s. 61. 

27
 Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 57. 

28
 Ġbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 268. 

29
 Merçil, Bizans'ta Selçuklu Hanedan Mensupları, s. 718. 

30
 Aksarayî eserinde Berke Han‟ın II. Ġzzeddin Keykavus‟un Kırım‟a gelmesinden hemen önce öldüğünü 

yazmaktadır. Bu ölümü Selçuklu sultanının geliĢinin uğursuzluğuna yoran Moğolların, II. Ġzzeddin 

Keykavus‟u geldiği yoldan geri döndürüp Kefe‟de ikamet etmeye zorladıklarını söylemektedir. Aksarayî, 

Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 57. Fakat bu yazılanlar kronojiyle uyuĢmamaktadır. II. Ġzzeddin Keykavus, Enez 

Kalesi‟nden 1263 yılında kurtarılmıĢtır. Berke Han ise 1266‟da ölmüĢtür. Arada 3 yıllık bir zaman dilimi 

bulunmaktadır. Ayrıca Berke Han kızını Selçuklu sultanına eĢ olarak vermiĢtir. Sevim-Merçil, Selçuklu 

Devletleri Tarihi, s. 479. 

31
 Bratianu, Le Commerce Genois, Paris 1929, s. 219‟dan naklen Turan, Türkiye, s. 500-501. 
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Kılıç Arslan, Keyümers ve Feramurz da Kırım‟dan Anadolu‟ya geçmiĢler ve saltanat 

iddiasında bulunmuĢlardır. II. Gıyaseddin Mesud 1280 yılından sonra Kırım‟dan Sinop‟a 

gelmiĢ ve çetin mücadeleler sonucu iki kez (1284–1296/1302–1308) Selçuklu tahtına 

çıkmıĢtır. Nihayetinde ise II. Ġzzeddin‟in oğullarından Feramurz‟un oğlu III. Alaeddin 

Keykubad, Gazan Han tarafından 1298–1302 yılları arasında hükümdarlık tahtına 

oturtulmuĢtur.
32

 

3. II. Ġzzeddin Keykavus’un Bizans’ta Kalan Aile Üyeleri 

II. Ġzzeddin Keykavus‟un yedi oğlu ve iki kızı vardı. Bunlar: II. Gıyaseddin Mesud, 

Rükneddin Keyümers, Rükneddin Kılıç Arslan, Alaeddin SiyavuĢ, Feramurz, Bizans'ta kalan 

iki oğlu ve bir kızı, bir de Fatma Hatun.
33

 II. Ġzzeddin Keykavus, Selçuklu ülkesinden 

Bizans‟a giderken iki oğlu Mesud ve Keyümers yanında idi. Yani 1262‟den önce 

doğmuĢlardı. Bizans‟ta kalan iki oğlu ise bunların küçükleri idi. Ama Anadolu‟da mı yoksa 

Ġstanbul‟da mı doğduklarını tahmin etmek istersek yıl hesabı ile kesin olarak birinin 

Anadolu‟da doğmuĢ olması ve 1262‟de bebek olmalıdır. Rükneddin Kılıç Arslan, Alaeddin 

SiyavuĢ ve Feramurz ise 1264‟den sonra Kırım‟da doğmuĢ olmalıdır. 

II. Ġzzeddin Keykavus, Bizans'ta sürgünde iken yanında annesi Berduliye Hatun, eĢi, 

dört oğlu (Mesud, Keyümers, Konstantin Melik ve ismi bilinmeyen bir melik), bir kızı
34

, bir 

kız kardeĢi (görünüĢe göre evlenmemiĢ)
35

 ve iki dayısı ( Kir Kedid ve Kir Haye) dâhil olmak 

üzere akrabaları vardı. Ana kaynaklarda doğrudan ismi geçenler bunlardı ve sultanın en 

yakınındaki aile üyesi en büyük oğlu II. Gıyaseddin Mesud idi. II. Ġzzeddin Keykavus ve VIII. 

Mikhael Paleologos‟un arası açılınca; ilk olarak, VIII. Mikhael Paleologos sultanın ailesinden 

kadınları ve küçük çocukları Ġznik Ģehrine gönderdi.
36

 Amacı ailesini elinde tutarak II. 

Ġzzeddin Keykavus‟u kontrol altına almaktı. Ancak kaynaklara göre II. Ġzzeddin Keykavus 

1264 yılında Enez‟den Kırım‟a gitmek için ayrılırken ailesinin çoğu Ġstanbul‟da idi.
37

 

Kanaatimizce II. Ġzzeddin Keykavus,  Kırım‟a giderken yanına 2 oğlunu almıĢ, geride 

ise iki oğlunu Ġstanbul‟da esaret altında bırakmıĢtır. Hapsedildiği kaleden aldığı yardımla 

                                                           
32

 Göksu Erdeğer, III. Alaeddin Keykubad, s. 79. 
33

 Ġ. Hakkı UzunçarĢılı eserinde III. Alaeddin Keykubad‟ın babası Feramurz‟un Ġstanbul‟da öldüğünü ve 

Rükneddin Kılıç Arslan‟ın HristiyanlaĢtığını belirtir. II. Ġzzeddin Keykavus‟un iki kızından biri, Hand Fatma 

Hatun da Hıristiyan geleneklerine göre yetiĢtirilmiĢtir. Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, C. I, 

Ankara 1998, s. 17. Ġ. Hakkı UzunçarĢılı, Fatma Hatun hakkında yanılmıĢ olmalıdır. Çünkü Konya‟da Fatma 

Hatun‟un ve annesinin bir türbesi bulunmaktadır. Tamir kitabesinden anlaĢıldığı kadarıyla zaviye, daru‟l-

huffaz, mescid ve türbe olarak h.700 /m. 1300 yıllarında inĢa edilen bu bina II. Ġzzeddin Keykavus‟un kızı 

Fatma Hatun tarafından yaptırılmıĢtır. II. Ġzzeddin Keykavus‟un kızı Hand Fatma Hatun türbeyi annesi için 

yaptırmıĢtır. 
34

 Yalnızca Pachymeres‟in eserinde geçen II. Ġzzeddin Keykavus‟un bu kızı hakkında hiçbir bilgi 

bulunmamaktadır. 1264 yılında II. Ġzzeddin Keykavus Kırım‟a giderken bu kızını da Bizans‟ta bırakmıĢtır.  

Pachymeres, Relations Historiques, s. 60. 
35

 Berduliye Hatun ile II. Gıyaseddin Keyhüsrev‟in kızı olup II. Ġzzeddin Keykavus‟un küçüğü idi. Georges 

Pachymeres ve Ġbn Bîbî‟nin eserlerinden öğrendiğimiz kadarıyla II. Ġzzeddin Keykavus kız kardeĢini 

beraberinde Ġstanbul‟a götürdü. II. Ġzzeddin Keykavus Kırım‟a gidince kız kardeĢi Ġstanbul‟da kaldı. Annesi 

ve II. Ġzzeddin Keykavus‟un iki oğlu ile gözaltına alındı. Pachymeres, Relations Historiques, s. 160. Daha 

sonraki hayatı hakkında elimizde hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Rustam Shukurov, The Byzantine Turks 

1204-1461,  Bostan 2016, s. 114. 
36

 Pachymeres, Relations Historiques, s. 61. 

37
 Shukurov, The Byzantine Turks, s. 105. 
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kendini kurtaran II. Ġzzeddin Keykavus, geri dönerek ailesini kurtarmak istemiĢ ama baĢarılı 

olamamıĢtır.Melik Konstantin adını alan oğlu tamamen bir Hıristiyan olarak yetiĢtirildi.
38

 

Diğer melik ise bir Müslüman olarak yaĢadı. ġimdilik elimizdeki kaynaklar bu çocuğun ismi 

ve yaĢı hakkında bir bilgi vermemektedir. 

II. Ġzzeddin Keykavus‟un annesi Berduliye Hatun, Selçuklu Devletindeki taht 

mücadeleleri sırasında oğlu II. Ġzzeddin Keykavus‟un yanından hiç ayrılmadı. 1262'de oğlu 

Sultan II. Ġzzeddin Keykavus ile birlikte Bizans'a-Ġstanbul‟a gitti. Bizans topraklarına 

vardığında yaĢı 50 civarındaydı. Pachymeres onu “yaşlı-ihtiyar” olarak isimlendirmiĢtir.
39

 

Berduliye Hatun Ġstanbul‟da sultanın diğer kadınları ve çocukları ile birlikte imparatorluk 

saraylarından birinde yaĢadı. 1264 yılında II. Ġzzeddin Keykavus, Bizans‟tan ayrılırken 

Berduliye Hatun Ġstanbul‟da kaldı.
40

 Bu tarihten sonra Ġbn-i Bîbî ve Yazıcızâde Ali‟nin 

eserlerinde aktarılan bilgiler biraz hikâyemsi ve efsanevi geliĢmektedir. Bir rivayete göre 

Berduliye Hatun, II. Ġzzeddin Keykavus‟un kaçıĢından sonra oğlunun öldüğüne dair söylenti 

üzerine kendini bir kuleden atmıĢtır. Bir rivayete göre de Ġstanbul‟dan Verroia'ya götürülmüĢ 

ve ölümüne kadar orada yaĢamıĢtır. Diğer Ġstanbul‟da kalan aile üyeleri de bu Ģehre 

gönderilmiĢtir.
41

 Berduliye Hatunun ölüm tarihi bilinmemektedir. Ancak uzun yıllar burada 

yaĢadığını belirten Yazıcızâde Ali, Ģehrin duvarlarından bir kuleye onun adını verdiklerini 

kaydetmiĢtir. “Ana Kapısı” bu kapıya verilen isimdi. 

Kaynaklar II. Ġzzeddin Keykavus‟un tek bir eĢle Ġstanbul‟a geldiğini nakletmiĢtir. 

Elbette ki Selçuklu sultanının diğer sultanlar gibi bir haremi vardı. Bizans‟a ilk kez 

sığındığında yanında tüm haremi vardı. Bizans‟a ikinci kez sığındığında ise yanında hane 

halkı ve çocukları vardı. Ġstanbul‟da yanında tek bir eĢi olduğuna dair görüĢ birliği olmasına 

rağmen eĢinin kimliği hakkında kesin bir yargı bulunmamaktadır. John III Vatatzes‟in 

kızlarından biri ile evlendiği düĢünülmektedir.
42

 Venoria‟da intihar eden annesi değil karısı 

Hristiyan olan Anna idi. ġehrin kapısının adı da bu sebeple “Anna'nın Kapıları” adını 

almıĢtı.
43

 Yüksek olasılıkla bu kadın Bizanslı ve Hristiyandı. II. Ġzzeddin Keykavus‟un eĢi de 

annesi ve kızıyla beraber Bizans‟ın elinde esir kaldı. 1264‟den sonraki hayatı hakkında 

Ģimdilik bir kayıt bulamadık. 

B. Melik Konstantin 

Melik Konstantin hakkında en yaygın bilgiler Bizans kaynağı Pachymeres‟e 

dayanmaktadır. Pachymeres, II. Ġzzeddin Keykavus‟un Ġstanbul‟da kalan iki oğlundan biri 

olarak onun ismini vermiĢtir.
44

 II. Ġzzeddin Keykavus, Bizans topraklarından ayrılırken 

ailesinin yarısını Ġstanbul‟da bıraktı. Ġmparator tarafından bu aile üyeleri beraberce Veria‟ya 

(Venoria/Berroia/Karaferiya-Yunanistan‟da) gönderildi. Orada kendilerine arazi tahsis edildi. 

Soy olarak asil olan bu iki küçük melik bölgenin varisi oldular. Bu sırada her ikisi de 

Müslüman idi. Tahminen bu çocuklar biraz büyüyünce iki erkek kardeĢten biri Veria‟da 

                                                           
38

 Turan, Türkiye, s. 50; Merçil, Bizans’ta Selçuklu Hanedan Mensupları, s. 719. 

39
 Pachymeres, Relations Historiques, s. 61. 

40
 Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 655. 

41
 Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 657. 

42
 Pachymeres, Relations Historiques, s. 160. 

43
 Pachymeres, Relations Historiques, s. 161. 

44
 Pachymeres, Relations Historiques, s. 161. 
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kalırken, Melik Konstantin Ġstanbul‟a alındı. Vaftiz edilerek Hristiyan oldu ve bir kiliseye dini 

eğitim için verilip keĢiĢ yapıldı.
45 

 

Pachymeres, Melik Konstantin‟in Hristiyan olduğunu ve Roma geleneklerine gayretle 

bağlı kaldığını vurgulamıĢtır. Hristiyanlığı kabulü çok çabuk olmuĢtur. Pakhymeres bunu 

doğal kabul ederek II. Ġzzeddin Keykavus‟un kendisi de Hristiyan inancına yatkındı 

demiĢtir.
46

 

Melik Konstantin‟in Bizans metinlerinde geçen “sebastokrator
47

 ve caesar
48

” 

unvanlarına bakıldığında oldukça önemli bir mevkide olduğu anlaĢılabilir. Bir sultanoğlu 

olduğu, sultan neslinden geldiği açıkça ifade edilebilir. Melik Konstantin, II. Andronikos 

adına önce Pegai (Biga) muhtemelen daha sonra da Veria (Berroia/Karaferiya –

Yunanistan‟da) valisi oldu. Kendisine tahsis edilen Pronia/ikta sayesinde iyi bir yaĢam 

seviyesine sahipti.
49

 Zaten kendisine verilen valilikler çok yüksek bir statüsünün olduğunu 

göstermektedir. Sahip olduklarını kendinden sonraki nesline bıraktığı için soylu bir aile ortaya 

çıkmıĢtır. 

Melik Konstantin, kuvvetle muhtemel Selçuklu ülkesinde doğdu, 1262‟de babasıyla 

önce KemalpaĢa‟ya sonra Ġstanbul‟a geldi. 1264‟de babası II. Ġzzeddin Keykavus‟la Kırım‟a 

gidemedi çünkü çok küçük olduğu için Ġstanbul‟da idi. Bu yüzden diğer kadınlarla rehin 

kaldı. Biraz büyüdükten sonra Bizans aristokrasisinin içinde kendine yer buldu. Onun 

Ġstanbul‟da giydiği resmi kıyafeti, Selçuklularla uyumlu idi. Kırmızı bir taĢla (pamir veya 

yakut) süslenmiĢ bir baĢlık ve koyu mavi bir elbise giyiyordu. BaĢlığı soylu olduğunu, 

elbisesi ise Bizans hiyerarĢisi içinde bir yeri olduğunu gösteriyordu.
50

 

II. Andronikos‟a, Melik Konstantin‟i Selçuklu sultanı ilan etmesi teklif edilse de, 

imparator onu Pegai‟a (Biga) vali olarak atadı (1305-1306). Melik Konstantin yeğeni olan 

Rükneddin Kılıç Arslan‟ın kızı ile birlikte Balıkesir‟e gönderildi. II. Andronikos bu kızın 

bölgedeki Bizans‟ın paralı askerî birliklerinin komutanı Melik Ġshak ile evlenmesini istedi.
51

 

Melik Konstantin‟in kardeĢi Rükneddin Kılıç Arslan, Bizans topraklarından ayrılırken 

karısını ve kızını orada bırakmıĢtı (1290). Uzun yıllar oturduğu ve elinde tuttuğu Karadeniz 

Ereğlisini iyi niyetinin karĢılığı olarak II. Andronikos‟a vermiĢti.
52

 Buna karĢılık ailesinin 

yanına gönderilmesini rica edince Ġstanbul'da bıraktığı eĢi bir süre sonra yanına gönderildi 

fakat kızı Ġstanbul'da kaldı, imparatorun rehinesi olarak tutuldu. Bizans kaynaklarına göre bu 

                                                           
45 Öden, a.g.m, s. 289; Yonca Anzerlioğlu, “Bizans Ġmparatorluğunda Türk Varlığı”, Türkler, C. VI, Ankara 

2002, s. 228. 

46
 Pachymeres, Relations Historiques, s.30. 

47
 Sebastokrator/ Sevastokrator, Yunanca saygıdeğer hükümdar anlamında bir Bizans ünvanıdır. John 

Haldon, Bizans Tarih Atlası, çev. Ali Özdamar, Ġstanbul 2007, s. 270. 

48
 Caesar (Latince bir kelimedir, Sezar) Tetrarhi (dörtlü idare) zamanında, aile imparatorluklarında 

kıdemli/birinci imparator Augustus‟un idaresi altında yer alan ikincil hükümdara verilen unvandı. Genç 

hükümdarlar ve VII. yy‟dan sonra en yüksek mahkeme baĢkanlığı için kullanılmıĢtır. Geleneksel olarak bu 

makam hükümdar oğullarınındı. Haldon, a.g.e., s. 265. 

49
 Pronia/Pronoia çoğunlukla askeri hizmet karĢılığında tahsis edilen mali gelirdi. Ġlk kez XII. yy‟da görüldü 

ve giderek yaygınlaĢtı. Ömür boyu süren ve miras bırakılabilen bağıĢa dönüĢmüĢtür. Haldon, a.g.e, s. 273. 
50

 Shukurov, The Byzantine Turks, s. 188. 
51

 Pachymeres, Relations Historiques, s. 60. 
52

 Pachymeres, Relations Historiques, s. 47. 
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kız da Hristiyan geleneklerine çok uyumlu gözüküyordu.
53

 II. Andronikos bu kızı, siyasi 

olarak iĢbirliği yapmak istediği Batı Anadolu beylerinden Melik Ġshak ile evlendirmeyi 

planladı. Melik Ġshak hakkında iki görüĢ bulunmaktadır. Ya bir Karasili Türk emiri 

(Dobruca‟dan geri gelenlerden) ya da bir Selçuklu soyundan gelen bir melikti.
54

 Melik Ġshak 

hırslı biri olup Bizans'ın yardımıyla Selçuklu tahtına geçmek istiyordu. Ġstanbul‟da kalan 

Rükneddin Kılıç Arslan‟ın kızı ile evlenmesi iĢine yarayacaktı. Melik Ġshak ile Rükneddin 

Kılıç Arslan‟ın kızı evlendi. Melik Ġshak‟a Bizans adına Biga prefectligi/valiliği verildi 

(1307). Bu tarihlerde Balıkesir bölgesi oldukça hareketli ve tehlikeli idi. Bizanslılar, 

Türkmenler, Türkopoller ve Katalanlar bölgede hâkimiyet kurmaya çalıĢıyordu. Melik Ġshak 

da bu karmaĢa da siyasi iliĢkilerinin kurbanı oldu ve Katalanlar tarafından öldürüldü (1312).
55

 

Yazıcızâde Alî‟de bahsedildiği üzere II. Gıyaseddin Mesud, 1280‟lerin sonunda 

Bizans‟ta yaĢayan kardeĢlerinin ve Bizans topraklarında kalan Türklerin durumunu öğrenmek 

istedi. Ġmparatora elçiler gönderdi. Cevaben kardeĢlerinden birinin imparatorun yanında 

olduğu, bir erkek kardeĢinin de Karaferia‟da bey olduğu iletildi.
56

  Tahminen bu tarihlerde 

Melik Konstantin Berroia valisi idi. Bizans idaresinde baĢarılı bir yönetici olarak hizmet 

ediyordu. AnlaĢılan 1280‟lerden 1306‟lere kadar Bizans‟ın çeĢitli Ģehirlerinde vali olarak 

görev yaptı. 1306‟dan sonra ise Batı Anadolu‟dan kayboldu.
57

 

Bunun sebebi Melik Konstantin‟in farklı gruplar arasında yaĢanan siyasi çatıĢmalar 

sonucu bölgeden ayrılarak Bizans ordusuna bağlı Türkopol birliklerinin baĢında Trakya'ya 

geçmesiydi. Çünkü Batı Anadolu‟da Melik Konstantin'in görevi, Katalan-Türk ittifakını 

bozmaktı. Ancak iĢler öyle bir karıĢtı ki Melik Ġshak‟ın da öldürülmesiyle, Melik Konstantin 

de bu ittifak içinde yer alarak Bizans‟a bağlılığından vazgeçti. Ġki yıl sonra Katalanlardan 

ayrılarak 1000 atlı asker ve 500 yaya ile birlikte Sırp kralı Stephan Milutin‟in (1282-132l) 

hizmetine girdi (1309). Ancak kötü Ģöhretli Sırp kralı muhtemelen tedbir amaçlı Melik 

Konstantin‟in bütün atlarına ve silahlarına el koydu. Bu tarihten sonra da baĢına ne 

geldiğinden haberdar değiliz.
58

 

Yazıcızâde Ali, II. Ġzzeddin‟in oğullarını anlatırken isim vermeden Melik 

Konstantin‟den bahsetmiĢtir. “Sultan Mesud’un kardeşi, imparatorun yanında kalan, bazı 

Türklerle birlikte kaçmak istedi. İmparator bunu öğrendi, onu yakalattı ve gözaltına aldırdı. 

Daha sonra patrik onu imparatordan isteyerek vaftiz etti ve bir keşiş yaptı. Bir müddet 

Ayasofya’da patriğe hizmet eyledi.”
59

 Ayrıca ek bir bilgi vermiĢtir. Dobruca Türklerinin 

efsanevi lideri Sarı Saltık bu meliki (Konstantin‟i) patrikten istedi. Tekrar Müslüman yaparak 

Ġstanbul‟dan ayrıldı ve kuzeye Dobruca‟ya gittiler. Bu bilgiler tarihin akıĢı içinde 

doğrulanmayan bir bilgidir. Çünkü Selçuklu sultanlarından gelen nesiller, saltanat 

mücadelesinden yara almamak için güvenli bir liman olarak Bizans‟a gitmiĢlerdir. Bu kiĢiler 

                                                           
53

 Pachymeres, Relations Historiques, s. 47. 
54

 G. Finlay, History of the Byzantine and Greek Empire (from  MLVII to MCCCCUII), Edinburg and London 

1854, s. 502. 
55

 Pachymeres, Relations Historiques, s. 62. 

56
 Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 723. 

57
 Göksu Erdeğer, III. Alaeddin Keykubad, s. 72. 

58
 Pachymeres, Relations Historiques s. 61; Nikeforos Grigoras, Romaiki İstoria, s. 264; Merçil, a.g.m, s. 

719, not 37. 

59
 Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 657. 
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zamanla asimile olarak kimlik değiĢtirmiĢlerdir. O tarihlerde bu durum çok sık rastlanan 

vakalardandı. Aynı zamanda da Hristiyanlar da Müslüman olmaktaydı. 

1. Melik Konstantin’in Nesli 

Melik Konstantin ve onun soyundan gelenler Bizans içinde soylu ve ünlü bir aile olarak 

“Melik/Melikes/Melek” tanınmıĢtı.
60

 Bu ailenin ilk tespiti XIV. yy.‟ın ilk yarısına 

dayanmaktadır.
61

 Bu ailenin ilk birinci kuĢağı Melik Konstantin idi. Osmanlı‟nın ilk 

padiĢahlarından Yıldırım Bayezid‟a (1389-1402) Balkan fetihleri sırasında Veria Ģehrinin 

anahtarını takdim eden Michail Lizikos‟un Melik Kosntantin‟in torunu olduğu bilinmektedir. 

Michail Lizikos bir süre Osmanlı‟ya hizmet etti. Kuzeni ile beraber Anadolu‟da Malatya ve 

Erzincan fetihlerine katıldı. Daha sonra Osmanlı padiĢahı Yıldırım Bayezid‟den izin alıp 

Veria‟ya geri döndü.
62

 

Melik Konstantin‟in muhtemel nesli Ģu Ģekilde devam etmiĢtir:
63

 

I. KuĢak (1280–1300) 

Κωνσταντῖνος Μελήκ, 1306 sonrası? 

II. KuĢak (1300–20) 

Ἰωάννης Μελίκης, 1323–26 

III. KuĢak (1320–40) 

Ἀστραπύρης Μελίκης, 1338–43 

IV. KuĢak (1340–60) 

Μελίκ, 1350–52 

V. KuĢak (1360–80) 

VI. KuĢak (1380.–1400.) 

῾Ράλης Μελίκης, ca. 1400 

VII. KuĢak (1400–20) 

VIII. KuĢak (1420–40) 

Μανοσὴλ ῾Ραοὺλ Μελίκης, ca. 1439/40 

IX–X. KuĢak (1440–80) 

XI. KuĢak (1480–1500) 

Ματθαῖος ῾Ραοὺλ Μελίκης Ἀσάνης Παλαιολόγος, d. 1497 

  

                                                           
60

 Melik kelimesi Arapça bir unvan olup (malik/melik-م ل ن) Yunancaya da geçmiĢti. Ġranlılar ve Türklerin 

kullandığı bu kelime Bizans‟ta da “kral ya da prens” anlamında aynen kullanılıyordu. XIII. yüzyıl Selçuklu 

ülkesinde de Selçuklu sultanlarının oğullarına verilen bu unvan Ġran‟da “şehzade” olarak yaygındı. Aynı 

zamanda devletin üst düzey memurları içinde bu unvan resmiyet kazandı. Örneğin “melik el-ümera-emirlerin 

başı” veya “melik el-sevaḥil-sahiller komutanı” ve de “melik el-şuara-şairlerin önde geleni” gibi. 

Osmanlı‟da Ģehzade olarak devam etti. 

61
 Shukurov, The Byzantine Turks, s. 188. 

62
 Anzerlioğlu, a.g.m, s. 229. 

63
 Shukurov, Rustam, The Byzantine Turks, s189. 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 176 

2. Melik Konstantin’in Bizans’ta Kalan Diğer KardeĢi Melik? 

II. Ġzzeddin Keykavus, Enez‟den Kırım‟a doğru yola çıkarken arkasında bıraktığı iki 

oğlu vardı. Biri Melik Konstantin diğeri adını bilmediğimiz “melik ?”. Melik Konstantin 

Bizans‟ın hizmetine girerken diğer Melik ise Balkanlar‟a yerleĢti. 

Selçuklu hanedanından Balkanlara yerleĢenler, araĢtırmacılar için hep bir merak konusu 

olmuĢtur. Yunanlı bir tarihçi olan Elizabeth Zachariadou da bu konu hakkında “II. Ġzzeddin 

Keykavus‟un Veroia‟daki Hristiyan Torunları” adlı makalesinde bu konuyu irdelemiĢtir.
64

 II. 

Ġzzeddin Keykavus‟un torunlarından Veroia‟ya
65

 yerleĢmiĢ olan bir kolu inceleyerek, XIV. 

yy‟a ait Vatopedi Manastırının kayıtlarını temel almıĢtır. Bu kayıtlarda Veroia bölgesindeki 

toprak sahipleri veya devlete hizmet karĢılığı verilen mülk sahiplerinin isimleri 

bulunmaaktadır. Bu isimler arasında Selçuklu kökenli feodallerin isimlerine rastlanmaktadır. 

1265‟ten itibaren burada bulundukları bilgisine ulaĢılmaktadır. 

Elizabeth Zachariadou‟un fikirlerini destekleyen bir Osmanlı kaynağı mevcuttur. II. 

Murat‟ın (1421-1451) kâtiplerinden Yazıcızâde Ali‟nin eseri “Oğuznâme” ya da 

“Selçuknâme” de geçen bir kaç bölüm Veroia Selçukluları hakkında bilgi vermektedir.
66

 

Veroia‟dan Osmanlının baĢkenti Edirne‟ye kalkıp gelen iki kardeĢ, Mikhos Sultan ve 

Demetres Sultan, II. Murat‟tan mülkleri üzerindeki vergi indiriminin yenilenmesini rica 

etmiĢlerdir.
67

 Yazıcızâde Ali‟ye hikâyelerini anlatmıĢlardır. Buna göre II. Ġzzeddin 

Keykavus‟un Bizans‟a sığınması sırasında yanında Gıyaseddin Mesud ve Rükneddin 

Keyümers‟in bulunuyordu.
68

 II. Ġzzeddin Keykavus Kırım‟a giderken ismi verilmeyen iki 

oğlu Bizans imparatoru tarafından anneleri ile Karaferya‟ya (Veroia) gönderildi.
69

 Ġmparator 

tarafından Keykavus‟un iki oğluna, karĢılığında askeri hizmetlerde bulunacakları timario 

(timar) tevcih edildi. 

Bu hikâyeye göre: “Sultan II. Keykavus’un iki genç oğlu-isimleri zikredilmemektedir- 

imparator VIII. Manuel Palaiologos tarafından Veroia’ya Subasides=Subaşılar olarak 

atanmış ve imparatorun da kızkardeşi olan yaşlı nineleriyle birlikte yerleştirilmişlerdir. Daha 

sonra İmparator iki oğuldan birini İstanbul’a hizmetine çağırmıştır. Veroia’da kalan oğul ve 

onun oğlu Müslüman yaşamışlar ve öyle ölmüşlerdir. Fakat bu sonuncu oğulun çocukları 

Hıristiyan oldular. I. Bayezid (1389-1402) Veroia’ya hâkim olduğunda şehrin idarecisi, 

onların torunlarından Lyzakos adında biriydi. Sultan daha sonra onu ailesiyle birlikte 

getirdiği Zihna’ya bizzat subaşı olarak atadı. Bu Lyzakos, Selçuklu kökeni sayesinde I. 

Bayezid’ten vergi muafiyeti almayı başarmıştı. Tamamen bu vergi muafiyetinin yenilenmesi 

için II. Murad’a gelen iki kardeş, Demetres Soultan ve Mikhos Soultan, Lyzakos’un 

kardeşleri ya da yeğenleri olmalıydılar.”
70

 Veroia‟ya yerleĢen ve II. Ġzzeddin Keykavus‟un 
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 E. Zachariadou, “II. Ġzzeddin Keykavus‟un Veroia‟daki Hristiyan Torunları”, Makedonika, s. 62-74. 

65
 Veroia bölgesinin (Veria, Bepia, Bepoia) Osmanlı Devleti zamanındaki adı Karaferye‟dir. Yunanistan‟ın 

Orta Makedonya bölgesinde olup Selanik‟e 76 km. uzaklıktadır. Selçuklu ve Osmanlı zamanında burada 

Sırplar hâkimdi. 
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 Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 654. 
67

 Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 655. 
68

 Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 656. 
69

 Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 657. 
70

 E. Zachariadou, “II. Ġzzeddin Keykavus‟un Veroia‟daki Hristiyan Torunları”, s. 247; Zerrin Günal Öden, 

Karasi Beyliği, Ankara 1994, s. 289. 
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torunları Zihna‟da “Soultanos ailesi” olarak varlıklarına devam etmiĢlerdi. 

Georgios Pakhymeres ve Nikephoros Gregoras, bu olaylara paralel bilgiler vermiĢler ve 

bu iki melikten bahsetmiĢlerdir. Melik Konstantin hakkında ise daha fazla bilgi 

sunmuĢlardır.
71

 Melik Konstantin‟in daha sonra 1307‟de “Pegae” ya vali olarak tayin 

edildiğinden bahsetmiĢlerdir.
72

 Hatta “o samimi inançla vaftiz olunca Romalıların 

geleneklerine tevarüs etti” diye hristiyan olduğunu vurgulamıĢlardır. Yazıcıoğlu Âli‟nin 

bahsettiği II. Ġzzeddin Keykavus‟un annesinin imparatorun kardeĢi olması meselesinden 

bahsetmeyip sadece Hıristiyan bir kadın olduğunu söylemiĢlerdir.
73

 

Ancak verilen bilgilerde Yazıcıoğlu Âli‟ye göre Veroia‟ya yerleĢen Sultan II. Ġzzeddin 

Keykavus‟un oğlu ve onun oğlu Müslüman yaĢadılar ve öyle öldüler.
74

 Tespit edilen ilk isim 

bir Hristiyan ismi olduğu için bu isim torunlarından biri olmalıdır. 

Burada bir noktaya daha değinmeden geçmeyelim. Melik Konstantin Bizans‟a hizmet 

ederken bir kardeĢi daha Bizans topraklarında yaĢamaya baĢladı. Bizans‟a sığınan II. Ġzzeddin 

Keykavus‟un oğullarından biri de Feramurz idi. Feramurz Kırım‟da doğdu babasının 

ölümünden sonra Anadolu‟ya geçti. Anonim Selçuknâmenin bahsettiğine göre 1280‟de 

Rükneddin Keyümers ve II. Gıyaseddin Mesud‟dan sonra Anadolu‟ya geldi ve taht 

mücadelesine girdi. Feramurz, mevcut sultan III. Gıyaseddin Keyhüsrev‟in Moğollar 

tarafından desteklenmesiyle Konya tahtına oturamadı. Diğer üç kardeĢi, Gıyaseddin Mesud, 

Rükneddin Kılıç Arslan ve Rükneddin Keyümers arasında da mücedelede zayıf kaldı. 

Yenilince önce Kilikya‟ya sonra Bizans‟a sığındı (1282). Bu tarih devrin Bizans 

kaynaklarında verilen 1282 tarihiyle uyumlu bir rakamdır.
75

  

Feramurz‟un Bizans‟a sığındıktan sonra yaĢantısıyla ilgili kaynaklarda bir kayda 

rastlayamıyoruz.
76

 Ancak oğlu III. Alaeddin Keykubat‟ın Ġstanbul‟da doğduğuna dayanarak 

Ġstanbul‟da evlenmiĢ olabileceğini söyleyebiliriz. Karısının Türk veya Hristiyan olduğuna dair 

de ya da kaç çocuğu olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sonuç olarak Feramurz‟un 

Kırım‟dan Anadolu‟ya geldiği andaki yaĢı tahminen 14‟dür (1280). Feramurz‟un taht 

kavgasına girip ve Bizans‟a sığındığı andaki yaĢı da 16 olmalıdır (1280-1282). Bu tarihlerde 

Melik Konstantin 20 yaĢlarında ve Veria‟da vali idi. Ġki kardeĢin karĢılaĢıp karĢılaĢmadığına 

dair maalesef elimizde bir bilgi bulunamamaktadır.  
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 Pachymeres, Relations Historiques, s. 47. 
72

 Pachymeres, Relations Historiques, s. 48. 
73

 Pachymeres, Relations Historiques, s. 30. XIV. yy‟a ait Vatopedi Manastırına ait 5 belge incelendiğinde 

Soultanos ailesinin diğer üyelerinin isimleri de ortya çıkmaktadır. AraĢtırmalar sonunda kronolojik olarak 

1262‟ye en yakın isimler tespit edilmiĢtir. 1) Athanasios Soultanos, 2) Aleksios Soultanos Palaiologios, 3) 

Demetrios Soultanos Palaiologos, 4) Demetrios Soultanos Palaiologos.  Zachariadou, “II. Ġzzeddin 

Keykavus‟un Veroia‟daki Hristiyan Torunları”, s. 252. 
74

 Anzerlioğlu, "Bizans Ġmparatorluğunda Türk Varlığı", s. 229. 

75
 Göksu Erdeğer, III. Alaeddin Keykubad, s. 108. 

76
 Ancak birkaç yüzyıl sonra Feramurz‟un nerede olduğuna dair bir Osmanlı tarihçisi not düĢmüĢtür. 

MüneccimbaĢı eserinde II. Ġzzeddin Keykavus‟un oğlu Feramurz‟un Bizans imparatorunun hapsinde 

öldüğünü ifade etmiĢtir. MüneccimbaĢı, Câmi üd-düvel, Anadolu Selçukluları, terc. H.Fehmi Turgal, Ġstanbul 

1940, s. 48.Yerli kaynaklarla uyumlu bir Ģekilde Bizans‟a sığınan Feramurz‟un burada öldüğünü belirtmiĢtir. 
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3. Melik Konstantin’in Komuta Ettiği Türkopollar 

II. Ġzzeddin Keykavus 1262 yılında Bizans‟a sığınırken aile üyelerinin yanı sıra 

taraftarları da onunla sürgüne gitti. Hatta Psidia (Isparta-Burdur) metropolü Makarios da 

sultana rehberlik yapmak için yanındaydı.
77

 Selçuklu ileri gelenlerinden de hayli emir sultanla 

birlikte hareket ettiler. 

II. Ġzzeddin Keykavus her ne kadar Ġstanbul‟da iyi bir yaĢam sürse de bu monoton 

hayattan bir süre sonra sıkıldı. Saltanat süren ve savaĢ meydanlarında at koĢturan Selçuklu 

emirleri bu durumdan Ģikâyetçi olarak Bizans Ġmparatorunun huzuruna çıktılar. Sürekli bir 

Ģehir hayatından bıktıklarını,  "Türk taifesi" olarak kıĢlak ve yaylak hayatını özlediklerini, 

kendilerine kıĢın kıĢlayacak, yazın da yaylak olarak kullanacak bir arazi tahsis edilmesini 

istediler. Anadolu'dan kendilerine tabi olan Türkmenler'in de buraya getirtilerek 

yerleĢtirilmesini talep ettiler.
78

 Ġmparator VIII. Mikhail, Ġlhanlılardan çekinip II. Ġzzeddin 

Keykavus‟u yanında tutmak istediğinden ve batı sınırlarında askeri bir varlığın iĢine 

geleceğinden bu isteği yerine getirdi. Göç ettirilen Türkmenlere Bizans'la DeĢt-i Kıpçak 

arasında bulunan Dobruca arazisini verdi.
79

 Bu bölgeye çok daha önceden gelen Peçenek, 

Kıpçak ve Oğuz gibi Türk boyları da bu Türkmen topluluğa katıldılar. XIV. yüzyılın baĢında 

bölgede Türk topluluğu liderleri Balak‟ın önderliğinde bir devlet de kurdular.
80

 

Dobruca‟ya yapılan Türkmen göçlerinden dönemin Selçuklu kaynakları neden bilinmez 

ama bahsetmemiĢlerdir. Osmanlı dönemi kaynaklarında ise konu hakkında bilgi verilmiĢtir. 

Özellikle Yazıcızâde Ali‟nin yazdıkları ayrıntılıdır. Yazıcızâde Ali, bu bilgileri Ġbni Bîbî‟den 

almayıp, Bizans kaynaklarını da görmediğine göre nereden edinmiĢtir? Bu sorunun cevabını 

Ahmet YaĢar Ocak vermiĢtir. II. Murad devrinde Dobruca'da ve Karesi'de yaĢayan Türklerden 

almıĢ olmalıdır.
81

 

II. Ġzzeddin Keykavus, 1264‟de Bizans‟ı terk edip Kırım‟a giderken Dobruca‟daki 

Türkmenler de baĢlarındaki Sarı Saltık ile beraber hareket ettiler. Altın orda hanı Berke Han 

tarafından DeĢt-i Kıpçak arazisine yerleĢtirildiler. 16 yıl burada yaĢadılar. II. Ġzzeddin 

Keykavus‟un vefatından sonra Han‟dan izin alıp Dobruca‟ya geri döndüler.
82

 Sarı Saltuk ile 

göçen Türkmenlerin önemli bir kısmı benimsedikleri Ġslami inançlarını korumuĢlar ve 

Balkanlara da yaymıĢlardır. Balkanlara Babailerin inançlarını taĢımıĢlar, Balkanlar'daki Alevi 

ve BektaĢi topluluklarının temelini atmıĢlardır. 

Dobruca‟ya geri yerleĢen Türkmenler 1293 yılında Sarı Saltık'ın ölümüne kadar burada 

yaĢadılar. Bulgarlar'ın Bizans topraklarına saldırması ve sonrasında geliĢen olaylar yüzünden 

Türkmenlerin bir kısmı Anadolu‟ya geri döndüler. Dobruca‟da kalanlar ise HristiyanlaĢtılar. 

Günümüzde Moldova sınırlarında yaĢayan sayıları 200.000 civarında olan bu Türk topluluğa 

“Gagauzlar” denmektedir. Yani “Keykavus‟un adamları” halen bu topraklarda hüküm 
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 Pachymeres, Relations Historiques, s. 30. 
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 Ocak, Sarı Saltık, s. 27. 

79
 Öden, a.g.e., s, 287. 

80
 Mustafa ArgunĢah, “Gagauzların Tarihi”, Türkler, C. VI, Ankara, 2002, s. 234. 

81
 Ocak, Sarı Saltık, s. 28. 
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 Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 657. 
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sürmektedirler. II. Ġzzeddin Keykavus‟un Gagauzların atası olma ihtimali oldukça yüksektir.83 

Aslında Anadolu‟dan Türklerin kalabalık bir halde Rumeli 'ye ilk geçiĢleri XI. yüzyılın 

ikinci yarısında gerçekleĢmiĢtir. Türkleri Anadolu‟dan Rumeli‟ye geçiren bizzat Bizans 

Devleti‟dir.
84

 ÇeĢitli nedenlerle farklı tarihlerde Selçuklulardan yardım talebinde bulunmuĢ ve 

Türk kuvvetleri Bizans‟a yardım için gelmiĢlerdi. Vazifelerini tamamlayınca bölgede 

kalmayarak geri Anadolu‟ya dönmüĢlerdi. XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise 

Balkanlar‟a geçen Türklerin bölgede daha uzun süre kaldıklarına Ģahit oluyoruz. Özellikle II. 

Ġzzeddin Keykavus‟un 1262 yılında Bizans‟a sığınmasıyla baĢlayan süreçten sonra gelenlerin 

büyük bir kısmı geri dönmeyerek bölgeye yerleĢmiĢlerdir. 1263 yılında Ġmparator VIII. 

Mikhail, Akhaya Prensliği üzerine saldırmak için, 3500 kiĢilik paralı Türk askerini 

Balkanlar‟a getirmiĢtir. Bu Türk birliklerinin baĢında Melik ve Salik adında iki komutan 

bulunmaktaydı. Ancak Bizans bu birliklerin ücretlerini ödemeyince, 1264 yılının baharında 

birlikler saf değiĢtirip Frankların tarafına geçtiler. Bizans ordusu ağır bir mağlubiyete uğradı. 

Bu birliklerin komutanı olan Melik 1295 yılına kadar Mora'da kaldı ve akabinde Anadolu‟ya 

geri döndü. Onunla gelen askerlerin ise bazıları Mora Yarımadasında yerleĢti.
85

 

1261 'de VIII. Mikael Ġstanbul‟u Latinlerin elinden alıp tekrar baĢkent yapmasının 

ardından Bizans mevcut Ģartların bir gereği olarak batı sınırlarını korumaya büyük önem 

verdi. Hatta doğu sınırlarını savunmasız bıraktı. EĢ zamanlı olarak Moğol tahakkümünün 

artmasından kaçan binlerce Türkmen topluluğu Anadolu‟nun batı bölgelerine yığıldılar. 

Geçimlerini sağlamak ve yeni bir yurt bulmak amacıyla geldiklerinden var güçleri ile bu 

bölgede tutunmaya çalıĢtılar. Bizans topraklarına düzenlenen akınlar sonuç verince Türkler 

kısa süre içinde yeniden Ege Denizi kıyılarına ulaĢtılar. Türk istilası karĢısında çaresiz kalan 

Bizans imparatoru, Avrupa‟dan paralı Katalan askerlerini Anadolu‟ya getirdi. Katalanlar, 

1304 yılında Batı Anadolu'da Türklere karĢı baĢarılı olsalar da sonra Bizans‟la araları açıldı. 

Komutanları Roger de Flor 1305 Nisan'ında müĢterek Ġmparatorun Edirne'deki sarayında 

öldürüldü. Bu duruma kızan Katalanlar talan ve yağmaya giriĢtiler. Ancak Bizans karĢısında 

zor duruma düĢtüler ve Türklerden yardım istediler. Karesi beyliğinden Türkler 2000 kiĢilik 

bir kuvvetle yardıma gittiler.
86

 

Türkopoller /Türkoğullar XI. yüzyılın sonlarından itibaren Bizans ordusunun hizmetine 

girerek Hristiyanlığı kabul eden paralı Türk askerlerine verilen genel bir isimdi. Gregoras'ın 

eserine göre Türkopoller 1262 yılında Bizans'a sığınan II. Ġzzeddin Keykavus'u takiben 

Bizans'a gelen taraftarlarıydı. Sultanın Kırım'a gitmesinden sonra Hristiyanlığı kabul ederek 
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Bizans ordusuna katıldılar. Rum kızlarıyla evlenerek çocuklarıyla beraber Bizans‟a hizmet 

ettiler.
87

 Pachymeres ise II. Ġzzeddin Keykavus'un neslinden gelenlerin uzun bir süre Bizans‟a 

hizmet ettiklerini yazmaktadır. Bu Türkopollerin kısa süre önce Kuzey bölgelerinden gelerek 

HristiyanlaĢtıklarını ve komutanları olan Melik Konstantin‟in II. Ġzzeddin Keykavus'un oğlu 

olduğunu belirtmiĢtir.
88

 

Sonuç 

II. Ġzzeddin Keykavus‟un taht mücadelesini kaybederek Bizans‟a sığınması Selçuklu 

hanedanı için bir yol ayırımı olmuĢtur. Hanedan ailesinin bir kısmı Kırım‟a giderken bir kısmı 

ise Bizans topraklarında kalmıĢtır. Selçuklu soyu bu meliklerden devam etmiĢtir. 

Bulundukları toplumun kültürünü benimsemeleri kolay olmuĢ ve Hristiyanlığı kabul 

etmiĢlerdir. Osmanlı kaynaklarında bu ailelerin varlığı ve devamı gözler önüne serilmiĢtir. 

Babası II. Ġzzeddin Keykavus‟dan ayrı büyüyen Melik Konstantin, kendine Bizans 

sarayında iyi bir yer bulmuĢ ve yıllarca valilik yaparak Bizans‟a hizmet etmiĢtir. Batı 

Anadolu‟da Türk beylikleri ile mücadele etmekten çekinmemiĢtir.  Bizans-Katalan 

mücadelesinde Katalanların yanında yer almıĢ ve Batı Trakya‟ya geçmiĢtir. Daha sonra ise 

Sırp Kralının hizmetine geçmiĢtir. 

Melik Konstantin‟in baĢında olduğu Türkopoller de Kuzey bölgelerinden gelerek 

HristiyanlaĢmıĢlar ve komutanları olan Melik Konstantin gibi Bizans ordusuna hizmet 

etmiĢlerdir. Türkopoller 1262 yılında Bizans'a sığınan II. Ġzzeddin Keykavus'u takiben 

Bizans'a gelen taraftarlarıydı. Sultanın Kırım'a gitmesinden sonra Hristiyanlığı kabul ederek 

Bizans ordusuna katıldılar. 

 

 

Melik Konstantin’in YaĢam Tablosu (1260!-1309) 

Babası ile birlikte Antalya‟dan Ġstanbul‟a geliĢi 1262 = 2-3 

yaĢında!  

Babasının Kırım‟a gidiĢi, annesi Anna ile Ġstanbul‟da 

kalması 

1264 = 3-4 

yaĢında! 

Bizans Ġmparatoru tarafından Veria/Karaferiye‟ya 

gönderilmesi 

1265 =  4 yaĢında 

Veria/Karaferiye‟da ikamet etmesi (1265- 1270!) 

Ġstanbul‟a dönüĢü, vaftiz edilmesi, Hristiyan olması 1271 =  11 yaĢında 

Karaferiya‟da valilik yapması  1280 =  20 yaĢında 

Biga‟da valilik yapması  1305 =  45 yaĢında 

Anadolu‟dan ayrılıp Balkanlar‟a gitmesi  1306 = 46 yaĢında 

Sırp Kralının hizmetine girmesi ve kaybolması  1309 = 49 yaĢında 
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ÖZET 

Bizanslı tarihçi Pachymeres‟in eserinde “Melek Masour” olarak bahsettiği Selçuklu 

meliki, II. Ġzzeddin Keykavus‟un oğlu Rükneddin Kılıç Arslan‟dır. Rükneddin Kılıç Arslan 

1280‟de babası II. Ġzzeddin Keykavus‟un Kırım‟da ölümünden sonra Karadeniz‟i geçerek 

Kastamonu‟ya geldi. Bölgedeki Türk emirleri ile mücadeleye giriĢti. Rükneddin Kılıç Arslan 

ilk baĢlarda Türkmenleri itaat altına alsa da “Amourios” yani Muzaffereddin Yavlak Arslan 

ve Moğol askerleri karĢısında tutunamadı. Karısı ve maiyeti ile birlikte kaçarak Karadeniz 

Ereğli‟sine geçti. Bir süre burada yaĢayıp oradan da Ġstanbul‟a gitti. Amacı Bizans imparatoru 

ile ittifak kurmaktı. Ama imparatoru Ġstanbul‟da bulamadı (1291). II. Andronikos, Ġzmir 

yakınlarında Nif‟te idi. Ġmparator, Rükneddin Kılıç Arslan‟ın Nif‟e gelmesini istedi. Ailesini 

Ġstanbul‟da bırakan Rükneddin Kılıç Arslan, imparatorun bir adamıyla Nif‟e gitmeye karar 

verdi. Daha yarı yolda, Edremit‟te iken fikrini değiĢtirip kardeĢi II. Gıyaseddin Mesud‟un 

yanına gitmeyi tercih etti. AkĢehir‟de kendisine ikta tahsis edildi (1291). Rükneddin Kılıç 

Arslan kendi mülkiyetine bırakılan bu bölgeden memnun kalmayıp, Kastamonu bölgesine 

geri döndü (1292). Bu bölgede Rükneddin Kılıç Arslan kendisine güçlü bir müttefik buldu. 12 

yıl önce II. Gıyaseddin Mesud‟a büyük destek verip onu Selçuklu tahtına oturtan Kastamonu 

emiri Çobanoğlu Muzaffereddin Yavlak Arslan ve Türkmenlerle ittifak yapıp saltanat 

mücadelesine giriĢti (1292). Rükneddin Kılıç Arslan ve Türkmenler bölgeye tamamen hâkim 

olurken, üzerlerine gelen Selçuklu-Moğol ordusunu ilk çarpıĢmada bozguna uğrattılar. Ancak 

geri dönüĢte Moğolların pusu kurmasıyla dağıldılar ve Muzaffereddin Yavlak Arslan teslim 

oldu. Rükneddin Kılıç Arslan ise kaçıp Kastamonu bölgesinde hâkimiyet kurmaya çalıĢtı. II. 

Gıyaseddin Mesud tarafından katledilen Muzaffereddin Yavlak Arslan‟ın oğlu Ali Bey ile 

Rükneddin Kılıç Arslan bölgenin hâkimiyeti hususunda ters düĢtüler. Ali Bey emri altındaki 

Türkmenlerle Rükneddin Kılıç Arslan‟ın elinde olan toprakları yağmaladı. Rükneddin Kılıç 

Arslan ve Umuroğlu Ali Bey bir çatıĢmada karĢı karĢıya kaldılar. Teke tek mücadelede 

Umuroğlu Ali Bey atından düĢen Rükneddin Kılıç Arslan‟ı kılıcıyla öldürdü (1295). 

Umuroğlu Ali Bey, Melek Masour‟u ( Rükneddin Kılıç Arslan‟ı) öldürdükten sonra beylik 

makamında yükselerek, Türkmenler arasında itibarını artırdı. 

 

II. Ġzzeddin Keykavus, Melek Masour, Rükneddin Kılıç Arslan, Muzaffereddin Yavlak 

Arslan, Umuroğlu Ali Bey 
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Türkiye Selçuklu Devleti‟nin Türk ve Türkiye Tarihi açısından önemi bilinen bir 

gerçektir. Anadolu‟nun yeni Türk vatanı olmasında Türkiye Selçukluları büyük rol 

oynamıĢtır. Bu devletin kurucusu ve hükümdarları Selçukoğullarından Süleyman ġah ve 

oğullarıdır. Türkiye Selçuklu sultanlarının saltanat ve hayat hikâyeleri her zaman 

araĢtırmacılar için bir merak konusu olmuĢtur. ġahinĢah, III. Kılıç Arslan, IV. Kılıç Arslan ve 

II. Alaeddin Keykubad dıĢındaki Selçuklu sultanlarının biyoğrafileri çalıĢılmıĢtır. Tahta geçen 

sultanların yanında bir de onlarla taht kavgasına giriĢen Selçuklu melikleri bulunmaktaydı. 

Bunlar ile ilgili araĢtırmalar maalesef yok denecek kadar azdır. Bu durum kaynakların yetersiz 

olmasının yanısıra olayların ve isimlerin içiçe geçmesinden kaynaklanmaktdır. 

 Özellikle çalıĢma konumuzu oluĢturan Melik Rükneddin Kılıç Arslan‟ın yaĢadığı 

dönem ve bilhassa 1280‟den sonra yaĢanan olaylar, kaynaklarda farklı ve iç içe geçmiĢ 

Ģekilde anlatılmıĢtır. Selçuklu meliklerinin aynı anda taht mücadelesine baĢlamaları isim 

karıĢıklığına neden olmuĢtur. Selçuklu döneminde yazılan yerli kaynaklar, Arap, Bizans, 

Ġlhanlı, Altınorda ve Osmanlı kaynaklarını inceleyen araĢtırmacılar birbirlerinden farklı 

görüĢler öne sürmüĢlerdir. Osman Turan bile bu konulardan bahsederken eserlerinde fikir 

değiĢikliği yapmıĢtır.  

Selçuklu Meliki Rükneddin Kılıç Arslan‟ın taht mücadelesi adlı çalıĢmamızın genel 

zaman aralığı II. Ġzzeddin Keykavus‟un Bizans‟tan ayrılıp Kırım‟a gitmesiyle baĢlayıp 

öldürüldüğü 1295‟e kadar geçen süreçtir (1264-1295). 

ÇalıĢmamızda Melik Rükneddin Kılıç Arslan‟ın babası II. Ġzzeddin Keykavus‟u ve 

kardeĢlerini araĢtırırken amacımız Melik Rükneddin Kılıç Arslan‟ın biyografisini ortaya 

çıkarmaktır. Melik Rükneddin Kılıç Arslan‟ın ve kardeĢlerinin kimliklerinin tam olarak tespit 

edilmesi bilgi karıĢıklığına son vermiĢtir. II. Ġzzeddin Keykavus‟un oğullarının taht 

kavgalarının gidiĢatı ve bilinmeyenli denkleme dönen son Selçuklu hükümdarlarının tahta 

çıkıĢ tarihleri belirginleĢmiĢtir. Elbette ki eldeki kaynaklar ile henüz aydınlatılamayan bazı 

isim ve olaylar bulunmaktadır. Mevcut kaynakların verdiği bilgiler ıĢığında araĢtırma 

tamamlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

YıkılıĢ dönemindeki Selçuklu ülkesinin yaĢadığı karıĢıklıklar, kaynaklarda isimlerin 

yeterince açık yazılmaması ve Selçuklu Meliki Rükneddin Kılıç Arslan hakkında 

kullanılacağımız materyallerin azlığı büyük sıkıntılar yaĢatmıĢtır. Bu yüzden her türlü 

materyal değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda öncelikle incelenecek konunun, zaman aralığı ve ismi geçen kiĢilerin 

tespiti yapılmıĢtır. Tarihi olay, olgu ve kronolojinin uyumlu olmasına özen gösterilmiĢtir. Her 

olayın geçtiği zamanı belirleyen bir zaman cetveli çıkarılmıĢtır. Elden geldiğince 

kaynaklardaki bilgiler karĢılaĢtırılmalı irdelenmiĢtir. Konumuzun geçtiği Selçuklu ülkesi, 

Bizans toprakları ve Kırım, coğrafyasının, Ģehirlerinin ve ticaret merkezlerinin harita üzerinde 

yerleri belirlenerek çalıĢmada kullanılmıĢtır.  
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A. II. Ġzzeddin Keykavus’un Bizans ve Kırım’a Sığınması (1262-1264) 

Türkiye Selçuklu Devleti‟nin 12. sultanı olarak tahta çıkan II. Ġzzeddin Keykavus‟un 

babası II. Gıyaseddin Keyhüsrev‟di. II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1246 tarihinde vefat ettiği 

zaman Selçuklu tahtı için üç aday vardı.
1
 Selçuklu ümerası arasında destekledikleri melikin 

sultan olması için çok çetin bir taht mücadelesi yaĢandı. Bu emirlerin en nüfuzlusu Altınorda 

Hanı Batu Han‟a elçi olarak giden ġemseddin Ġsfahani idi. Tâbiyet anlaĢmasını onaylatan ve 

Selçuklu vezirlik makamına atanan ġemseddin Ġsfahani, Burgulu meliki olan II. Ġzzeddin 

Keykavus‟un tarafında yer aldı. Celaleddin Karatay da II. Ġzzeddin Keykavus tarafını seçince 

1246‟da yeni sultan II. Ġzzeddin Keykavus oldu.
2
 En büyük erkek çocuğun tahta çıkması eski 

Türk töresine göre daha münasipti. ġemseddin Ġsfahani vezir, Celaleddin Karatay saltanat 

nâibi makamına oturdu.  

II. Ġzzeddin Keykavus‟un saltanat serüveni oldukça çalkantılı geçti. Dört farklı 

hâkimiyet dönemi yaĢadı. Tek baĢına tahta çıkarıldı (1246-1249). ÜçkardeĢ aynı anda tahta 

geçtiler ve ortak saltanat sürdüler (1249-1254). Tekrar tek baĢına iktidar oldu (1254-1259). 

Sonra iki kardeĢin ortak saltanatı devam etti (1259-1262).
3
 II. Ġzzeddin Keykavus saltanat 

                                                           
1
 II. Gıyaseddin Keyhüsrev ölüm tarihi net değildir. İbni Bîbî onun ölüm yerini ve tarihini vermemiştir. 

Aksarayî sadece 8 yıl saltanat sürdüğünü belirtmiştir. (h.634-h.642/ öl:1245). Niğdeli Kadı Ahmet 9 yıl 

saltanat sürdüğünü kaydetmiştir. Ölüm tarihi olarak 1246’yı işaret etmiştir. Anonim Selçuknâme’de ise 

h.643 Recep ayının ortasında öldü denilmiştir (Aralık 1245). İlhan Erdem ise 1246 Ocak ayını 

vermektedir. İlhan Erdem, Türkiye Selçukluları-İlhanlı İlişkileri (1258-1308), AÜDTCF, Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Ankara 1995, s. 104. 

2
 Kerîmüddin Mahmud Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr ve Müsayeretü’l-Ahyâr, terc. Mürsel Öztürk, Ankara 

2000, s. 28; Anonim Selçuknâme, Tarih-i Âl-i Selçuk (Anadolu Selçukluları Devleti Tarihi III), ter. Feridun Nâfiz 

Uzluk, Ankara 1952, s. 44; Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, Ankara 1995, s. 475. Konu 

hakkında tafsilatlı bilgi için bkz. Mehmet Suat Bal, II. İzzeddin Keykavus Dönemi (1246-1262), Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, AÜDTCF, Ankara 2004, s.26. 

3
 1260 yılında Selçuklu sultanlarının ortak veziri olan Şemseddin Mahmut Tuğraî ölünce, II. İzzeddin 

Keykavus Hülagü Han’a danışmadan kendine yeni bir vezir seçti: Sahip Ata Fahreddin Ali. Osman Turan, 

Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1998, s. 512; Sevim-Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 478; Claude 

Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, terc. Erol Üyepazarcı, İstanbul 2000 s. 247. Hülagü Han da IV. Kılıç 

Arslan’ın vezirliğine Süleyman Pervane’yi tayin etti. Bu arada tedbiri de elden bırakmadı. Belirlenen 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve vergilerin toplanmasının denetlenmesi için, bir İranlıyı vezir ve emir 

payesiyle Selçuklu ülkesine gönderdi. IV. Kılıç Arslan’ın veziri olmak Süleyman Pervane’ye yetmedi, o tüm 

Selçuklu ülkesine hükmetmek istiyordu. Süleyman Pervane, II. İzzeddin Keykavus’tan kurtulmak için, onu 

Türkmenlerle işbirliği yaptığı iddiasıyla sık sık Moğollara ihbar etti. Selçuklu ülkesi sınırları içinde bu 

gelişmeler yaşanırken, ülke dışında da tarihin seyrini değiştirecek gelişmeler yaşanmaktaydı. Altınorda Hanı 

Berke Han (1256-1266), İslamiyet’i kabul etti. W. Barthold, “Berke”, İA, C. II, İstanbul 1979, s. 553–555. 

Müslüman olduğundan dolayı, Hülagü Han ile arası açıldı ve İlhanlıların düşmanı Memlüklerle ittifak yaptı. 

Yapılan savaşta Berke Han, Hülagü Han’ı yendi. Berke Han’ın müttefiki Memlüklüler de Suriye’de Ayn-ı Câlût 

denilen yerde İlhanlıları ağır bir hezimete uğrattı (Eylül 1260). İbn-i Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-

Alâ’iyye-Anadolu Selçukî Devleti Tarihi, çev. M. Nuri Gençosman, Uzluk Basımevi, Ankara 1941, s. 159; İbni 

Kesîr, El-Bidâye ve’n-Nihâye, Büyük İslâm Tarihi, C. XIII, çev. Mehmet Keskin, İstanbul 2000, s.146; Cahen, 

Anadolu, s. 248. Yaşananlardan cesaret alan II. İzzeddin Keykavus yeniden isyan kararı aldı. Kendisine gelen 

Moğol tahsildarlarına yıllık vergiyi ödemeyi reddetti. Hülagü Han’ın davetini geri çevirdi. Üzerine gönderilen 

Alıncak Noyan idaresinde 10.000 kişilik orduya karşı direnemedi ve Alâiyye’ye kaçmak zorunda kaldı. 

Anonim Selçuknâme, s. 46-51; Cahen, Anadolu, s. 248. İbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 159; Nejat Kaymaz, 
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mücadelesini kaybedince de ikinci kez Bizans topraklarına sığınmak zorunda kaldı (1262). 

1. II. Ġzzeddin Keykavus’un Ailesi ve Oğulları 

II. Ġzzeddin Keykavus, Antalya‟da iken Memlük sultanı Melik Zahir Baybars onu 

Mısır‟a davet etti.
 
 Ancak Hristiyan dayılarının etkisiyle II. Ġzzeddin Keykavus Bizans 

Ġmparatorluğu‟nu seçerek yanına ailesini, Rum dayılarını, emirlerinin bazılarını ve maiyetini 

alarak Antalya‟dan bir kadırgaya binerek Ġstanbul‟a gitti.
4
 24 yaĢında genç bir hükümdar olan 

sultan tekrar geri Konya‟ya döneceğini ümit ediyordu.
5
 II. Ġzzeddin Keykavus‟a karĢı 

Bizans‟ın ilk baĢlardaki hoĢgörülü politikası yerini sert bir müdahaleye bıraktı. Selçuklu 

sultanının adamları hapsedilip çoğu katledildi. Hristiyanlığı kabul edenler bağıĢlandı. II. 

Ġzzeddin Keykavus da tutuklanarak annesi ve iki oğlu II. Gıyaseddin Mesud ve Rükneddin 

Keyümers ile birlikte Meriç nehri ağzında bulunan Enez (Enos) Kalesi‟ne hapsedildi (1263). 

Diğer aile üyeleri Ġstanbul‟da kalmıĢtı. Bu esaret hayatı Berke Han‟ın yardımı ile sona erdi ve 

Selçuklu hanedan ailesi kurtarıldı.
6
 

                                                                                                                                                                                     
Pervane Muinüddin Süleyman, Ankara 1970, s. 28; Yusuf Ayönü, Selçuklular ve Bizans, Ankara 2018, s. 265; 

Faruk Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, C. I, Ankara 1970, s. 35.  

4
 Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s.51-52; Baybars el-Mansûrî, Zübdetü’l-Fikre fî Târîhi’l-Hicre, neşr. Donald 

S. Richards, Beyrut 1998, s. 75. İbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 159-160; Abû’l-Farac, Abû’l-Farac Tarihi, C. 

II, terc. Ömer Rıza Doğrul, Ankara 1987, s. 583; Ahmet Yaşar Ocak, Sarı Saltık Popüler İslamın Balkanlar’daki 

Destani Öncüsü, Ankara 2002, s. 26-27. 

5
 Anonim Selçuknâme, İbn Bîbî ve Abu‟l-Farac‟de geçen II. İzzeddin Keykavus‟un Antalya‟dan 

ayrıldığı tarih 1261 yılının son aylarıdır. Pachymeres de bu tarihi doğrular bir bilgi vermektedir. 
Nejat Kaymaz ise: “Keykavus 1261 yılının sonlarına doğru bir gün, yani Baybars’a gönderdiği 
elçiler Mısır’a varmadan İznik İmparatoru Vatetzez’in kızı sanılan eşini, oğullarını, kız kardeşini, 
Rum Ortodoks olan annesini, dayısını, yakın adamlarını hizmetkârlarını ve bütün hazinelerini 
yanına alarak Antalya’da hazır bulunan Kadırgalarla denize açılmış, gurbet serüvenine başlamak 
üzere İstanbul’a gitmiştir.” demiştir. Nejat Kaymaz, Anadolu Selçuklularının İnhitatında İdare 

Mekanizmasının Rolü, Ankara 2011, s. 148. Buna göre II. İzzeddin Keykavus 1262 yılının ilk aylarında 
İstanbul‟dadır. 
6
 Ancak İbn-i Bîbî, yalnız sultan II. İzzeddin Keykavus’un kurtarıldığını, annesi, kız kardeşi ve iki oğlunun 

kurtarılamadığını kaydetmektedir. İbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 268. Baybars Tarihi de Sultan II. 

İzzeddin Keykavus’un iki oğlunun İstanbul’da tutsak olarak alıkonulduğu ve onların Hıristiyan olarak 

yetiştirildiğini teyit etmektedir. İbn Şeddâd, Baypars Tarihi (al-Melik-al-Zahir Hakkındaki Tarihin İkinci Cildi), 

terc. Şerefüddin Yaltkaya, Ankara 2000, s. 33. Osman Turan ise İstanbul’da Sultan II. İzzeddin Keykavus’un 

en küçük oğlunun kaldığını ve bunun adının Melik Kostantin olduğunu söylemektedir. Turan, Türkiye, s. 500. 

Aksarayî’de ise olay şöyle anlatılmıştır: Berke Han’ın komutanı Kutluğ Melik deniz yoluyla gelerek II. İzzeddin 

Keykavus’u ve tüm yakınlarını kurtarır. Sultana ikamet ve ikta olarak Kırım’da bir yer verilir. Aksarayî, 

Müsâmeretü’l-Ahbâr, s.57. Yazıcızâde Ali’nin eserine göre ise, II. İzzeddin Keykavus, Bizans imparatoru 

Vasilyus ile sulh yapılarak Berke Han tarafından kurtarılmıştır. Sultanın iki oğlu, II. Gıyaseddin Mesud ile 

Rükneddin Keyümers, sultanın annesiyle birlikte salıverilmiş ve gemiyle Kırım’a getirilmiştir. Yazıcızâde Ali, 

Tevârih-i Âl-i Selçuk, haz. Abdullah Bakır, İstanbul 2009, s. 774. Osman Turan bu konudan ayrıntılarıyla 

bahsederek, II. İzzeddin Keykavus’un Kırım’a geçtiği sırada yanında beş oğlu bulunduğunu vurgulamaktadır. 

Gıyaseddin Mesud, Rükneddin Kılıç Arslan, Rükneddin Keyümers, Alaeddin Siyavuş (cimri) ve Feramurz. 

Turan, Türkiye, s. 580. Fakat Osman Turan başka bir eserinde ise farklı bir bilgi sunmaktadır. II. İzzeddin 

Keykavus 1279/1280 tarihinde vefat edinceye kadar Kırım’da kendisine verilen Sulhat iktasında yaşamıştır. 

Osman Turan tarafından yayınlanan vesikalara göre, II. İzzeddin Keykavus’un 5 oğlu vardır. Bunlardan 

Gıyaseddin Mesud, Rükneddin Keyümers ve Siyavuş isimli oğulları Kırım’da yanındadır. Feramurz ve 

Rükneddin Kılıçarslan ise İstanbul’da kalmıştır. Bizans İmparatoru’nun yanında kalan oğullarından birisinin 
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a. II. Ġzzeddin Keykavus’un Bizans’ta Kalan Aile Üyeleri 

II. Ġzzeddin Keykavus‟un yedi oğlu ve iki kızı vardı: II. Gıyaseddin Mesud, Rükneddin 

Keyümers, Rükneddin Kılıç Arslan, Alaeddin SiyavuĢ, Feramurz, Bizans'ta kalan iki oğlu ve 

bir kızı, bir de Fatma Hatun.
7
 II. Ġzzeddin Keykavus, Selçuklu ülkesinden Bizans‟a giderken 

iki oğlu Mesud ve Keyümers yanında idi. Yani 1262‟den önce doğmuĢlardı. Bizans‟ta kalan 

iki oğlu ise bunların küçükleri idi. Ama Anadolu‟da mı yoksa Ġstanbul‟da mı doğduklarını 

tahmin etmek istersek yıl hesabı ile kesin olarak birinin Anadolu‟da dünyaya gelmelidir. 

Rükneddin Kılıç Arslan, Alaeddin SiyavuĢ ve Feramurz ise 1264‟den sonra Kırım‟da doğmuĢ 

olmalıdır.
8
 

II. Ġzzeddin Keykavus, Bizans'ta sürgünde iken yanında annesi Berduliye Hatun
9
, eĢi

10
, 

dört oğlu (Mesud, Keyümers, Konstantin Melik ve ismi bilinmeyen bir melik), bir kızı
11

, bir 

kız kardeĢi (görünüĢe göre evlenmemiĢ)
12

 ve iki dayısı ( Kir Kedid ve Kir Haye) dâhil olmak 

üzere akrabaları vardı. Ana kaynaklarda doğrudan ismi geçenler bunlardı ve sultanın en 

yakınındaki aile üyesi en büyük oğlu II. Gıyaseddin Mesud idi. II. Ġzzeddin Keykavus ve VIII. 

Mikhael Paleologos‟un arası açılınca; ilk olarak, VIII. Mikhael sultanın ailesinden kadınları 

ve küçük çocukları Ġznik Ģehrine gönderdi.
13

 Amacı ailesini elinde tutarak II. Ġzzeddin 

                                                                                                                                                                                     
adı Melik Konstantin olarak değiştirilmiş ve bir Hıristiyan gibi yetişmiştir. Osman Turan, Türkiye Selçukluları 

Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara 1988, s. 10-11. 

7
 Ġ. Hakkı UzunçarĢılı eserinde III. Alaeddin Keykubad‟ın babası Feramurz‟un Ġstanbul‟da öldüğünü ve 

Rükneddin Kılıç Arslan‟ın HristiyanlaĢtığını belirtir. II. Ġzzeddin Keykavus‟un iki kızından biri, Hand Fatma 

Hatun da Hıristiyan geleneklerine göre yetiĢtirilmiĢtir. Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, C. I, 

Ankara 1998, s. 17. Ġ. Hakkı UzunçarĢılı, Fatma Hatun hakkında yanılmıĢ olmalıdır. Çünkü Konya‟da Fatma 

Hatun‟un ve annesinin bir türbesi bulunmaktadır. Tamir kitabesinden anlaĢıldığı kadarıyla zaviye, daru‟l-

huffaz, mescid ve türbe olarak h.700 /m. 1300 yıllarında inĢa edilen bu bina II. Ġzzeddin Keykavus‟un kızı 

Fatma Hatun tarafından yaptırılmıĢtır. II. Ġzzeddin Keykavus‟un kızı Hand Fatma Hatun türbeyi annesi için 

yaptırmıĢtır.
 
  

8
 Melek Göksu Erdeğer, III. Alaeddin Keykubad ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin Sonu, BasılmamıĢ Doktora 

Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2020, s. 66. 
9
 Ġbn-i Bîbî ve Yazıcızâde Ali‟nin eserlerinde aktarılan bilgiler biraz hikâyemsi ve efsanevi geliĢmektedir. Bir 

rivayete göre Berduliye Hatun, II. Ġzzeddin Keykavus‟un kaçıĢından sonra oğlunun öldüğüne dair söylenti 

üzerine kendini bir kuleden atmıĢtır. Bir rivayete göre de Ġstanbul‟dan Verroia'ya götürülmüĢ ve ölümüne 

kadar orada yaĢamıĢtır. Diğer Ġstanbul‟da kalan aile üyeleri de bu Ģehre gönderilmiĢtir. Yazıcızâde Ali, 

Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 657. Berduliye Hatunun ölüm tarihi bilinmemektedir. Ancak uzun yıllar burada 

yaĢadığını belirten Yazıcızâde Ali, Ģehrin duvarlarından bir kuleye onun adını verdiklerini kaydetmiĢtir. “Ana 

Kapısı” bu kapıya verilen isimdi. 
10

 İstanbul’da yanında tek bir eşi olduğuna dair görüş birliği olmasına rağmen eşinin kimliği hakkında kesin 

bir yargı bulunmamaktadır. John III Vatatzes’in kızlarından biri ile evlendiği düşünülmektedir. Georges 

Pachymeres, Relations Historiques-Bizanslı Gözüyle Türkler, çev. İlcan Bihter Barlas, İstanbul 2009, s. 160. 

Venoria’da intihar eden annesi değil karısı Hristiyan olan Anna idi. Şehrin kapısının adı da bu sebeple 

“Anna'nın Kapıları” adını almıştı. Pachymeres, Relations Historiques, s. 161. 

11
 Yalnızca Pachymeres‟in eserinde geçen II. Ġzzeddin Keykavus‟un bu kızı hakkında hiçbir bilgi 

bulunmamaktadır. 1264 yılında II. Ġzzeddin Keykavus Kırım‟a giderken bu kızını da Bizans‟ta bırakmıĢtır.  

Pachymeres, Relations Historiques, s. 60. 
12

 Berduliye Hatun ile II. Gıyaseddin Keyhüsrev‟in kızı olup II. Ġzzeddin Keykavus‟un küçüğü idi. George 

Pachymeres ve Ġbn Bîbî‟nin eserlerinden öğrendiğimiz kadarıyla II. Ġzzeddin Keykavus kız kardeĢini 

beraberinde Ġstanbul‟a götürdü. II. Ġzzeddin Keykavus Kırım‟a gidince kız kardeĢi Ġstanbul‟da kaldı. Annesi 

ve II. Ġzzeddin Keykavus‟un iki oğlu ile gözaltına alındı. Pachymeres, Relations Historiques, s. 160. Daha 

sonraki hayatı hakkında elimizde hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Shukurov, The Byzantine Turks 1204-1461, 

Boston 2016, s. 114. 
13

 Pachymeres, Relations Historiques, s. 61. 
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Keykavus‟u kontrol altına almaktı. Ancak kaynaklara göre II. Ġzzeddin Keykavus 1264 

yılında Enez‟den Kırım‟a gitmek için ayrılırken ailesinin çoğu Ġstanbul‟da idi.
14

 

 

 

b. II. Ġzzeddin Keykavus’un Kırım’daki Aile Üyeleri 

II. Ġzzeddin Keykavus 1264 yılından ölünceye kadar Kırım‟da yaĢadı. Oğulları 

Feramurz, Alaeddin SiyavuĢ ve Rükneddin Kılıç Arslan Kırım'da dünyaya geldi. Bu 

oğullarının Berke Han‟ın kızı Urbay Hatun‟dan olma ihtimalleri çok zayıftır. Çünkü bu üç 

oğul hakkında Altınorda ve Ġlhanlı kaynaklarında akraba olduklarına dair bir bilgi ve itibar 

bulunmamaktadır. Üç Selçuklu meliki de ilerleyen zamanlarda Altınorda hanedanlığı ile ilgili 

iddialarda bulunmamıĢlardır. 

II. Ġzzeddin Keykavus‟un oğullarından Alaeddin SiyavüĢ daha babası ölmeden önce, 

1277 yılında Kırım‟dan Anadolu‟ya gelerek Karamanoğulları‟yla birlikte Konya‟yı ele 

geçirmiĢ ve tahtta hak iddia etmiĢtir (Cimri Olayı). Çok tafsilatlı olan bu olaylar sonrasında da 

hüsrana uğramıĢtır. II. Ġzzeddin Keykavus‟un ölümünden sonra ise diğer oğulları II. 

Gıyaseddin Mesud, Rükneddin Kılıç Arslan, Rükneddin Keyümers ve Feramurz da Kırım‟dan 

Anadolu‟ya geçmiĢler ve saltanat iddiasında bulunmuĢlardır. II. Gıyaseddin Mesud 1280 

yılından sonra Kırım‟dan Sinop‟a gelmiĢ ve çetin mücadeleler sonucu iki kez (1284–

1296/1302–1308) Selçuklu tahtına çıkmıĢtır.  

Anonim Selçuknâme‟ye göre Kırım‟dan gelen II. Ġzzeddin Keykavus‟un ilk oğlu 

SiyavüĢ‟dur. Ġkinci gelen oğul ise II. Gıyaseddin Mesud‟dur.
15

 “Cimri” olarak anılan ve 

Karamanoğulları ile birleĢip baĢkent Konya‟yı ele geçiren Gıyaseddin SiyavuĢ, henüz babası 

ölmeden Anadolu‟ya gelmiĢ ve taht mücadelesine giriĢmiĢtir.
16

 III. Giyaseddin Keyhüsrev‟e 

karĢı baĢarılı olamayınca öldürülmüĢtür. Dolayısıyla diğer kardeĢler 1280‟den sonra 

Anadolu‟ya geldiklerinde SiyavuĢ‟un isyanı çoktan bastırılmıĢ ve SiyavuĢ hayatını 

kaybetmiĢtir. Konya‟yı iĢgal edip orada sultan ilan edilen Alaeddin SiyavuĢ bin Keykavus 

adına basılan bir sikke de bulunmaktadır.
17

 

 

B. Melik Rükneddin Kılıç Arslan’ın Anadolu’ya Geldiği Sırada Siyasi Durum  

II. Gıyaseddin Mesud, II. Ġzzeddin Keykavus‟un en büyük oğlu idi. 1262'de babasıyla 

                                                           
14

 Shukurov, The Byzantine Turk, s. 105. 

15
 Anonim Selçuknâme, s. 63. Anonim Selçuknâme’de isim ve tarihler arasında bir karışıklık vardır. Siyavüş’ün 

Alaeddin lakabını taşıdığı ve Sultan Mesud’un kardeşi olduğunu, denizi geçerek Anadolu’ya gelip Karamanlı 

Türkler tarafından h.679/m.1281 tarihinde adına Larende’de hutbe okutulduğunu, mağlup olunca da 

Kilikya’ya kaçtığından bahseder. Ama bu tarih “cimri” hadisesiyle tutmamaktadır. Anonim Selçuknâme 

“cimri” hadisesini anlatırken ise Alaeddin ve Şiyavüş adlarını kullanmadan h. 676/m. 1278 yılında 

Keykavus’un oğlu Melik Mesud olduğu iddiasıyla birinin çıkarak Karamanlı Türkmenleriyle beraber isyan 

ettiğini yazar. Anonim Selçuknâme’de diğer bir kayıtta ise Siyavuş’un h. 688/m. 1289 yılında Sinop’tan 

getirtilip Eşrefoğlu’nun kızıyla evlendirilmek amacıyla, Eşrefoğlu Beyliğine gönderildiğini yazar. Ancak 

Siyavuş burada hapsedilir sonra Karamanoğullarının yardım etmesiyle serbest kalıp Konya’ya gider. 

16
 Anonim Selçuknâme, s. 63-64. 

17
 O. Ferid Sağlam, “ġimdiye kadar görülmeyen Cimri sikkesi”, Belleten, C. XXXV, s. 302. 
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birlikte Ġstanbul'a sığındı. Ġstanbul‟da Hristiyan geleneklerine olan yakınlığı ile dikkat çekti. 

II. Ġzzeddin Keykavus‟un ve diğer aile üyeleri de Hristiyan adetlerine göre davranmaktan 

çekinmiyorlardı. Bu da Bizans kaynaklarınca II. Ġzzeddin Keykavus‟un ve oğullarının 

Hristiyan inancına sahip oldukları izlenimini doğurdu. II. Gıyaseddin Mesud 1264 yılında 

babası ile birlikte Altınorda‟ya gitti. Uzun yıllar orada yaĢadı ve evlendi. 

II. Ġzzeddin Keykavus, ölüm döĢeğinde iken II. Gıyaseddin Mesud‟u varisi ilan ederek 

tahtını geri almasını vasiyet etti. II. Gıyaseddin Mesud babasının vefatından sonra 1280 

yazında annesi, kızkardeĢi, eĢi ve hizmetçileriyle birlikte gemiye binip Karadeniz‟den Sinop‟a 

çıkarak Paphlagonia bölgesine
18

 geldi. 

Aslında II. Ġzzeddin Keykavus‟un ölümünden sonra Karadeniz‟i aĢıp Anadolu‟ya ilk 

gelen oğlu Melik Rükneddin Keyümers idi. Rükneddin Keyümers Amasya‟ya yöresine ulaĢtı. 

Buradan uç taraflarına gitmek için hazırlık yaparken, Çobanoğulları
19

 beyi Muzaffereddin 

Yavlak Arslan
20

 onu tutuklayıp Kastamonu Kalesinde hapsetti. Bu sırada II. Gıyaseddin 

Mesud henüz Kırım‟dan yeni yola çıkıyordu. II. Gıyaseddin Mesud, Sinop‟a ulaĢınca 

Muzaffereddin Yavlak Arslan, Melik Keyümers‟i ona teslim etti.
21

 Oysaki mevcut Selçuklu 

sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev‟di. Fakat Çobanoğlu beyi mevcut hükümdar yerine taht için 

destekleyeceği II. Gıyaseddin Mesud‟u seçti. Muhtemelen II. Ġzzeddin Keykuvus‟un yerine 

varis olarak bıraktığı Ģehzadenin ismi daha o Anadolu‟ya geçmeden duyulmuĢ olmalıydı. 

Muzaffereddin Yavlak Arslan kendine bağlı Türkmenler ile Kastamonu uç bölgesinin 

hâkimi idi. Hatta onun adıyla devam edecek olan Umuroğulları beyliğinin de kurucusuydu. 

Umuroğullarından bahseden birkaç eser dıĢında kaynak bulunmamaktadır.
22

 Uçlarda kurulan 

ama kısa ömürlü bir beylik olduğundan arka planda kalmıĢtır. Ayrıca beylik hakkında 

yeterince bilgi bulunmamaktadır. Kastamonu merkezli bu küçük beylik bir süre sonra 

merkezini Candaroğullarına kaptırmıĢtır. Çobanoğullarına bağlı olarak 1293‟ten sonra Bolu, 

Gerede ve Göynük civarında hüküm sürmüĢlerdir.
23

 

                                                           
18

 Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 105; Ġbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 248. Paphlagonia bölgesi, 

Kuzey Karadeniz‟de Pontus ve Bithynia arasında kalan bölgedir. Günümüzde Kastamonu, Sinop, Bartın, 

Karabük ve Çankırı bu bölgede yer alır. Muharrem Kesik, “Mesud II”, DİA, C. XXIX, Ankara 2004, s. 344. 
19

 Çobanoğulları, Selçuklu‟nun Kastamonu uç beyi Hüsameddin Çoban tarafından kuzey-batı Anadolu‟da, 

XII. yüzyılın sonlarına doğru kurulan bir beylikti. Hüsameddin Çoban önemli bir devlet adamı idi. Kalabalık 

bir Türkmen nüfusa sahipti. Bunun nedeni Moğollardan kaçan iç bölgelerdeki halkın uçlara yığılmasıydı. 

Zaten bu uç bölgeler Moğol yağmasından daha az etkileniyordu. YaĢar Yücel bu beyliğin Selçuklu ve 

Ġlhanlılara karĢı itaatkâr bir politika sürdürdüğünü söylemektedir. YaĢar Yücel, Anadolu Beylikleri Hakkında 

Araştırmalar, C. I, Ankara 1988, s. 36-39; Aydın Taneri, “Hüsâmeddin Çoban”, DİA, C. XVIII, Ġstanbul 

1998, s. 513; Cahen, Anadolu, s. 302; Turan, Türkiye, s. 609-611. 
20

 Muzaffereddin Yavlak Arslan‟a ithaf edilen eserlerden dedesi gibi bir “Uç Beylerbeyi” olduğu, Saltuk-

nâme‟de Kastamonu bölgesinde “Kâfirlere karĢı amansız cihad açtığı” belirtilen bir emirü‟l-ülema olduğu 

anlaĢılmaktadır. Onun emirliği Selçuklu sultanları III. Gıyaseddin Keyhüsrev (1266–1284) ve II. Gıyaseddin 

Mesud‟un (1284–1296) saltanat dönemlerine rastlamaktadır. Yücel, Anadolu Beylikleri, C. I, s. 164-166. 
21

 İbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, C. II, s. 248; Müneccimbaşı, Câmiu’d-düvel, C. II, terc. Ali Öngül, İzmir 

2000, s. 110-111; Turan, Türkiye, s.582; Yücel, a.g.e., s. 45; Öden, a.g.m, s. 290. Muhtemelen II. Gıyaseddin 

Mesud, kardeşi Rükneddin Keyümers’e iyi muamelede bulunmuş olmalıdır. Çünkü sultan olduktan sonra II. 

Gıyaseddin Mesud’un kardeşini 1289 yılında Kayseri vâliliğine tayin ettiğini bilinmektedir. Turan, Resmî 

Vesikalar, s. 7 vd. 

22
 UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, C. I, s. 82. 

23
 Zerrin Günal Öden, “Umuroğulları Hakkında Bazı Görüşler”, XII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye 

Sunulan Bildiriler, C. II, (Ankara, 12-16 Eylül 1994), s. 589-594. 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 190 

Bu beylik hakkında tafsilatlı bilgilere ulaĢmak için sınır komĢusu olan çağdaĢ Bizanslı 

tarihçilerin eserleri yardımcı olmaktadır. Özellikle Pachymeres‟in eseri bu beyliğin can 

kaynağıdır. Pachymeres eserinde, II. Andronikos‟un aynı anda Amourio, Laminse ve Osman 

Bey ile mücadele ederken zor duruma düĢtüğünü söylemektedir (1302).
24

 Bu esnada da ilk 

kez “Amourio” ismini kullanmıĢtır. Bu isim Türkçeye çevrilirken “umur” veya “emir” olarak 

çevrilmektedir.
 
Bir ünvandan türeyerek aile adı haline gelmiĢtir.

25
 

Bizans kaynaklarından Pachymeres ve N. Gregoras‟dan, ayrıca ilk dönem Osmanlı 

kaynaklarından edindiğimiz bilgileri değerlendirdiğimiz de “Amourio” veya Umur Bey 

dediğimiz kiĢi Çobanoğullarından Muzaffereddin Yavlak Arslan‟dır.
26

 

Böylece babası gibi II. Gıyaseddin Mesud da Türkmenlerin desteğini almıĢ sayılıyordu. 

Ancak iktidarı ele geçirebilmesi için Ġlhanlıların onayını alması Ģarttı. Kendisinden birkaç yıl 

önce Anadolu‟ya gelen kardeĢi Alaeddin SiyavuĢ gibi Moğolların karĢısında yer almadı. II. 

Gıyaseddin Mesud, kendisinden önceki Selçuklu sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev, 

kendisinden sonraki Selçuklu sultanı III. Alaeddin Keykubad gibi Moğolların tercihi ile 

iktidara geldi. Onların isteklerini yapmak zorunda kaldı. Etkin bir rol oynayamadı. 

Muzafferüddin Yavlak Arslan, desteklediği Selçuklu Ģehzadesi II. Gıyaseddin Mesud‟u 

alıp Samsun üzerinden Kayseri‟de bulunan Moğol Valisi Samagar Noyan‟a götürdü.
27

 

Ardından Erzincan üzerinden Ġlhanlı Hükümdarı Abaka Han‟a gidildi.
 28

 Moğolların 

Muzaffereddin Yavlak Arslan‟a olan hürmetli davranıĢlarından, onun Ġlhanlı katında bir 

ağırlığının olduğunu anlaĢılmaktadır. 

II. Gıyaseddin Mesud, Abaka Han tarafından huzura alınarak iyi karĢılandı. II. 

Gıyaseddin Mesud‟a eĢ sultanlık değil de ikta olarak Erzurum, Erzincan, Sivas, Diyarbekir, 

Malatya ve Harput bölgelerinin idaresi verildi.
29

 Abu‟l-Farac, Abaka Han‟ın Rum diyarının 

bir kısmını Selçuklu melikine vermek istediğini ancak eĢrafın buna razı olmadığını 

yazmaktadır. Selçuklu ülkesinin varidatından bir miktar hisse verildi fakat buraları yönetme 

yetkisi verilmedi. Bu durum II. Gıyaseddin Mesud‟un hiç hoĢuna gitmedi.
30

 II. Gıyaseddin 

                                                           
24

 Pachymeres, Relations Historiques, s. 47. 
25

 E. A. Zachariaodu, “Pachymeres’e Göre Kastamonu’da Amourioi Ailesi”, çev. Z.Günal Öden, Tarih 

İncelemeleri Dergisi, C. XVI, İzmir 2001, s. 225; Z. Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1988, s. 

317; Yaşar Yücel, XIII.-XV. Yüzyıllar Kuzey-Batı Anadolu Tarihi, Çobanoğulları, Candaroğulları Beylikleri, 

Ankara 1980, s. 47. 

26
 Turan, Türkiye s. 613; Yücel, Beylikler, s. 47; Zachariaodu, “Amourioi Ailesi”, s. 226-238. 

27
 Aksarayî Samagar Noyan’dan “Âdil bir emir ve mükemmel bir yargucu” olarak bahsetmektedir. Aksarayî, 

Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 127. 

28
 İbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s.248. Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 104; Müneccimbaşı, Câmiu’d-

düvel, C. II, s. 111; Turan s. 582-583; Öden, a.g.m., s. 289; Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, s. 55; Cahen, 

Anadolu, s. 287. 

29
 Ġbni Bîbî, Baybars Mansûrî‟nin kaydettiği Erzurum, Erzincan ve Sivas Ģehirlerine ekleme yapmıĢtır. 

Amid (Diyarbakır), Harput (Elazığ) ve Malatya‟yı ilave etmiĢtir. “Kaleleri ve bağlı yerleriyle birlikte her 

türlü vergiden muaf ve müsellem olarak, bütün gelirlerine herhangi bir müdahale ve engellemede 

bulunmamak şartıyla” ona verildiğini söylemektedir. II. Gıyaseddin Mesud‟a belirtilen yerlerin hâkimiyeti 

değil sadece vergi gelirlerinin tahsisi yapılmıĢtır. Ġbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 249; MüneccimbaĢı, 

Câmiu’d-düvel, C.  II, s. 123; Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, s. 287; Turan, Türkiye, s. 583. 
30

 Bu emirler şöyle demişlerdir: “Bu şekilde hareket ederseniz onun ile amcasının oğlu arasındaki ihtilaf 

büsbütün şiddetlenir.” Abû’l-Farac, Abû’l-Farac Tarihi, C. II, s. 605. 
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Mesud zorunlu olarak bir süre Tebriz‟de kaldı. 

II. Gıyaseddin Mesud, Abaka Han‟ın yanında bulunduğu günlerde II. Ġzzeddin 

Keykavus‟un eĢi Urbay Hatun da Anadolu‟ya geldi. Kırım‟da iken Urbay hatun eĢi II. 

Ġzzeddin Keykavus öldükten sonra Moğol geleneklerine göre eĢinin en büyük oğlu ile 

evlenmek istedi. Altınorda hükümdarı Mengü Timur Han, II. Gıyaseddin Mesud‟u da bu 

evliliği kabul etmesi için zorladı. II. Gıyaseddin Mesud bu evliliği ahlak dıĢı bularak üvey 

annesi ile evlenmek istemedi. Kırım‟dan ayrıldıktan sonra bu evlilik olayı bitti diye 

düĢünürken, Urbay Hatun onun peĢinden geldi. Yolda Frenklerin saldırısına uğradı ve malları 

gasp edildi. Samsun‟dan Amasya‟ya geçti. Urbay Hatun, Amasya‟da bulunan Seyfeddin 

Torumtay‟ın eĢi Gürcü Hatun tarafından misafir edildi. Abaka Han, Urbay Hatun‟un geliĢini 

öğrendikten sonra onu Tebriz‟e aldırdı. Gürcü Hatun‟a da misafirperverliği karĢısında bir ödül 

verdi. Gürcü Hatun‟un Memlüklerde esir olan oğlu Sinaneddin Musa‟yı kurtarmak için 

Samagar Noyan baĢkanlığında bir elçilik heyeti gönderdi. Memlük Sultanı Kalavun ile 

görüĢen elçilik heyeti Sinaneddin Musayı alarak geri döndü.
31

 Urbay Hatun 1290 yılına kadar 

Tebriz‟de kaldı. Zaten Ġlhanlılarla Altınorda akraba idiler. Temmuz 1290‟da Argun Han 

tarafından Konya‟ya II. Gıyaseddin Mesud ile evlenmeye gönderildi.
32

 Neticede bu nikâh 

kıyıldı. Muhtemelen bu Moğol prensesi 1297 yılında II. Gıyaseddin Mesud tahtan 

indirildiğinde yanında idi. II. Gıyaseddin Mesud‟un öldürülmeyip Hemedan‟a sürülmesinin 

sebeplerinden biri de bu olabilir. 

Abaka Han‟ın ölümünden sonra (1282) yerine geçen Ahmed Tekudar Selçuklu 

ülkesindeki hisse uygulamasını değiĢtirdi. Ahmed Tekudar, kendinden önceki Hülagü Han 

gibi, Selçuklu ülkesinde birden fazla hükümdar olmasını benimsedi.
33

 Bu durum Selçuklu 

ülkesinde Moğol hâkimiyetini kolaylaĢtırırken Selçuklular arasında ihtilaf çıkmasına sebep 

oldu. Selçuklu ülkesini III. Gıyaseddin Keyhusrev ile II. Gıyaseddin Mesud arasında ikiye 

böldü.
34

 III. Gıyaseddin Keyhüsrev bu durumdan memnun olmayarak hemen harekete geçti. 

Moğolların Anadolu valisi Kongurtay ve Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali‟yi yanına alarak 

Ġlhanlı katına gitmek için yola çıktı. Tam bu sırada Ġlhanlı ülkesi taht mücadelesi nedeniyle 

karıĢtı. Bu yüzden III. Gıyseddin Keyhüsrev bir süre Erzurum‟da bekledi. Ahmed 

Tekadur‟dan iktidarı devralan Argun Han, o sırada Tebriz‟de bulunan II. Gıyaseddin Mesud‟u 

tek baĢına Selçuklu sultanı olarak atadı. Huzuruna ancak gelebilen III. Gıyaseddin 

Keyhüsrev‟i de Erzincan‟da öldürttü.
35

 

Tebriz‟den Anadolu‟ya sultan olarak dönen II. Gıyaseddin Mesud önce Kayseri‟de, 

ardından Konya‟da tahta çıktı.
36

 II. Gıyaseddin Mesud‟un tahta geçmesine sevinen halk rahat 

                                                           
31

 Turan, Türkiye, s. 582. 
32

 Cahen, Anadolu, s. 297. “Her ne olursa olsun Argun o günlerde Mesud’a ailesinden bir prensesi, Urbay 

Hatun’u evlenmek üzere gönderdi.” 
33

 Ġlhanlı devletinin kurucusu Hülagü Han, iki rakip kardeĢ arasında bir çözüm buldu. IV. Rükneddin Kılıç 

Arslan ve II. Ġzzeddin Keykavus arasında vergi artırımına tabii olarak Selçuklu ülkesini idari olarak ikiye 

böldü. Ġbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 248-249. 
34

 Kesik, “Mesud II”, s. 344. 
35

 Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 721; Ali Sevim, “Keyhüsrev III”, DİA, C. 25, Ġstanbul 2020, s. 

351. 
36

 Anonim Selçuknâme, s. 42; Abû’l-Farac, Abû’l-Farac Tarihi, C. II, s. 617; Turan, Türkiye, s. 583. Aksarayî, II. 

Gıyaseddin Mesud’un tahta geçiş tarihi olarak 1282’yi vermektedir. Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 108. 

Sultan Veled ise II. Gıyaseddin Mesud için yazdığı 43 beyitlik bir kasidede 1281 yılını vermiştir. Sultan Veled, 
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yüzü göreceğini sanıyordu. Ancak yeni sultan da idareyi kendi eline alamadı. Selçuklu ülkesi 

Moğol Noyanları ve Ġlhanlılar adına Anadolu‟yu idare eden valilerin sıkı kontrolü altında idi. 

Selçuklu Devleti hem Ġlhanlı baĢkentine haraç ödüyor, hem de ülkesindeki Moğol Ģehzade ve 

noyanların idaresindeki kalabalık ordunun ihtiyaçlarını karĢılamak zorunda kalıyordu.
37

 

Ülkeye yeni Moğol ordularının gelmesi demek halktan alınan vergilerin artması ve sefalet 

demekti. Selçuklu baĢkentine yapılan Türkmen saldırılarının durdurulması zorlaĢmıĢtı. Üstüne 

bir de Selçuklu devlet adamlarının rüĢvet ve yolsuzlukları eklenince devlet yapısı tamamen 

parçalanmaya baĢladı.
38

 

II. Gıyaseddin Mesud bir taraftan uçlardaki Türkmenlerin istiklal mücadelesiyle bir 

taraftan da Moğol Ģehzadelerinin taht kavgalarının Anadolu‟ya etkileriyle uğraĢmak zorunda 

kalmıĢtır. Ġlhanlı Hanı Argun Han isyankâr Türkmenleri cezalandırmak için kardeĢi ġehzade 

Geyhatu‟yu 20.000 kiĢilik bir ordunun baĢında Anadolu‟ya gönderdi (1285).
39

 Bu ordunun 

masrafı halktan toplanan vergilerle karĢılanacaktı.
40

 ġehzade Geyhatu önce Erzincan‟da 

konakladı sonra Sivas ve Kayseri üzerinden Aksaray‟a geldi (1286). ġehzade Geyhatu‟ya II. 

Gıyaseddin Mesud da eĢlik ediyordu. Harekâttan beklediğini alamayan ġehzade Geyhatu 

Konya üzerine yürüdü. II. Gıyaseddin Mesud, baĢkent Konya‟da ikamet etmiyor, Moğollar 

sayesinde kendini daha güvenli hissettiği Kayseri‟de oturuyordu. Konya‟yı ahîler idare 

ediyordu. Moğol ordusu Konya‟yı kuĢatınca, Konya‟da bulunan Sultan Veled, ġehzade 

Geyhatu ile görüĢerek Ģehre zarar vermesine mani oldu. II. Gıyaseddin Mesud da Baltu 

Noyan‟ın yardımı ile Germiyanoğulları‟nı yenerek topraklarını ele geçirdi (1287).
41

 

1288 yılının ilk ayında Moğol-Selçuklu ordusu Lârende ve Karaman topraklarına 

girerek ağır bir zaiyat verdirdi. Bunun üzerine geri adım atan Karamanoğulları, EĢrefoğulları 

ve Germiyanoğulları af dilediler. II. Gıyaseddin Mesud‟a itaat etmeye söz verdiler. Bu yılın 

en önemli olayı Sahip Ata Fahreddin Ali‟nin vefat etmesi oldu (1288). Onun yerine Ġlhanlı 

katından Fahreddin Kazvînî vezir olarak Anadolu‟ya gönderildi. Fahreddin Kazvînî acımasız 

bir yönetim sergileyerek vergileri arttırdı. Yeni vergiler ihdas etti. ġikâyetler Ġlhanlı 

hükümdarı Argun Han‟a iletilince Fahreddin Kazvînî geri çağırılıp, yargılandı ve Tebriz 

Meydanı‟nda idam edildi (1291).
42

 

C. Melik Rükneddin Kılıç Arslan’ın Tarih Sahnesine ÇıkıĢı 

                                                                                                                                                                                     
Divan, s. 224; 1282’de Abaka Han, II. Gıyaseddin Mesud’a bazı şehirlerin gelirlerini tahsis etse de onun tek 

başına iktidara geldiği tarih olarak 1284’ü kabul etmek gerekmektedir. 

37
 Aksarayî, eserinde mevcut durum için: “Tatarın masrafı için ayrılan çok miktarda vergiden halkta 

yakacak bir mum bile kalmadı” demektedir. Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 115. 

38
 Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 110-115; Anonim Selçuknâme, s. 4; MüneccimbaĢı, Câmiu’d-düvel, C. 

II, s. 124; Turan, Türkiye, s. 586. 
39

 Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 115; Müneccimbaşı, Câmiu’d-düvel,  C .  II, s. 126; Turan, Türkiye, s. 

586-87. 

40
 Örneğin Aksaray‟ın yıllık 200.000 dirhem olan vergisi iki katına yani 400.000 dirheme yükseltildi. Bkz. 

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s.116; Turan, Türkiye, s. 587. 
41

 Anonim Selçuknâme, s. 47; Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, s. 60. Germiyanoğulları toprakları Moğol 

saldırılarından kaçan Türkmenlerin istilasına uğruyordu. Zor durumda kalan Germiyanoğulları da sık sık 

Selçuklu topraklarına saldırıyordu. 
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1. Bizans Kaynaklarında Adı Geçen “Melek Masour” 

Bizanslı tarihçi Pachymeres‟in eserinde “Melek Masour” olarak bahsettiği Selçuklu 

Ģehzadesi, II. Ġzzeddin Keykavus‟un oğlu Rükneddin Kılıç Arslan‟dır.
43

 Claude Cahen, 

Elizabeth A. Zacharıadou ve Zerrin Günal Öden “Melek Masour”‟un II. Gıyaseddin Mesud 

olduğunu ileri sürerken kaynakları Pachymeres‟in eseri olmuĢtur.
44

 Ancak II. Gıyaseddin 

Mesud‟un tahta çıkıĢ serüveni Rükneddin Kılıç Arslan‟dan farklıdır. II. Gıyaseddin 

Mesud‟un, Muzaffereddin Yavlak Aslan ile Abaka Han‟a gidiĢi Ġbni Bîbî de ayrıntıları ile 

anlatılmaktadır.
45

 Devrin Ġlhanlı ve Selçuklu kaynakları II. Gıyaseddin Mesud ile ilgili 

ayrıntılı bilgi vermektedir. Dolayısıyla onun kronolojisinde pek boĢluk bulunmamaktadır. 

Özellikle Mevlevî kaynaklarında onunla ilgili anlatılan pek çok olay ve hikâye vardır. Ancak 

saltanat mücadelesini kaybedip Bizans‟a sığınması ve geri gelmesi olayların akıĢında 

mümkün görünmemektedir. Bizans‟a sığınan 1280‟den sonra iki melik vardı. Bunlar 

Feramurz ve Rükneddin Kılıç Arslan‟dı.
46

 Rükneddin Keyümers ise baĢarısız sonuçlanan 

saltanat mücadelesinden sonra Ġlhanlı himayesine girmiĢtir.
47

 

Bizanslı tarihçi Pachymeres‟in eserinde geçen “Melek Masour”un Rükneddin Kılıç 

Arslan olarak değerlendirilmesi taĢların yerine oturmasını sağladı. Onun eserinde bu hikâye 

geniĢ bir Ģekilde yer almıĢtır. 

2. Melik Rükneddin Kılıç Arslan’ın Taht Mücadelesi 

Rükneddin Kılıç Arslan 1280‟de babasının ölümünden sonra Karadeniz‟i geçerek 

Kastamonu‟ya geldi. Bölgedeki Türk emirleri ile mücadeleye giriĢti. Rükneddin Kılıç Arslan 

ilk baĢlarda Türkmenleri itaat altına alsa da “Amourios” yani Muzaffereddin Yavlak Arslan 

ve Moğol askerleri karĢısında tutunamadı. Karısı ve maiyeti ile birlikte kaçarak Karadeniz 

Ereğli‟sine geçti. Bir süre burada yaĢayıp oradan da Ġstanbul‟a gitti. Amacı Bizans imparatoru 

ile ittifak kurmaktı. Ama imparatoru Ġstanbul‟da bulamadı (1291). II. Andronikos, Ġzmir 

                                                           
43

 Osman Turan “Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar” adlı eserinde II. İzzeddin Keykavus’un 

Mesud, Geyumers, Feramurz, Siyavuş ve Kılıç Arslan olmak üzere beş oğlunun yanında bir de İstanbul’da 

bırakılıp Hristiyan olan Melik Konstantin adında bir oğlunun daha olduğunu belirtmiştir. Pachymeres’in 

eserinde adı geçen “Masour”un Feramurz olamıyacağı ve bu kişinin Rükneddin Kılıç Arslan olduğunu ileri 

sürmüştür. Bizim de savunduğumuz gibi bu kişi Rükneddin Kılıç Arslan olmalıdır. Osman Turan'ın yorumu 

şöyledir: "Siyavuş, henüz biraderi Mesud tahta çıkmadan III. Gıyaseddin Keyhüsrev'e karşı cenupta 

Karamanlı Türkmenlerle harekete geçtiği gibi, Kılıç Arslan da şimalde Kastamonu havalisindeki Türkmenlerle 

sultan Mesud'a karşı şiddetli bir mücadeleye girişti (691/1291-92) ve neticede Kılıç Arslan ile birlikte 

Türkmenler müthiş bir mağlubiyete uğradılar. Bu hususta tafsilat veren Aksarayi, bu şehzadenin akıbetinden 

bahsetmez.” Turan, Resmi Vesikalar, s. 10-12. 

44
 Pachymeres, Relations Historiques, s. 47. 

45
 Ġbn-i Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye, s. 246-248; MüneccimbaĢı, Câmiu’d-düvel, C .  II, s. 108. 

46
 Selçuklu hanedan üyelerinin Bizans‟a sığınma nedenlerinin temelinde, bu iki toplum arasında ki siyasi 

çıkarların yattığını ve beraberinde kültürel ve ekonomik faktörlerinin de mevcut olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Böylece Selçuklu hanedan üyelerinin Bizans‟a sığınması ile iki toplum arasında kültürel bir bağ 

kurulmuĢtur. Bizans kültürü,  uzun veya kısa zaman diliminde orada yaĢamak zorunda kalan Selçuklu 

sultanlarının eliyle Türk kültürünü etkilemiĢtir. Selçuklular ve Bizanslılar bazen savaĢmayı bir kenara 

bırakıp, dostluklar kurmuĢlardır. Bizans sarayından Selçuklu sarayına gelen gelinler Selçuklu hanedanına 

veliaht dünyaya getirmiĢlerdir. 
47

 Göksu Erdeğer, III. Alaeddin Keykubad, s.93. 
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yakınlarında Nif‟te
48

 idi.
49

 Ġmparator, Rükneddin Kılıç Arslan‟ın Nif‟e gelmesini istedi. 

Ailesini Ġstanbul‟da bırakan Rükneddin Kılıç Arslan, imparatorun bir adamıyla Nif‟e gitmeye 

karar verdi. Daha yarı yolda, Edremit‟te iken imparatorun yanına gitmekten vazgeçti. Neden 

vazgeçti sorusunun cevabı kanaatimize göre kardeĢi II. Gıyaseddin Mesud ile bir iletiĢim 

kurmasıydı. 

II. Gıyaseddin Mesud, Türkiye Selçuklu tahtına geçtikten sonra kendisiyle birlikte 

Kırım‟dan Anadolu‟ya gelen kardeĢlerine geçimlerini sağlamaları için iktalar tahsis etmiĢtir. 

Bu iddiamızı doğrulayacak o dönemin vesikaları mevcuttur. Türkiye Selçuklu Devleti‟nden 

günümüze ulaĢan önemli kaynaklardan biri olan MünĢeât mecmualarında mevcut evraklar 

bilgi vermektedir. Bu mecmualardan birine ulaĢan Osman Turan önemli belgeleri gün yüzüne 

çıkararak neĢretmiĢtir. “Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar” adlı eserinde yer 

alan IV. vesika Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Mesud tarafından Selçuk meliki Ebu‟l 

Muzaffer Melik Rükneddin Keyümers‟in Kayseri zeametine atanması ile ilgili menĢûrdur.
50

 

Melik Keyümers tüm Kayseri bölgesinin sahibi olmayıp, diğer emirler gibi sadece askerlerin 

komutanıydı. MenĢurun verildiği tarih belge üzerindeki Dîvânî rakamlarla h. 688/ m. 1289 

yılını göstermektedir. Bu tarihlerde Selçuklu tahtında II. Gyaseddin Mesud oturmaktadır. 

Kırım‟da II. Ġzzeddin Keykavus‟un ölümünden sonra, üç erkek kardeĢ ve emirler en büyük 

erkek çocuk olan II. Gıyaseddin Mesud‟a biat ederek farklı tarihlerde Anadolu‟ya geçtiler. 

Ġkinci erkek çocuk olan Melik Rükneddin Keyümers denizi aĢarak Amasya civarına geldi, 

ancak yakalanarak Kastamonu kalesinde hapsedildi. Sinop sahiline gelen II. Gıyaseddin 

Mesud‟a Melik Keyümers‟i teslim ettiler. II. Gıyaseddin Mesud, Kastamonu uç beyi olan 

Muzaffereddin Yavlak Arslan‟ın yardımıyla tahtı ele geçirmeye çalıĢtı. Rükneddin Keyümers, 

II. Gıyaseddin Mesud‟un iktidarının ilk yıllarından itibaren Kayseri‟de ikamet etti.
51

 

 “Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar” adlı eserde rastladığımız XXXI. 

vesikaya göre Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Mesud kardeĢi Rükneddin Kılıç Arslan‟a 

                                                           
48

 Nymphaion, Ġzmir‟in bugünkü KemalpaĢa ilçesidir. Nif Dağından adını alır. Antik Çağ‟da Olimpos adını 

alan 19 dağdan biridir. 
49

 II. Andronikos 1290-93 tarihleri arasında Ġstanbul‟da değildi. Bizans‟ın Anadolu tarafındaki topraklarını 

teftiĢe çıktı. Sakarya istihkâmlarını teftiĢ ettikten sonra Ġznik ve Ulubat‟ı ziyaret etti. Buradan Nif‟e geçti. 

Nif‟te iki yıl kaldı. Burada Laskarislerden kalma bir Bizans sarayı mevcuttu. A. E. Laiou, Constantinople 

and Latins, Foreign Policy of Andronikos II 1282-1328, Cambridge 1972, s. 79. 
50

 Osman Turan bu menşurun içeriğini şöyle açıklamaktadır: “Akrabalarına ihsanlarda bulunmayı padişahlık 

vazifeleri meyanında sayan Selçuk Sultanı, bu sebeple müslümanların yardımcısı, kâfir ve haricilerin 

kahredicisi bulunan ve Selçuk oğullarının iftiharı, pâdişahlık ağacının dalı olan kardeşi Rükneddin 

Keyumers’in her zaman saltanatına hizmet ettiğini ve saadeti bunda bulduğunu beyan ettikten sonra Dâr-ül 

Feth Kayserinin zeamet ve kumandanlığını ona layık gördüğünü söylüyor. Buna mukabil de melikin 

muharebeye hazır askerlerini hizmete âmâde bulundurması gerektiği bildiriliyor. Menşûrda zeâmet ve 

kumandanlık için lâzım gelen masrafların da îstiyfâ divanında tâyin edildiğine işaret olunuyorsa da bundan 

aşağısı derc olunmadığı cihetle bu tahsisatın ne olduğu meçhul kalmaktadır.” Turan, Türkiye Selçukluları 

Hakkında Resmi Vesikalar, s. 8. Türkiye Selçuklu Devletine ait bu gibi temliknamelerden, Selçuklu ülkesinin 

toprak sistemini, arazi-vergi hukukunu ve idaresini aydınlatabilmekteyiz. Toprak mülkiyeti bugünkü manada 

şahıs mülkiyetini tam anlamıyla içermemektedir. Selçuklu ülkesinin genelinde toprağın mülkiyeti devlette, 

tasarrufu köylüdedir. Bu topraklardan alınacak olan vergi emirlerce tahsis edilirdi. Yani devletin hakkı şahsa 

devredilirdi. 

51
 Anonim Selçuknâme, s. 64. 
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AkĢehir‟de ikta tahsis etmiĢti.
52

 Bu ikta tahsisi Bizans‟a sığınmasından sonradır. Dolayısıyla 

Rükneddin Kılıç Arslan, Selçuklu ülkesine geri döndü (1291). Pachymeres‟in dediği gibi eski 

gücünü fazlasıyla elde etti.
53

 

ÇağdaĢ Bizanslı tarihçilerden biri de Nikeforos Gregoras‟tır. O da eserinde “Melekus / 

melik” adlı birinden bahsetmektedir.
54

 Melekus, Ġmparator II. Andronikos‟un yanına 

gitmekten vazgeçip Türklerin yanına geri dönmüĢtür. Türklerden babasından miras kalan 

tahtın kendisine verilmesini talep etmiĢtir. Ancak bundan sonra çok yaĢamamıĢtır. Planlanan 

bir suikast neticesinde hayatını kaybetmiĢtir. Onun ölümüyle Türklerin tarihi ters dönüp 

devletleri parçalanmıĢtır. Halktan ve soylulardan pek çok kiĢi ok ve yay ile haydutluk 

yapmaktadırlar. Dağların dar geçitlerini ele geçirip Roma topraklarına saldırmaktadırlar. 

Nikeforos Gregoras, öldürülme hadisesinde Pachymeres‟e paralel bir bilgi vermektedir. 

Konya sultanının oğlu Meleco, “Amourio‟yu” (Muzaffereddin Yavlak Aslan) öldürmüĢtür. 

Amourio‟nun oğlu Halis (Ali) yapılan bir savaĢta Melec‟i öldürmüĢtür. Ali‟nin böylece gücü 

artmıĢ ve Roma bölgelerine akınlar düzenlemiĢtir.
55

 

Rükneddin Kılıç Arslan, Bizans topraklarından ayrılırken karısını ve kızını orada 

bırakmıĢtı. Uzun yıllar oturduğu ve elinde tuttuğu Karadeniz Ereğlisini iyi niyetinin karĢılığı 

olarak II. Andronikos‟a verdi.
56

 Buna karĢılık ailesinin yanına gönderilmesini rica edince 

Ġstanbul'da bıraktığı eĢi bir süre sonra yanına gönderildi fakat kızı Ġstanbul'da kaldı, 

imparatorun rehinesi olarak tutuldu. Bizans kaynaklarına göre bu kız da Hristiyan 

geleneklerine çok uyumlu gözüküyordu.
57

 Ġmparator II. Andronikos bu kızı, siyasi olarak 

iĢbirliği yapmak istediği Batı Anadolu beylerinden Melik Ġshak ile evlendirmeyi planladı. 

Melik Ġshak hakkında iki görüĢ bulunmaktadır. Ya bir Karasili Türk emiri (Dobruca‟dan geri 

gelenlerden) ya da bir Selçuklu soyundan gelen bir melikti.
58

 Melik Ġshak hırslı biri olup 

Bizans'ın yardımıyla Selçuklu tahtına geçmek istiyordu. Ġstanbul‟da kalan Rükneddin Kılıç 

Arslan‟ın kızı ile evlenmesi iĢine yarayacaktı. Bizans imparatoru II. Andronikos, bu Selçuklu 

kızını, II. Ġzzeddin Keykavus‟un Ġstanbul‟da kalan oğlu Melik Konstantin ile birlikte Biga'ya 

gönderdi. Burada Melik Ġshak ile Rükneddin Kılıç Arslan‟ın kızı evlendi. Melik Ġshak‟a 
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 Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Mesud diğer kardeĢi Rükneddin Kılıç Arslan‟a da AkĢehir‟de ikta tahsis 

eder. “Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar” adlı eserinde yer alan XXXI. vesika AkĢehire bağlı 

Alp-saru köyünün Selçuk meliki Eb‟ul-Muzaffer Rükneddin Kılıç Arslan‟a temlikine dair sultanın bir 

menĢûrudur.
52

 Bu belgeyi veren Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Mesud‟dur. Belgeyi verdiği Selçuklu 

Ģehzadesi de kardeĢi Rükneddin Kılıç Arslan‟dır. Osman Turan bu menĢurun içeriğini Ģöyle 

açıklamaktadır:“Menşûr köyün hudutlarıyla, mülk olarak, tasarruf edileceğini ve elde tutmak, satmak, 

bağışlamak hakkında takrir vermek, vakfetmek ve o köyde, hudut ve mülhakatı içinde diğer mal sahiplerinin 

tasarrufatına; malikâne hükümlerine göre mülkiyetinde bulunduracağı, emir ve saltanat nâiblerinin emre 

göre hareket edip Alp-saru köyünü hudut ve mülhakatiyle Selçuk ailesinin şerefi bulunan Kılıç Arslan’ın 

mülkü olduğunu emreylediğini bildirmektedir.” Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, s. 32-

33. 

53
 Pachymeres, Relations Historiques, s. 47. 

54
 Nikeforos Grigoras, Romaiki İstoria I-VI, çev. Arslan Kılıç, Yüksek Lisans Tezi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2019, s.264. 

55
 Nikiforos Grigoras, Romaiki İstoria, s.263. 

56
 Pachymeres, Relations Historiques, s. 47. 

57
 Pachymeres, Relations Historiques, s. 47. 

58
 G. Finlay, History of the Byzantine and Greek Empire (from  MLVII to MCCCCUII), Edinburg and London 

1854, s. 502. 
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Bizans adına Biga prefectligi/valiliği verildi (1307). Bu tarihlerde Balıkesir bölgesi oldukça 

hareketli ve tehlikeli idi. Bizanslılar, Türkler, Türkopoller ve Katalanlar bölgede hâkimiyet 

kurmaya çalıĢıyordu. Melik Ġshak da bu karmaĢa da siyasi iliĢkilerinin kurbanı oldu ve 

Katalanlar tarafından öldürüldü (1312).
59

 

Bizans topraklarından Selçuklu ülkesine geri dönen Rükneddin Kılıç Arslan, Selçuklu 

sultanı abisi II. Gıyaseddin Mesud‟un kendisine tahsis ettiği AkĢehir‟de ikamet etmeye 

baĢladı (1291). Bu sırada Fahreddin Kazvînî‟nin idamından sonra Anadolu‟ya vezir olarak 

ġemseddin Ahmed LakuĢî gönderildi.
60

 Ahmed LakuĢî devri de Moğollar‟ın zulüm yıllarıydı. 

1291 yılında Ġlhanlı tahtında değiĢiklik oldu. Uzun yıllar Anadolu genel valisi olan ġehzade 

Geyhatu, kardeĢi Argun Han ölünce Ahlat‟ta tahta çıktı. Geyhatu‟nun Anadolu‟dan 

ayrılmasını fırsat bulan Karamanoğulları Konya‟yı üç gün yağmaladılar.
61

 II. Gıyaseddin 

Mesud‟un kardeĢi Rükneddin Kılıç Arslan bu esnada AkĢehir‟de ikta sahibi idi. AkĢehir‟den 

bir kuvvetle Konya‟nın yardımına geldi. Fakat baĢarısız oldu. II. Gıyaseddin Mesud mecburen 

yeni han olan Geyhatu‟dan yardım istedi.
62

 Ġlhanlı hanı Geyhatu ordusuyla gelip, Selçuklu 

kuvvetleri ile birleĢerek Lârende‟yi ele geçirdi. EĢrefoğulları topraklarında, Denizli ve 

MenteĢe iline kadar olan topraklarda yağma ve katliam yaparak ganimet ve esirlerle Konya‟ya 

döndü.
63

 Konyalılar da bu Ģiddetten nasiplerini aldılar.
64

 

Tüm bu isyan bastırma ve yağma hareketinin içinde Selçuklu ordusunda yer alan 

Rükneddin Kılıç Arslan, kendi mülkiyetine bırakılan bölgeden memnun kalmayıp, 

Kastamonu bölgesine gitti. Daha önceden bölgedeki Türkmenlerle bir irtibat kurup 

kurmadığını ve davet edilip edilmediğini bilemiyoruz. Hatırlarsak Rükneddin Kılıç Arslan, 

1280‟lerde Karadeniz‟i geçerek Kırım‟dan Kastamonu‟ya geldiğinde bölgenin emiri 

Çobanoğlu Muzaffereddin Yavlak Arslan, ona karĢı II. Gıyaseddin Mesud‟u desteklemiĢti. 

Yapılan mücadelede Rükneddin Kılıç Arslan, Muzaffereddin Yavlak Arslan ve Moğollar 

karĢısında tutunamayarak kaçmak zorunda kalmıĢtı. 

1292‟de tekrar bu bölgeye geri dönünce Rükneddin Kılıç Arslan kendisine güçlü bir 

müttefik buldu. 12 yıl önce II. Gıyaseddin Mesud‟a büyük destek verip onu Selçuklu tahtına 

oturtan Kastamonu emiri Çobanoğlu Muzaffereddin Yavlak Arslan ve Türkmenlerle ittifak 

yapıp saltanat mücadelesine giriĢti  (h.691/m.1292). Aklımıza burada bir soru geliyor. II. 

Gıyaseddin Mesud ve Muzaffereddin Yavlak Aslan‟ın arası neden açılmıĢ olabilir? Bunun 

sebebinin mevcut Ģartlar olduğu üzerinde durabiliriz. Son dönemde Moğolların baskısı o 
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 Pachymeres, Relations Historiques, s. 62. 

60
 Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 124-126; Turan, Türkiye, s. 595. 
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 Anonim Selçuknâme, s. 59. 

62
 Anonim Selçuknâme, s. 59; Müneccimbaşı, Câmiu’d-düvel,  C . II, s. 129; Turan, Türkiye, s. 604-605. 

63
Anonim Selçuknâme, s. 59; Müneccimbaşı, Câmiu’d-düvel, C. II, s. 129; Turan, Türkiye, s. 604-605. Anonim 

Selçuknâme “Moğollar, esirleri ateşin karşısında tutarak tam bir işkence ve eziyetle öldürdüler. Karaman ve 

Eşrefoğlu vilâyetlerinden 7.000 kadın ve çocuk, erkek esir ettiler. Hiç şefkat göstermediler” şeklinde acı 

tabloyu tarif etmiştir. 

63
 Anonim Selçuknâme, s. 61; Turan, Türkiye, s. 605; Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, s. 62; Abû’l-Farac, Abû’l-

Farac Tarihi, C. II, s. 638-639. 
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 Anonim Selçuknâme, s. 63; Müneccimbaşı, Câmiu’d-düvel,  C .  II, s. 129. Aksarayî ise bu konuda sessizdir. 
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kadar artmıĢtı ki, insanlar vergilerini ödemek için aç kalıyordu. Her geçen gün artan Moğol 

vergileri karĢısında Selçuklu sultanı suskun durumda idi. Muzaffereddin Yavlak Aslan, II. 

Gıyaseddin Mesud‟u desteklerken ülkeyi Moğol boyunduruğundan kurtarmayı amaçlamıĢtı. 

Ayrıca Selçuklu ülkesinin güney ve batı bölgelerinde var olan, Türkmenlerin Ġlhanlılar ve 

onlara tabi olan Selçuklu sultanlarına karĢı giriĢtikleri isyan hareketleri kuzeydeki Türkler 

içinde bir örnek teĢkil ederek, isyanlar 1291-1292 yılında ülkenin kuzey-batı bölgelerine de 

yayıldı. Çobanoğlu beyinin amacı istiklalini ilan ederken Moğolların artırdığı ağır vergiler 

yüzünden periĢan olan halkını kurtarmaktı.
65 

 

EĢ zamanlı ayaklanmalardan biri de Rükneddin Kılıç Arslan ile aynı anda ayaklanan 

Rükneddin Keyümers tarafından baĢlatıldı. Muhtemelen aralarında bir anlaĢma yapmıĢlardı. 

Böylece II. Gıyaseddin Mesud iki ayrı kardeĢinin ayaklanmasını bastırmak için Moğollarla 

birlikte harekete geçti. Rükneddin Kılıç Arslan Kastamonu‟da baĢkaldırırken, Keyümers 

Borgulu (Uluborlu)‟da baĢkaldırdı.
66

 

Rükneddin Kılıç Arslan ve Muzaffereddin Yavlak Arslan idaresindeki Türkmen güçleri 

bölgeye tamamen hâkim olurken, Selçuklu-Moğol ordusu da üzerlerine doğru harekete geçti. 

Yeni Ġlhanlı hanı ve eski Anadolu valisi olan Geyhatu bu sırada Anadolu‟daydı. Güney 

Türkmenlerinin isyanlarını kontrol altına alarak onları cezalandırıyordu. II. Gıyaseddin 

Mesud ve Mücirüddin EmirĢah komutasında bir orduyu kuzeye sevk etti (h. 691/m. 1292). 

Ordunun idaresinde ayrıca Vezir Necmeddin ile Moğol Noyanları Anit, Göktay ve Giray 

bulunuyordu. II. Gıyaseddin Mesud askerin yetersiz olduğunu düĢünerek Geyhatu‟dan destek 

kuvvetler istedi ama alamadı. Rükneddin Kılıç Arslan ve emrindeki Türkmenler Selçuklu-

Moğol ordusunu yakın takibe aldı. Bölgenin dağlık olması onlar için bir avantaj idi. Moğol 

öncü birliklerini orman içinde pusuya düĢürdüler. Her iki taraf da ağır kayıplar verdi. 

Üstünlük Türkmenlerin eline geçti. Moğol komutanı Anit baĢta olmak üzere pek çok asker 

hayatını kaybetti. II. Gıyaseddin Mesud yanındaki emirlerle birlikte esir alındı. Ancak 
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 Osman Turan’ın bu konudaki çıkarımına katılmak en doğrusu olur: “ Çoban oğulları ve husûsiyle üçüncü 

begleri Yavlak Arslan,  Selçuklu ve İlhanlılara tâbî kalmışlardır. Fakat Moğol idâresinin zûlmü tahammül 

edilmez bir mahiyet aldığı ve memleket bir anarşi içinde kaldığı zamanda diğer Uc Türkmenleri gibi Yavlak 

Arslan da istiklâl dâvâsına girişmiş ve bu sırada Kastamoni’ye gelen veya dâvet edilen Kılıç Arslan’ı Sultan 

ilân etmek suretiyle hem kendi beyliğini kudretlendirmek ve hem de Anadolu’yu kurtarma mücâdelesine 

başlamak istemiştir.” Turan, Türkiye, s. 611. 
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 Rükneddin Kılıç Arslan

 
ile aynı anda Rükneddin Keyümers de ayaklandı. Muhtemelen aralarında bir 

anlaşma yapmışlardı. Böylece II. Gıyaseddin Mesud iki ayrı kardeşinin ayaklanmasını bastırmak için 

Moğollarla birlikte harekete geçti. Rükneddin Kılıç Arslan Kastamonu’da başkaldırırken, Keyümers Borgulu 

(Uluborlu)’da başkaldırdı. Fakat Keyümers teşebbüsünde başarısız olarak Moğol valisi Taştimur Hıtayî 

tarafından yakalandı. Kayseri sübaşılığına atanan melik Rükneddin Keyümers’in kardeşi II. Gıyaseddin 

Mesud’a karşı isyanı Anonim Selçuknâme’de de anlatılmaktadır. Anonim Selçuknâme, s. 89-90. Melik 

Rükneddin Keyümers’i Moğol komutanlar yakalayıp II. Gıyaseddin Mesud’a teslim etmişlerdir. Anonim 

Selçuknâme, s. 64. İki kardeş barışınca Melik Rükneddin Keyümers tekrar Kayseri’ye döndü. 1295 Mayısında 

Keyümers tekrar isyankâr bir tavır takınmaya başlayınca Geyhatu’ya şikâyet edildi. Bunun üzerine II. 

Gıyaseddin Mesud, Kayseri üzerine asker gönderdi. Melik Rükneddin Keyümers, Çorum yakınlarındaki 

Demirlü Hisar kalesine sığındı ise de Baltu Noyan tarafından yakalanarak zincire vuruldu. Fakat yakışıklılığı 

hayatını kurtardı. Moğol komutanı Baltu Noyan, Melik Rükneddin Keyümers’i serbest bıraktırıp, kendine 

damat yaptı (h. 696/m. 1297). Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 144; Anonim Selçuknâme, s. 65-66; Turan, 

Türkiye, s. 614; Sümer, “Anadolu’da Moğollar”,  s. 63. 
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Türkmenler zaferin gafilliği ile Kastamonu‟ya dönerken Moğol komutanı Giray‟la tesadüfen 

karĢılaĢtılar. Moğollar son bir hamle yaparak esir düĢen Selçuklu sultanını ve emirleri 

kurtardılar. Türkmenler ağır bir mağlubiyet aldı. 

Muzaffereddin Yavlak Arslan, bu yaĢananlar sonrasında II. Gıyaseddin Mesud‟a karĢı 

direniĢin boĢuna ve tehlikeli olacağını hissetti. Çünkü Moğollar, Selçuklu sultanının yanında 

idi. Yanına yedi oğlunu alarak hediyelerle II. Gıyaseddin Mesud‟un huzuruna çıktı ve biat 

etti. Ancak II. Gıyaseddin Mesud hem yorgun hem de çok kızgındı. Karaman ve EĢrefoğulları 

ile uğraĢırken bir de Çobanoğulları ile uğraĢmak zorunda kalmıĢ ve ölümden dönmüĢtü. 

Hediyeleri kabul etmesine rağmen, Muzaffereddin Yavlak Arslan‟ı öldürttü. Muzaffer Yavlak 

Arslan, Selçuklu sultanının ayakları önüne düĢerek hayatını kaybetti (1293).
67

 

Rükneddin Kılıç Arslan‟ın en büyük destekçisi hayatını kaybederken Rükneddin Kılıç 

Arslan‟a ne olduğu ihtilaf konusu olmuĢtur. II. Gıyaseddin Mesud‟un ikinci bir baskına 

uğrama korkusu ile bölgede oyalanmadan geri dönmesi, Aksarayî‟deki nakillerin kesilmesine 

neden olmuĢtur. Yerli kaynaklarda bir daha Rükneddin Kılıç Arslan‟ın ismi geçmez.68 

Dolayısıyla tarihçiler onun da öldürüldüğünü düĢünmüĢlerdir. Ancak bu boĢluğu Pachymeres 

doldurmaktadır. Rükneddin Kılıç Arslan‟ın mücadeleden sağ çıkıp Kastamonu bölgesinde 

hâkimiyet kurmaya çalıĢtığı görülmektedir.  

3. Melik Rükneddin Kılıç Arslan’ın Öldürülmesi 

II. Gıyaseddin Mesud tarafından ailesi katledilen Muzaffereddin Yavlak Arslan‟ın oğlu 

Umuroğlu Ali Bey, intikam almaya karar verdi. Ancak II. Gıyaseddin Mesud çoktan bölgeden 

ayrılmıĢtı. Bölgede tahminimizce kendine bağlı Türkmenlerle Rükneddin Kılıç Arslan kaldı. 

Umuroğlu Ali beyle bölgenin hâkimiyeti hususunda ters düĢtüler. Ya da Umuroğlu Ali Bey 

babasının ölümünden Rükneddin Kılıç Arslan‟ı sorumlu tuttu. Emri altındaki Türkmenlerle 

Rükneddin Kılıç Arslan‟ın elinde olan toprakları yağmaladı. Rükneddin Kılıç Arslan ve 

Umuroğlu Ali Bey bir çatıĢmada karĢı karĢıya kaldılar. Teke tek mücadelede Umuroğlu Ali 

Bey atından düĢen Rükneddin Kılıç Arslan‟ı kılıcıyla öldürdü.
69

 Bu olayla Umuroğlu Ali 

Bey‟in itibarı ve nüfuzu arttı(1295).
70

  

Sonuç 

II. Ġzzeddin Keykavus‟un taht mücadelesini kaybederek Bizans‟a sığınması Selçuklu 

hanedanı için bir yol ayırımı olmuĢtur. Hanedan ailesinin bir kısmı Ġstanbul‟da kalırken bir 

kısmı ise Kırım‟a yerleĢmiĢtir. Melik Rükneddin Kılıç Arslan Kırım‟da doğmuĢtur. 1280‟den 

sonra Anadolu‟ya dönerek taht mücadelesine baĢlamıĢtır. 

Melik Rükneddin Kılıç Arslan, Selçuklu sultanı olan abisi II. Gıyaseddin Mesud 
                                                           

67
 Pachymeres, Relations Historiques, s. 47; Aksarayî‟de Muzaffereddin Yavlak Arslan‟ın ölümü h. 691/m. 

1291-1292 yılı olayları içinde gösterilmektedir. Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 170-171. Turan, Türkiye, 

s. 610 MüneccimbaĢı, Câmiu’d-düvel, C .  II, s. 129-130; Sümer, “Anadolu‟da Moğollar”, s. 63; Öden, “II. 

Gıyaseddin Mesud”, s. 291. 
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 Pachymeres, Relations Historiques, s. 48; Öden, “II. Gıyaseddin Mesud”,  s. 291-293; Turan, Türkiye, s. 

613. 
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 Pachymeres‟in eserinde Ali Amourios‟un (Hales Amurius) uzun süre Bizans elinde esir kalmıĢ olan 

kardeĢi Nasıreddin‟in (Nastratio) Kastamonu Türklerini kendilerine bağlayıp Bizans arazilerine akınlar 

düzenlediği görülmektedir. Karadeniz kenarındaki bölgelerden Sakarya‟nın daha iç kısımlarına 

yayılmıĢlardır. Pachymeres, Relations Historiques, s. 47; Paul Wittek, Menteşe Beyliği, çev. O. ġ. Gökyay, 

Ankara 1986, s. 18. 
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 Pachymeres, Relations Historiques, s. 47. 
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tarafından kendisine AkĢehir ikta olarak verilse de saltanat üzerindeki haklarından 

vazgeçmeyerek isyana kalkıĢmıĢtır. XIII. yüzyılın sonlarında Türk devlet geleneğinin devam 

ettiğinin görülmesi açısından bu örnek önemlidir. 

Melik Rükneddin Kılıç Arslan‟ın Batı Karadeniz‟e çekildikten sonra faaliyetlerine 

devam ettiği görülmektedir.  Ancak en büyük rakibi olan bölgenin Türk beyi Umuroğlu Ali 

tarafından öldürülmüĢtür. Bölge onun hâkimiyeti altına girmiĢtir. XIV. yüzyılda Anadolu‟da 

feodal yapının ne kadar yaygın olduğu ve merkezi yönetimin kalmadığı açıkça görülmektedir. 

 

Melik Rükneddin Kılıç Arslan’ın YaĢam Tablosu (1265!-1295) 

 
Kırım‟da dünyaya gelmesi 1265 ve sonrası! 

Kırım‟da geçirdiği süre  (1265-1280) 

Kırım‟dan Karadeniz yoluyla Kastamonu‟ya geliĢi  1280 = 15 yaĢında! 

Karadeniz Ereğlisi‟nde ikametgâhı (1281-1289) 

Bizans imparatorunun yanına gitmek istemesi, eĢi 

ve kızını Ġstanbul‟da bırakması 

1290 = 25 yaĢında 

KardeĢi sultan II. Gıyaseddin Mesud‟un yanına 

gitmesi ve AkĢehir‟i ikta olarak alması  

1291 =  26 yaĢında 

Kastamonu‟nda isyan etmesi 1292 = 27 yaĢında 

Batı Karadeniz‟e çekilmesi 1293 = 28 yaĢında 

Umuroğlu Ali Bey tarafından öldürülmesi 1295 = 30 yaĢında 
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ABSTRACT 

Newspapers have a very wide impact on individuals with the news they convey to the masses 

among the mass media. Local newspapers, which have a great influence on the region they 

broadcast, constitute another important point of mass communication. Based on their sense of 

belonging, individuals show extra interest in local newspapers belonging to the region they 

live in. Just as in national newspapers, it also carries an important responsibility while 

informing individuals in the way they present the news in local newspapers. At this point, it is 

of great importance that individuals often get used to news as well as the fact that newspapers 

deal with the news objectively, the realization of news articles in line with ethical factors and 

social sensitivities, and the use of photographs. In particular, it is observed an increase in the 

number of journalism while showing the sensitivity with the necessary elements to get more 

media coverage in the last period of violence against women which already exist in Turkey. 

It is seen that the language used in the news of violence against women, which has found a 

place in mass media, is mostly sexist and masculine. Women are mostly positioned using 

adjectives such as "victim" and "helpless" in the news about violence against women 

conveyed to individuals by the press. In this sector, where financial gain is brought to the fore 

with the changing world order, news of violence against women is sometimes given 

sensationally and circulation anxiety is observed. The life stories and private lives of women 

subjected to masculine violence are quickly learned and published in newspapers or on the 

websites of newspapers. On the websites, the news in question is presented in full detail in the 

tabloid form with the desire to be “clicked” and individuals' feelings of curiosity are targeted. 

From this perspective, in this study, news on violence against women on the websites of local 

newspapers published in Konya; features such as content and presentation are analyzed based 

on the discourse analysis method. In this context, an analysis has been made on how local 

newspapers report violence against women. As a result of the study, it was determined that 
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the local newspapers conveyed the news about violence against women by considering the 

local, social, social, cultural, and moral values in their regions and discriminating between 

women and men. It was also concluded that circulation anxiety in the local press was also 

effective in the creation of the content. 

Key Words: Local press, Violence against women, Journalistic ethics. 

 

ÖZET 

Gazeteler, kitle iletiĢim araçları arasında kitlelere aktarmıĢ olduğu haberlerle bireyler üzerinde 

oldukça geniĢ bir etki alanına sahiptir. Yayın yapmakta olduğu bölge üzerinde etkileme 

gücüne büyük oranda sahip olan yerel gazeteler ise kitle iletiĢiminin bir diğer önemli 

noktasını oluĢturmaktadır. Bireyler, aidiyet duygularından hareketle, kendi yaĢadıkları 

bölgeye ait yerel gazetelere ekstra bir ilgi göstermektedirler. Tıpkı ulusal bazda yayın yapan 

gazetelerde de olduğu gibi yerel gazetelerde de haberleri sunuĢ biçimleriyle, bireyleri 

bilgilendirirken önemli bir sorumluluğu da üzerinde taĢımaktadır. Bireylerin, çoğunlukla 

haberleri olduğu gibi kanıksaması durumu, gazetelerin haberleri objektif olarak ele alması, 

etik unsurlar ve toplumsal hassasiyetler doğrultusunda haber yazımlarının gerçekleĢtirilmesi 

ve fotoğraf kullanımı bu noktada büyük önem arz etmektedir. Özellikle Türkiye‟de 

hâlihazırda var olan kadına yönelik Ģiddetin son dönemlerde medyada daha çok yer almasıyla 

birlikte gazetecilik yaparken hassasiyet gösterilmesi gerekilen unsurların sayısında da bir artıĢ 

görülmektedir. 

Kitle iletiĢim araçlarında kendine yer bulabilmiĢ kadına yönelik Ģiddet haberlerinde kullanılan 

dilin ise çoğunlukla cinsiyetçi ve eril bir dil olduğu görülmektedir. Basın tarafından bireylere 

aktarılan kadına yönelik Ģiddet içerikli haberlerde kadınlar büyük bir çoğunlukla “mağdur”, 

“kurban” ve “çaresiz” gibi sıfatlar kullanılarak konumlandırılmaktadır. DeğiĢen dünya düzeni 

ile birlikte maddi kazancın ön plana çıkartıldığı bu sektörde, kadına yönelik Ģiddet haberleri 

kimi zaman sansasyonel bir biçimde verilerek tiraj kaygısı gözetilmektedir. Eril Ģiddete maruz 

kalan kadınların yaĢam hikâyeleri ve özel hayatları hızlı bir Ģekilde öğrenilerek gazetelerde ya 

da gazetelerin internet sitelerinde yer almaktadır. Ġnternet sitelerinde, “tıklanma” arzusuyla 

söz konusu haberler tüm ayrıntılarıyla magazinleĢtirilerek verilmekte ve bireylerin merak 

duyguları hedef alınmaktadır.  

Bu perspektiften hareketle, bu çalıĢmada Konya ilinde yayınlanan yerel gazetelerin internet 

sitelerinde bulunan kadına Ģiddet konulu haberler; içerik, sunum gibi özellikler söylem analizi 

yöntemi temel alınarak incelenmektedir. Bu bağlamda yerel gazetelerin kadına yönelik Ģiddeti 

nasıl haberleĢtirdikleri üzerinden bir çözümleme yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda, yerel 

gazetelerin kadına Ģiddet konulu haberleri yaparken bölgelerindeki yerel, sosyal, toplumsal, 

kültürel ve ahlaki değerleri gözeterek ve kadın erkek ayrımı yaparak aktardığı saptanmıĢtır. 

Ayrıca yerel basında var olan tiraj kaygısının da içeriğin oluĢturulmasında etkili olduğu 

sonucuna da varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel basın, kadına yönelik Ģiddet, gazetecilik etiği. 
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INTRODUCTION 

Media, which is one of the indispensable elements of democracy, has several functions such 

as informing, entertaining, forming public opinion, and controlling the government. In 

addition to their general journalistic functions, local media also have some specific functions 

such as reflecting the views of the local people and being the protector of local values. Local 

media is the media that broadcast only in a certain region, where local news and topics are 

heavily covered in contrast to national news, or that generally concern people living in a town 

or city. Unlike regional and widespread media, local media have functions such as helping 

individuals to solve their problems in the region where it is broadcast, contributing to the 

formation of public opinion at the local level, and supervising local governments (Temel, 

Korkmaz, Somuncu, & ġilen, 2012, s. 125-126). 

The local press, which conveys economic, cultural, and social developments to the individuals 

living in the region, is a mirror that reflects the economic, cultural, social, and political 

characteristics of the regional society. The local press, which has a narrower distribution 

network, but carries a wider range of information on the immediate environment, is of great 

importance in developed countries. Local newspapers are read first in these areas. Because 

local newspapers are the true voices of the people living in that society. Local media outlets 

are important for citizens to be informed about the problems in their cities and towns, events, 

economic and social developments, and the decisions taken by local governments. Local 

media underlies the cultural profile of the society (Gezgin, 2007, s. 177). 

There are several reasons why local media structure and functions have gained importance in 

recent years. One of these reasons is the increased desire of the individuals living in the 

region to know what the news is. Another reason is that the local media constitutes the 

common voice of the individuals living in the region. 

As we can see from this point of view, the local press is the media organization that produces 

news, ideas, and information about the society and aim to convey this information to the 

individuals in the region with less capital than the national press. Since the target audience, its 

reaches is limited, the local press has the opportunity to obtain more in-depth information and 

to interpret the information about the region it broadcasts. Also, the local press mediates the 

democratization of the field in which it broadcasts, the modernization of the society, and the 

clear transmission of ideas (Köseoğlu, 2017, s. 36). 

In addition to all these, the local media must take into account some ethical factors while 

reporting the news to the people of the region. Some news may contain elements of social 

sensitivity due to their content. This situation has become more important especially with the 

coverage of violence against women in the news. 

Local media, which constitutes the regional perception, occupies a strategic position due to 

the power of the mechanism to influence individuals. Therefore, local media have an 

important place in their coverage of violence against women news. 
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For-profit mass media often move away from the reality of news by worrying about 

circulation rather than fulfilling their journalistic duties. There is a lot of content in the news 

in the media in which women are used as commodities. Newspapers prefer to present the 

news in a much more sensational way, rather than underlining the social cause of the problem 

area, which is dealt with especially in the content on femicide and violence (Avcı & Güdekli, 

2018). 

 

PRESENTATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN LOCAL MEDIA AND 

ETHICAL ISSUES 

The functions of the local press are basically gathered under three main headings. These 

functions; Within the framework of the manager-managed relationship, public services are 

announced to the public healthily and correctly, supervision, supervision of the ruler on behalf 

of the public, and creating public opinion are among the responsibilities of the local press. 

Another important function of the local press is to ensure local government-citizen relations 

with the announcement of the services of local governments in the towns. Education function, 

one of the functions of the national press; gains importance in the local press with its social 

identity. The establishment of the culture of democracy necessary for the correct and 

purposeful reflection of the national will is one of the most important functions of the local 

press (Gezgin, 2007: 177-178).  

Local media emerges as an institution that should be handled carefully among mass media in 

terms of its importance and functions. It is clear that the national media cannot contain an 

event-news that concerns a small region in terms of its news network. It is seen that the local 

media is the most important tool to fill this gap at this point. Local media organizations are 

one of the most important channels where people can find the opportunity to be informed 

about the developments in the region they live in. Also, local media is of great importance as 

one of the starting points of the democratic society understanding that will spread from the 

smallest unit to the whole country (Dağ, 2019, s. 75). 

Circulation and rating are important both nationally and local media. Because the circulation 

of a newspaper is one of the most important indicators of the power and effectiveness of that 

newspaper (ġeker, 2007, s. 101). 

The vast majority of local newspapers in Turkey are established provincial official 

announcements for a share of the distribution of some. The power behind the local press is not 

the investor who invests directly in journalism, but the press or the capital that has been seen 

in the mainstream press in recent years. The financier is involved in the press business to gain 

economic and political power and to be effective in decisions in the region. With a few 

exceptions, the press publishes a publication under the name of a few news and 

advertisements in order not to be idle while doing the press and to benefit from the state 

support (Çağlar, 2011, s. 154). Therefore, in the publications, professional ethics are ignored 

and an understanding of journalism that proceeds over circulation anxiety emerges. 
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Many factors are surrounding the professional ethics of the media worker. The understanding 

of personal morality, is a product or result of all kinds of structures and processes of social 

life that are effective on the individual (Ünlüer, 2006, s. 12). Ethics, while shaping life, does 

not refer to the method of legal coercion, but the acquired and accepted truths. For this reason, 

the professional dimension of ethics, which plays a direct and important role in the mental 

process of these contrasts such as "good and bad", "right and wrong", "lie and truth", is 

equally important. In the context of the journalism profession, ethics is seen as an integral part 

of both written and visual media and journalists (ÇavuĢ, 2010, s. 22). 

Ethical discourse in the media focuses predominantly on the ethical understanding and 

behavior of media workers. Articles for media workers in ethical principles presented under 

titles such as profession or ethical principles can also be shown as evidence or supporter of 

this form of acceptance. Self-regulation practices, which are tried to be reflected in the 

audience through ombudsmen assigned within media organizations, can also be considered a 

part of this approach. Therefore, practices that are contrary to the defined and generally 

accepted functions of the media are not perceived as the structure and functioning of the 

system, but mostly as personal mistakes, negligence, ignorance, or malicious intentions of 

media workers. Therefore, discussions on ethical behavior in the media are generally handled 

on a personal basis in parallel with this thinking and perception. A false impression is created 

that intervention in the private life of individuals, humiliation, wrong or incomplete 

information, and similar issues constitute the boundaries of media ethics. Matters that are 

more in the background, such as the selection of what is presented to the audience, the 

determination of the presentation style, but that concern media ethics more than those listed 

above, are not included in this scope and are not discussed unless their unethical violations are 

revealed. These are based on some factors that determine the structure and functioning of the 

media (Ünlüer, 2006, s. 1). 

 

ANALYSIS OF NEWS WITH DISCOURSE ANALYSIS 

In this study, how the news of violence against women is presented was examined by the 

discourse analysis method. Within the scope of the study, two local press websites, 

toroslargazetesi.com.tr and pusulahaber.com.tr, were determined as samples representing the 

local press in Konya. In this context, the same news was examined from two different 

websites for the news on violence against women. Within the scope of the review, attention 

was paid to the fact that the news was published on the same date. The news discussed for 

analysis were found by scanning the websites of these newspapers in line with the keywords 

used in the "detailed search" section. 

The headlines of the news examined in the context of the study subject are as follows: 

"Horror in BeyĢehir! Cut the throat of his 4-month-old wife ”, toroslargazetesi.com.tr - 

05.12.2020 
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"A young man in Konya cut his 4-month-old spouse from her throat and killed her by running 

away", pusulahaber.com.tr - 05.12.2020 

Toroslargazetesi.com.tr, from the websites subject to the research, wrote the headline of the 

news published on 05.12.2020, "Terror in BeyĢehir! He cut the throat of his 4-month-old wife 

”. When the headline is considered, it is seen that the method used by the killer in murder is 

especially emphasized. In this context, negative messages are given to society the violent 

structure that exists in. When the headline of the news is considered, it is possible to 

understand that the newspaper's internet editor is concerned about circulation. Although the 

incident was not given in full, it was presented to the reader for rating purposes using the 

expression "horror". 

Considering the establishment of meaning relations between word choices and subordinate 

sentences and the allusions; "Horror", "cut her throat", "married for 4 months", "argued with 

my wife", "escaped from their families", "stabbed various parts of her body", "killed my 

husband", "argued", "went insane", "killed", It is seen that expressions such as "save me", 

"will cut me" are used. In toroslargazetesi.com.tr, how the murderer murdered woman is 

explained with the words and sentences he used as stated above. In the news text, he 

presented to the public, the way a murder occurred for potential criminals was explained. The 

text of the said news article did not include any expert opinion. The incident only revolved 

around murder and no mention was made of women's rights. 

The incident in the report, for which expert opinion was not sought, was conveyed as an 

individual case, and the social dimension of femicide was not examined. The murder 

moments in the text, on the other hand, constitute a story of violence that will show the wrong 

ways to people who are potential murderers of the femicides that have reached a social 

dimension. 

The website, pusulahaber.com.tr, which constitutes another subject of the study, gave the 

news published on 05.12.2020 using the headline "A young man in Konya cut his 4-month-

old spouse by his throat by running away". Under this title, there is a "deserved" subtext, even 

if unknowingly, with an emphasis on the woman running away from home and getting 

married. 

Images of the region and interviews with neighbors after the incident were included in the 

video supported by the news video on Pusulahaber.com.tr. 

Considering the establishment of meaning relations between word choices and sentences and 

the implications; It is seen that expressions such as "she escaped and married", "cut his 4-

month-old wife", "cut her throat", "killed", "stabbed in the throat", "I argued with my wife", "I 

committed murder", "was stabbed in the throat" are used. He explains how the murderer 

committed the murder of women with the words and sentences he used in Pusulahaber.com.tr 

as stated above. In the news text, he presented to the public, how a murder was committed for 

potential criminals was explained using different details. The text of the said news does not 

include any expert opinion. 
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The report, which included the defense of the killer, did not include any findings on women's 

rights or expert opinion on the rapidly rising problem of violence in society. At the same time, 

the news is presented to the public as an ordinary case, and the social problem regarding 

femicide or the potential crime that may occur is among the factors that are not taken into 

account. 

In this context, pusulahaber.com.tr, rather than providing a flow of information to the reader, 

shows how femicide is transformed into circulation anxiety with the title it first gives. It is 

striking that this news of pusulahaber.com.tr, which does not comply with the understanding 

of women-oriented journalism, also avoids expert opinion. 

 

CONCLUSION 

Looking at the news texts examined within the scope of the study, it is seen that the language 

used by Konya local press is sexist. The ineffectiveness of the media in stopping femicide 

with the sexist language used and used has been revealed. The perpetrators of the masculine 

language and discourses that were used placed primary women in the second class. While the 

language of the news about femicide in the local media pointed out that women were weak 

and powerless, the power of men was highlighted. 

On the other hand, as a result of advancing technology and the modern age, alternative media 

is promising in this regard; Internet as an alternative media to mainstream media serving 

general ideology, easy accessibility, and demanding habit; It offers a wide range of 

opportunities for news flow and information sharing. The internet as an alternative media tool 

to increase the proliferation of feminist publications to create an antithesis to patriarchy, to 

produce discourse against violence and the usual representation of women in the media; It 

would be a correct approach to accept it as a new channel and a fast broadcast medium 

(Karanfil, 2019, s. 290).  

It was observed that sexist language was dominant in the presentation of the news covered by 

the Konya local press. The continuity of the patriarchal power was ensured by legitimizing 

femicides with the sexist language used. In the news texts that include both events, women's 

rights are not mentioned. Events are written with a patriarchal perspective. In this context, it 

has been concluded that local media treat femicide as an individual crime, not as a social 

problem. The news in question was written about the victim, not the perpetrator. There is no 

expert opinion in the news texts to warn the public. 

In the news about the murder, the ethical presentation of the media was also ignored, with the 

incident being reported to the public as it was. In the news in which the details of the murder 

were included, the incident was conveyed in a way that both women left their families and 

loved ones behind. 

In the news texts examined within the scope of the study, there was no opinion or information 

about women's rights. While the news did not mention women's rights, it was observed that 

the local media kept away from women-oriented journalism. 
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In this context, considering the results obtained as a result of the study, some suggestions 

have been made;  

o It should be underlined that violence against women is a social problem rather than an 

individual crime. 

o A woman-oriented journalism approach should be adopted. 

o Instead of using sensational language, the social cause should be emphasized. 

o Justifying and legitimizing statements should be avoided. 

o An objective point of view should be used instead of a patriarchal perspective while 

creating news texts. 

o Women's rights should be included. 

o In the details of the news, the facts that will adversely affect the psychology of the 

people, or create a state of adoption should not be included. It should be given in line 

with the facts that will create awareness in people. 

o For a person who experiences similar situations, state policies and expert opinions 

should be included in the news. 

o The judicial processes of the perpetrators should be followed and especially the trial 

processes that result in deterrent penalties should be shared with the public. 
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ABSTACT 

Unlike the organizations broadcasting on a national basis, the local press is the structures that 

serve in a specific geographic region and process the issues that are more relevant to the 

region, turn them into news and publish them. The local press has qualities such as operating 

especially for people living in a particular region, producing and publishing people's problems 

and solutions to these problems, being an educational tool for the region where it is located, 

supervising local governments on behalf of the governed, and having a dynamic structure. 

The local press also contributes to the formation of local public opinion and the development 

of local democracy. The local press has some problems while performing its duties and 

functions. Among these problems, problems originating from the economy, which are the 

cause of many other problems, come to the fore. 

In order to publish newspapers, firstly it is necessary to have qualified employee, printing 

machines and distribution facilities. Economic power is an important point in fulfilling the 

requirements. In addition to these, in order for the newspaper to continue its publishing life, it 

must have advertisement revenues, which constitute its financial income, and internet 

technology, which has become a necessity in our age. Financial resources should be sufficient 

to fulfill the mentioned physical qualifications. The economic impasse of local newspapers 

has turned into a vicious circle, affecting their productivity. In the study, with the interview 

technique, which is a qualitative research technique, press members working in Konya local 

newspapers were interviewed and evaluations were made about the economic conditions of 

the newspapers. The effects of economic problems on distribution, number of prints, qualified 

personnel, advertisement-advertisement revenues and internet technology are included in the 

findings section. In the study, it was determined that the economic problems of the local press 
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negatively affected the ethical principles, newspaper productivity and quality. Some 

suggestions for economic problems are also included in the conclusion of the study. 

Keywords: Local Press, Economic Problems of Local Press, Problems of Local Press  

 

YEREL BASININ EKONOMĠK SORUNLARI ÜZERĠNE NĠTEL BĠR 

DEĞERLENDĠRME 

 

ÖZET 

Yerel basın, ulusal bazda yayın yapan kuruluĢlardan farklı olarak belirli bir coğrafi bölgede 

hizmet veren ve bölgeyi daha fazla ilgilendiren konuları iĢleyip habere dönüĢtüren ve bunları 

yayınlayan yapılardır. Yerel basın, özellikle belirli bir bölgede yaĢayan insanlara yönelik 

faaliyet gösterme, insanların sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üreterek 

bunları yayınlama, bulunduğu bölge için bir eğitim aracı olma, yerel yönetimleri yönetilenler 

adına denetleme, dinamik bir yapıya sahip olma gibi nitelikler taĢımaktadır. Yerel basın, yerel 

kamuoyu oluĢumuna ve yerel demokrasinin geliĢimine de katkı sağlamaktadır. Yerel basın, 

görev ve iĢlevlerini yerine getirirken bazı sorunlar yaĢamaktadır. Bu sorunların içinde çoğu 

sorunun da sebebi olan, ekonomi kaynaklı sorunlar ön plana çıkmaktadır.  

Gazete çıkarmak için nitelikli elemana, baskı makinelerine, dağıtım imkânlarına öncelikli 

olarak sahip olmak gerekmektedir. Gereklilikleri yerine getirmek için ekonomik güç önemli 

bir noktayı oluĢturmaktadır. Bunların yanı sıra gazetenin yayın hayatına devam edebilmesi 

için maddi gelir alanını oluĢturan reklam ve ilan gelirlerine ve ayrıca çağımızda bir zorunluluk 

haline gelen internet teknolojisine de sahip olması gerekmektedir. Bahsedilen fiziki nitelikleri 

yerine getirebilmek için finansal kaynakların yeterli olması gerekmektedir. Yerel gazetelerin 

ekonomik çıkmazları bir kısır döngüye dönüĢerek verimliliğine de etki etmektedir. ÇalıĢmada 

nitel bir araĢtırma tekniği olan görüĢme tekniği ile Konya yerel gazetelerinde çalıĢan basın 

mensupları ile görüĢülmüĢ ve yerel gazetelerin ekonomik durumları ile ilgili değerlendirmeler 

yapılmıĢtır. Ekonomik sorunların, dağıtım, baskı sayısı, nitelikli eleman, reklam-ilan gelirleri 

ve internet teknolojisi üzerindeki etkilerine bulgular kısmında yer verilmiĢtir.  ÇalıĢmada 

yerel basının ekonomik sorunlarının etik ilkeleri, gazete verimliliğini ve kalitesini olumsuz 

etkilediği saptanmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuç kısmında ekonomik sorunlara yönelik bazı önerilere 

de yer verilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Basın, Yerel Basının Ekonomik Sorunları, Yerel Basının 

Sorunları 

INTRODUCTION 

While today newspapers have a very wide broadcast and distribution network, they can also 

convey the developments and issues in that region to those living in a particular region. In this 

respect, the press active in a certain region is called the local press. According to Girgin, the 
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local press is defined as newspapers that are separated from national news, where local news 

and issues are presented, and news that concern people living in a city or town (2001, p.160). 

Rigel (2000, p. 129) defines the local press as media structures that provide news for a 

specific target audience in a specific geographical region. Vural (1999, p.41-44), who refers to 

the means of communication that are active for the local public as the local press, in another 

definition, the local press is limited to the region of cities, districts or towns other than big 

cities and has readers living in that region. and states that its most important feature is the 

close and face-to-face communication environment to its target audience. 

Erdem (2007, p. 111) emphasizes that the local press plays an important role in issues such as 

conveying the problems of the people living in the region where it is published, revealing 

local factors and creating public opinion. Local media occupies an essential position in 

democratic societies as it is the primary step of democratic processes (ÇavuĢ, 2017, p.20). It is 

the local press that controls local governments and helps the people living in the region to 

communicate with each other and with local governments, as well as organizing social life 

(Bekiroğlu, 2006, p.134). 

In the Economic Problems Commission Report of the Local Press Conference, three main 

duties of the local press are stated as follows: 

“1-To ensure and maintain state-citizen cooperation in order to publicize public services in a 

healthy and correct manner, 

2-Regulating citizen relations with the local government and supervising the services 

provided on behalf of the public, 

3-To establish and root democracy for the correct and accurate manifestation of the national 

will (Rigel, 2000, p. 130). 

Gezgin (2007, p.177-178), on the other hand, summarizes the functions of the local press 

under three main headings and explains these functions as follows: 

1-It is one of the functions of the local press to publicize public services in a healthy and 

correct manner within the framework of the relationship between the manager and the 

managed. In addition, supervision, supervision of the ruler on behalf of the public and 

creating public opinion are among the responsibilities of the local press. 

2- With the announcement of the services of local governments in the towns, ensuring the 

local government-citizen relationship is one of the important functions of the local press. 

3- Education function, one of the functions of the mainstream press; gains importance in the 

local press with its social identity. One of the most important functions of the local press is to 

establish the culture of democracy necessary for the correct and purposeful reflection of the 

national will. 

Girgin lists the basic characteristics of the local press as helping to solve the problems of 

individuals, to ensure the positive development of relations in the society, to contribute to the 
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formation of public opinion in the local and to supervise and criticize local governments 

(2001, p.161). Local press and national press are similar in terms of characteristics such as 

creating public opinion, educating the target audience, motivating and creating a sense of 

responsibility (Mısırlı, 2020, p.61). 

The city press, which emphasizes the dynamism of the city and expresses the problems of the 

people living in the city and solutions to these problems, works under more difficult 

conditions compared to the national press (DağtaĢ & DağtaĢ, 2007, p.14). Gezgin (2007, 

p.177) states that the local press is the foundation of democracy, the voice of the community 

and the source of information, and that the local press is the basis of the cultural appearance 

of the society. 

There are many explanations about the definition and functions of the local press. It is 

possible to make a definition about the local press by compiling these statements. The local 

press, where people living in a certain region constitute the target audience and show activity 

towards this target audience; They are media organizations that express the problems of the 

people of the region and convey the developments experienced to the people of the region. 

We can summarize the basic duties of the local press as acting as a bridge between the local 

administration and the governed, conveying mutual demands, expectations and developments, 

controlling the administration on behalf of the people, contributing to the education of the 

society, creating public opinion and establishing the awareness of democracy. 

Local media is an important tool to keep up with regional developments. Unlike the national 

press, the local press serves the region by covering the events of a particular region. However, 

it also has duties such as forming public opinion and managing democratic processes. The 

most important problem faced by the local media while performing their duties is the 

insufficient economic resources. Insufficiency of economic resources is the main source of 

many problems. In our study, researches on the economic problems of the local press were 

examined. The interview technique was applied in the application part of the study. Eight 

journalists working in Konya newspapers were interviewed and information was obtained 

about the experiences and opinions of journalists on the economic problems of the local press. 

 

LOCAL PRESS AND ITS ECONOMIC PROBLEMS 

Compared to the national press, the local press works under much more difficult conditions. 

The local press is struggling with too many problems, and economic problems, which stand 

out from these problems compared to others and are perhaps the main source of other 

problems, affect the functioning of the local press and the news production process. Economic 

progress or regression is an important factor for the local press to come out of these difficult 

situations and to become a press that is read and watched for the future (Vural, 1999). 

Rigel emphasizes that the main source of the problems in the local press is economic 

weakness and that this situation has developed due to problems such as distribution, number 

of presses and qualified personnel (2000, pp. 129-130). We can add to the problems such as 
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distribution, printing, personnel, the internet technology, which is one of the important 

economic resources, due to insufficient advertising-official advertisement revenues and 

economic weakness. 

A relationship between printing and journalism developed, and when journalism did not gain 

enough income, printing houses turned to the printing of different products. Vural (1999, 

p.154) stated that newspapers, which are a local media tool, have difficulties to survive solely 

with journalism, and that such newspapers are different from the printing of different printing 

products (business cards, invitations, brochures, books, magazines, posters, etc.) He expresses 

that they are trying to protect themselves with the income they provide. 

Some printing companies, who think that it is possible to publish newspapers with the 

printing and typesetting order in the printing house, make an account that will be equal to the 

expenses based on the official advertisement revenues and start working in this way (KurtbaĢ, 

Doğan, & Göker, 2009, p.23). The importance and emphasis on economic gain rather than 

journalism devaluates the understanding of journalism. Local newspapers, which cannot 

provide a reliable economic infrastructure, are increasing day by day, these newspapers 

compete to cover the increasing costs and to get a share from advertisements and 

advertisements, thus the problem of official advertisement-advertisement arises (Kınsün, 

2019, p.58). Official advertisements are an important source of income for newspapers, but 

journalism with income concerns can damage the credibility of the news. 

According to local media newspapers to serve as supply and demand balance in Turkey 

literally can not show a stabilization in economic terms. Today, the aim of many local 

newspapers is to obtain official advertisement income from the state (Atabek, 2005, p.51). 

The reasons such as printing presses starting the journalism business in order to get official 

advertisements and publishing newspapers to defend a certain political opinion and make 

propaganda cause the decrease in the share of official advertisements (Girgin, 2001, p.177-

178). In another problem related to advertisements, when there is a negative news about an 

institution in local newspapers, the institution gives up advertisements even if it is not 

ethically appropriate, and this situation harms the newspaper again (Milliyet, 2018). 

Another economic problem of the local press is the number of prints. While the continuation 

of the publication life of national newspapers varies according to the number of printing and 

local newspapers can not generate much income from printing.With reduction of the reading 

habit in Turkey, the internet, new communication technologies such as social media, affects 

the number of copies of newspapers and despite the targeting large print number of local 

newspapers, are limited by the number of subscribers accessibility in many cities (Kılıç and 

Aygun, 2020, p. 1415). The numbers of readers are the important source of income in terms 

of sales, and also the number of readers affects the newspaper in terms of advertisement and 

advertisement revenues (Vural, 1999, p.158). Gezgin (2007, p. 193) states that local 

newspapers, which can not obtain sufficient financial input in terms of advertising and official 

advertisement earnings, can not obtain a certain profit from the sale when they cannot provide 

a satisfactory number of readers. 
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In newsstands, local newspapers do not stand behind national newspapers and do not attract 

attention, causing distribution problems and returns. Distribution issue is also one of the 

important factors affected by the economy. Since most of the local newspapers distribute by 

post, this method has a negative effect on newspaper costs (Gezgin, 2007, p. 192).  

In newsstands, local newspapers do not stand behind national newspapers and do not attract 

attention, causing distribution problems and returns. Distribution issue is also one of the 

important factors affected by the economy. Since most of the local newspapers distribute by 

mail, this method has a negative effect on newspaper costs (Gezgin, 2007, p. 192). 

Another issue to be associated with economic problems in local newspapers is the employee 

problem. The local press both cannot find financial resources to employ sufficient qualified 

employees and have problems in paying the wages of its employees. On the subject, Gezgin 

(2007, p. 192) states that there are less than necessary employment and that they work with 

low salaries, and adds that employing low-wage and unqualified employees will also cause 

the content to be weak. 

Representatives of local newspapers complain about a shortage of qualified staff. Newspaper 

owners also cite economic conditions as a reason for this (Kılıç & Aygün, 2020, p.1416). 

There are big differences among employees such as not being a union member, working 

without insurance, and wage imbalances. It is also thought-provoking that these institutions, 

which argue that they work on behalf of the public, are not capable of protecting and 

defending the interests of their employees (Ayhan & Demirsoy, 2005, p. 135). 

When the local media do not have sufficient economic infrastructure, they experience 

technological problems. These shortcomings start from the tools that should be used in news 

production, continue in typesetting and printing, and affect the content of newspapers, page 

layout and distribution (Girgin, 2001, p.179). With technological development, the need of 

readers for newspapers decreases (Kınsün, 2019, p.61). However, in this case, we come 

across internet newspapers and it is possible for newspapers to move to the internet and reach 

readers from there. Related to the subject, Turan (2007, p. 320) stated that newspapers moved 

to the virtual environment over time and internet subscribers also participated in the 

distribution. It should be noted here that while local newspapers have enough economic 

problems, it will be difficult for local newspapers to find resources for the Internet. 

Internet in technology has been an important innovation in terms of communication. With the 

advent of the Internet, newspaper readers have begun to reach information instantly and easily 

by turning to this area. Newspapers also aim to reach the reader and the society more easily 

by switching to the internet environment. However, the introduction of local newspapers on 

the internet requires a certain monetary investment. Internet, which has become a necessity 

today, economically challenges local newspapers. 

METHOD 

In the study, the interview technique was applied to obtain detailed and comprehensive 

information on the subject. The interview technique is a data collection technique that 
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effectively explains the knowledge, experience, feelings and thoughts of those who are the 

sample of the study (Baltacı, 2019, p.374). In order to evaluate the economic problems of the 

local press, the knowledge, experience and opinions of eight journalists working in different 

positions in the Konya local press were consulted. In the study, semi-structured questions 

were asked to journalists. Participants' knowledge and opinions were consulted to understand 

how economic problems affect issues such as distribution, number of prints, qualified 

personnel, advertisement-advertisement revenues, technology and internet. The answers 

received were processed into categories. In this way, the main problems are tried to be 

understood. 

The findings of the study are categorized under the following headings: the newspaper's 

publication number and distribution, qualified personnel, advertisement and official 

advertisement revenue, technology and internet. 

FINDINGS 

Newspaper Publishing and Distribution 

As a result of the interviews, journalists emphasize that the most tiring problem for local 

newspapers is the printing costs, and they state that the number of printing decreases in direct 

proportion to the decrease in the number of subscribers and readers. Journalists state that the 

decrease in reading habits in the country reflects more on local newspapers, and in this period 

when new communication technologies began to take place in human life, readers turned to 

the internet and social media rather than newspapers, and their desire to reach and read the 

newspaper decreased. The number of readers is an important factor in sales, and newspapers 

that do not make sufficient sales have difficulty in printing costs. Journalists add that printing 

costs will become less important as local newspapers with to head to the internet. 

The journalists, stating that the distribution for subscribers is done by mail and that this is an 

additional expense for newspapers, say that they do not attract attention and are not sold by 

staying behind in their local newspapers. 

Qualified Staff 

Journalists say that the newspapers they work with do not have sufficient numbers of 

employees. They emphasize the need for more qualified staff, especially in printed 

newspapers. Journalists state that they do not have the necessary economic power already, 

and that the Covid19 pandemic process has worsened this situation and that their financial 

resources to employ new employees have decreased. It is stated that the restricted 

employment of qualified personnel also negatively affects the quality of the news and the 

newspaper and devalues journalism. Journalists state that having more qualified and economic 

power will positively affect access to news and providing technical equipment, and they say 

that this is very difficult in the current press community. In addition, some of the journalists 

state that they cannot get the wages they deserve from the institution they work because of 

economic difficulties and that they use their own financial means to reach the news. 

Advertising- official Ad Revenues 
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In the interviews, journalists stated that they were unable to report negative news about the 

institutions from which they received advertisements due to the high economic concerns and 

this situation also prevented opinion journalism. One of the journalists gives an example that 

when they want to make a report about the municipality's mistake, they can not do the news 

because the municipality advertises and states that ideology has an effect on this. However, 

journalists also say that when news is made about the values that local governments add to the 

city and these studies are introduced, they have a positive effect on advertising revenues, and 

they make mutual gains. 

Journalists, whose newspapers say that the advertisements taken from the Press 

Advertisements Institution (BIK) are kept up, and also state that the newspapers receive 

additional fees if they have a website. Journalists say that when official advertisements are 

published in the newspaper, their income increases, but this prevents critical reporting, so they 

need advertisements from the private sector. The journalists, who say that the Covid19 

pandemic process has reduced advertising revenues by more than 50 %, and say that the lack 

of a price standard and the thought of advertisers "whoever publishes our ad for less money" 

negatively affect the quality of the newspaper. 

Technology and Internet 

Journalists say that they are trying to enter the internet environment by making the necessary 

investment and that they reach a wider audience from this source. Stating that internet 

journalism creates a need for new staff and new business areas are opened for this, the 

journalists state that there is a need for changes in the competitive environment and that the 

internet is an important innovation for local newspapers. The journalists, who stated that 

institutions want to make more news with digitalization, state that the internet is a new source 

of advertising and income with its clickthrough rates. It is stated that the news made with the 

concern of clicking causes damage to the trust, and the lack of printing costs in the digital 

environment creates an advantage. 

Referring to the negative aspects of the internet, journalists also state that people on the 

internet and social media make news by creating their own news sites and social media 

accounts, making the journalism profession devalued, and that lack of field experience and 

training will reduce the quality of the news. Another point that journalists about the internet 

make a point is that internet news cannot provide as much trust as the news published in 

printed newspapers. 

RESULT 

The local press is heavily affected by the determination of the economy on life, but it is clear 

that the recovery in the economy will reflect positively on the local press (Vural, 1999, p. 

164). The insufficient economy of newspapers negatively affects the number of prints, 

distribution, number of qualified personnel, advertisement-advertisement revenues and 

internet technology. With the decrease in the number of subscribers and readers, the number 

of editions also decreased. There is also a significant decrease in the sales of newspapers. On 

the other hand, newspapers that do not have sufficient sales and a decrease in the number of 
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subscribers have to make a separate cost for distribution. Qualified personnel recruitment is 

one of the important needs of local newspapers. However, sufficient employment cannot be 

provided with insufficient economic resources. This situation makes the conditions of both 

the newspaper and other employees difficult. The inability to employ qualified personnel 

decreases the quality of the news and increases the workload of its employees. Journalists' 

efforts cannot be met sufficiently and they are forced to report with this limited budget. 

Advertisement-advertisement revenues are the important income sources that keep 

newspapers alive. The support of the Press Advertisement Agency (BIK) is vey important for 

newspapers. However, advertising revenue falls into trouble for newspapers when negative 

news about official institutions are included. Another economic concern is the lack of a price 

standard in advertisements from the private sector. In cities that have provided economic 

development and in addition to their social life, it can be mentioned that the local press gets 

rid of the negative pressures of the advertising factor as the dependence on fixed resources 

decreases and the advertisement effect is noticed in local areas (Vural, 1999, p.165). While 

there are newspapers that have difficulties in printing technologically, switching to the 

internet environment is a tough challenge for local newspapers. Situations such as setting up 

sites for online newspapers, taking part in social media and creating applications require 

financial resources. When these are provided, new employment areas are created and 

newspapers have to allocate financial shares for this. 
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Özet 

Türk kültür tarihinin önemli dönemlerinden birini temsil eden Selçuklu Çağı Türkistan 

adlanan coğrafya ile Orta Doğu arasındaki köprü niteliği taĢımıĢ, Orta Asya geleneklerinin 

daha geniĢ coğrafyalara yayılmasına vesile olmuĢtur. Bu gelenekler arasında yer alan seramik 

üretimi Erken Ġslam seramik geleneğiyle birleĢerek yeni sentez yaratmıĢ, Türk kültürüne ait 

pek çok unsuru Ġslam kültürü içine sızdırmıĢtır. 

Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu seramik sanatı söz konusu olduğunda Anadolu 

dıĢında Ġran, Irak, Suriye ve Horasan topraklarında yapılan üretim mevzu bahis olmaktadır. 

Uzmanlar tarafından geniĢ kabul gören düĢünceye göre Dünya Kültür Tarihinde özel bir yere 

sahip Selçuklu seramik sanatı Büyük Selçuklu devletinin tarihsel çerçevesiyle örtüĢmeyen ve 

devletin siyasi çöküĢünden sonrasında da varlığını etkin bir biçimde koruyabilen gelenek 

olmuĢtur. Bu sanatsal gelenek, ortaya çıktığı zamandan itibaren kendinden önce var olmuĢ 

tüm geliĢmelerle bütünleĢmiĢ ve bu birikimi yeni teknik ve sanatsal atılımlara kanalize ederek 

geliĢtirmiĢtir. Selçuklu çağından itibaren Ġslam seramik sanatı çok daha yüksek teknik ve 

sanatsal düzeye ulaĢmıĢ, uzunca bir süre daha bu ekolünün belirlediği yön ve anlayıĢı 

sürdürmüĢtür.  

Ġslam kültürü müfredatında Ġslam Öncesi Türk sanat geleneklerinin ağırlığını önemli 

ölçüde artıran Selçuklu Çağı seramik sanatında da bu hususlar kendini bariz bir biçimde belli 

etmektedir. Bu mirasın zenginliği o çağın kültürel, sosyal, politik ve ekonomik yönleriyle 

iliĢkili olmakla birlikte sanatsal içeriği açısından da büyük değer taĢımaktadır. Bildiride 

mevcut geleneğin fazla dikkat çekmeyen bazı yönleri üzerinde durulmuĢ, bilhassa tasvir tarzı 

ve kompozisyon anlayıĢıyla ilgili olan hususlar Ġslam Öncesi ve Ġslam Dönemi kaynakları 

bağlamında değerlendirilmiĢ, sanatsal açıdan önemli bulunan noktalar vurgulanmıĢ ve 

görseller desteğinde açıklanmağa çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar kelimeler 

Selçuklu çağı, Selçuklu seramik ekolü, tasvir tarzı ve kompozisyon anlayıĢı 
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GĠRĠġ 

Ġslam seramik sanatının en parlak sayfalarından birini temsil eden Selçuklu 

seramiklerinde Ġslam Öncesi Türk sanatının etkilerini görmek mümkündür.  Daha çok insan 

ikonografisinde (standart, kalıplanmış betimleme şekli)  dikkati çeken ve Türk tipi olarak 

tanımlanan sima ve pozlarla iliĢkilendirilen bu etki, söz konusu kaynağın belki de en belirgin 

lakin yegâne olmayan uzantısıdır. Bunun dıĢında tasarım ve süsleme zincirinin tüm 

aĢamalarında kendini belli eden Orta Asya Türk sanat geleneğinin Ġslam seramik sanatına 

yansıması tasvir dili kavramı ve içeriği kapsamında ele alınabilir. Görsel sanatlarda anlam 

içeriğinin, konu ve görsellerin aktarım ve betimleme tarzıyla iliĢkili olan bu kavram 

ikonografi gibi kültürlere özgü mantık ve kuramlarıyla seçilmektedir.  Bildiride Selçuklu 

seramik sanatındaki tasvir dili özellikleri belirlenmeğe ve görseller eĢliğinde tanımlanmağa 

çalıĢılmıĢtır. 

Tasvir Dili 

Türk kültür geleneğin sahip olduğu tasvir dilinin geliĢmiĢ haline ilk olarak Ġskit 

ekolünde rastlanır. Türk Minyatür Sanatı timsalinde incelenen bu konu Azerbaycanlı bilim 

adamı SiyavuĢ DadaĢ tarafından araĢtırılmıĢ ve temel hatları belirlenerek aktarılmıĢtır.
1
 Kültür 

Ģemsiyesi altında geliĢen görsel sanatların ortak paydasını temsil eden bu olguyu kültürün 

sanatsal dili adlandıran bilim adamına göre aĢamalı geliĢim ve oluĢumdan geçerek olgunlaĢan 

bu dil kültürü temsil eden tüm bireyler tarafından benimsendiği için hiçbir baĢka dile tercih 

edilmez ve değiĢtirilemez.
2
 Dilin bu sabit yapısı onun toplum tarafından anlaĢılabilir 

olmasıyla da yakından iliĢkilidir. KonuĢma dili gibi ortak etkileĢim ağını oluĢturan ve kendini 

görsel sanatlarda yaĢatan tasvir dilinin tüm canlı organizmalar gibi iç ve dıĢ etkilere maruz 

kalarak değiĢebildiği, kısmi benimsemeler yaĢadığı, bu sırada zenginleĢerek zamana ayak 

uydurduğu da bir gerçektir. 

Selçuklu sanat ekolünde seramik ustalarının benimsedikleri ve uygulandıkları tasvir 

dili dönemin minyatür sanatçıları tarafından belirlenmekteydi.
3
 Bu durum Orta çağ 

                                                           
1
 Дадаш, Сиявуш (2006). Теория Формального Изобразительного Языка Тюркской Миниатюры, 

İstanbul: Mega, c. 21-24. 
2
 Дадаш, age., s. 14; AvĢar, L. (2017). “Dâhili Gözle Görülen Dünya, Türk Sanatının Oluşumu Ve Tasvir 

Dili”, ĠDĠL Sanat ve Dil Dergisi, Sayı 31/ Bahar II/ 2017 www.idildergisi.com, s. 967-984. 
3
 İnal, Güner (1995). Türk Minyatür Sanatı (Başlangıçtan Osmanlılara Kadar), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, s. 

50-51; Hillebrand, Robert (1994). “The relationship bertween book painting and luxury ceramics in 13th century 
İran”, The Art of the Seljuqs in İran and Anatolia (ed. Robert Hillebrand), Proceedings of a Symposium held in 
Edinburgh in 1982, California: Mazda Publishers, pp. 134-145; ; Hillenbrant, Robert (2005). İslam Sanatı ve 
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kültürlerinde var olan hiyerarĢik sanat düzeninden kaynaklanır. Söz konusu nizama göre 

malzemesi daha hesaplı olan ustalar malzemesi daha pahalı olan ustalara özenir, onların 

tarzlarını, tekniklerini, konularını, motif ve formlarını tekrar ve taklit eder, bunları kendi 

malzemelerine uyarlayarak tatbik etmeğe çalıĢırlardır.
4
 Seramik biçimlerde maden formların 

esintileri iĢte bu tüketime dayalı üretiminin temel mantığından kaynaklanmaktadır.
5
 Minai 

seramik süsleme tekniğinin ortaya çıkması ve büyük rağbet görmesindeki neden minyatür 

resimlerine benzer polikrom renk yelpazesine sahip olmasıyla açıklandığı gibi astar kazımalı 

(sgraffito) süslemelerdeki keskin çizgilerin maden kaplardaki kazıma tekniğine benzetilmesi 

de yukarıda bahsi geçen kuramla izah edilmelidir. Ġnsanoğlunun temel güdüsünden 

kaynaklanan bu durum kendisine göre sosyal piramidin daha yüksek basamağında bulunana 

karĢı duyulan hasret ve özentiyle iliĢkili olmalıdır. 

Form Odaklı Süsleme AnlayıĢı. 

Selçuklu seramiklerine tasvir dili açısından yaklaĢtığında bazı özel, daha önce dikkati 

çekmeyen hususların fark edilebildiği anlaĢılmaktadır. Bunların en baĢında üç boyutlu 

sanatsal yapılarda form ile süslemenin karĢılıklı iliĢkisini ele almak doğru olacaktır. Yapım 

mantığına dayanarak ilk önce ortaya çıkan formun bu ikili iliĢkide egemen, onun 

parametrelerine göre gerçekleĢmesi gereken süslemenin ise ikincil nitelik taĢıması gerekir. 

Selçuklu seramiklerinde bu temel kurama istikrarlı bir Ģekilde uyulduğu görülmüĢtür. Ġster 

kap kaçak ister ise mimari seramiklerde karĢımıza çıkan bu yaklaĢım kendini süslemenin 

formlara uyumuyla belli eder.     

Ġskit sanatında da kendini bariz bir Ģekilde ortaya koyan bu kuramın
6
  Selçuklu kap-

kacak ve mimari seramiklerde uygulanıĢını iki ve üç boyutlu formlar için ayrıĢtırmak gerekir.  

Buna göre iki boyutlu süsleme alanlarında tasarım üçgen, kare, daire gibi çerçevelerle sınırlı 

tutulmaktayken üçboyutlu formlarda yaklaĢım biraz daha farklıdır. Ġkinci türden nesneler olan 

kapalı veya açık seramik kap formlarının süsleme programı formun uzaysal özellikleri dıĢında 

bu nesnelerin iĢlev Ģekline ve buna göre belirlenen standart bakıĢ açısına göre belirlenir. 

Örneğin fazla derin olmayan kâse ve tabakların masa üzerindeki kullanım Ģekli dikkate 

alınarak kabın iç kısmı süslenmekte, dıĢında ise genellikle boĢ alanı canlandırmak için basit 

                                                                                                                                                                                     
Mimarlığı, (çeviren Çiğdem Kafesoğlu), İstanbul: Homer Yayınları, s.103; Rice, Tamara T. (1957). The Scythians, 
New York: F.A. Praeger, pp.283-326, 303, res. 28-29. 
4
  Hillenbrant, 2005, age., s. 103 

5
 Маршак, Б.И. (1961). “Влияние торевтики на согдийскую керамику VII-VIII веков”, Культура и 

Искусство Народов Востока, т. 6, Ленинград: Труды Государственного Эрмитажа. С. 177-201.  
6
 Дадаш, 2006: 22, res. 3a,b; Menghin, age., s.119, res. 1, 203, res.5. 
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motifler serpiĢtirilmektedir. Yüksekliği eninden daha büyük olan testi, sürahi, vazo gibi kapalı 

formlarda ise göze hitap eden dıĢ yüzey daha çok yatay, bazen ise dikey Ģeritlere bölünerek 

süslenmekte ve bu sırada daha geniĢ zemin sunan “karın kısmı” ana konunun iĢlendiği alan 

olarak belirlenmektedir. (Foto.1,2) Selçuklu ustalarının gövdenin dıĢa doğru geniĢlemesi ve 

içe doğru daralmalarına duyarlı davranmaları keskin dönüĢler yapan gövdelerde göz önünde 

bulunmayan alanların boĢ bırakılmasını nedeni bu Ģekilde anlaĢılmaktadır. 

 

 

Fotoğraf 1. Minai süslemeli Selçuklu kasesi, 12-

13.yy., Ġran. Metropolitan Müzesi, Gallery 453. 

Fotoğraf 2. Minai süslemeli Selçuklu maĢrapası, 

12-13.yy., Ġran. Metropolitan Müzesi, Gallery 

453. 

Figüratif Öğelerin Merkezi Motif Konumu 

Figüratif süslemelere karĢı büyük ilgi duyulan Selçuklu sanatında canlıların ve 

insanların tasvir Ģeklinde de bazı ortak hususların varlığı mevcut tasvir diliyle açıklanmalıdır. 

Bu sanatsal ekolde figürler her zaman kompozisyonun ana öğesi olarak merkezde ve 

maksimum büyük ölçüde tasvir edilmeğe çalıĢılmaktadır. Bu yaklaĢım figürlerin süslenen 

alana sığdırılması için fazla göze çarpmadan deformasyona tabi tutulmasıyla sonuçlanır. Buna 

göre insan tasvirlerinde baĢ ve gövde daha büyük, bacaklar ise daha küçük oranda çizilir, 

süvari tasvirlerinde ise at figürünün oranları biniciye göre daha küçük uygulanmaktadır. 

Gerçekçi ve fantastik yaratıklarda ise figürler tüm alana hâkim olmaları için uzuvları hareket 

halinde zeminde boĢ alanlara uzatılarak yerleĢtirilmektedirler. (Foto. 2, 3.) Ġskit çağında 

yapılan canlı betimlemelerin deformasyonlarını andıran bu yaklaĢım ortak sanat geleneğinin 

kopmadan sürdürülmesini kanıtlar. 
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Fotoğraf 3. Kubadabad Sarayı mimari 

seramiklerinden 8 köĢeli yıldız, sıraltı süsleme. 

Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi, Konya. 

Fotoğraf 4. Kubadabad Sarayı mimari 

seramiklerinden 8 köĢeli yıldız, sıraltı süsleme. 

Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi, Konya. 

Çerçeveye KarĢı Duyarlılık 

Ġki boyutlu zeminlerde süslenecek alanının dıĢ konturlarıyla belirlenen çerçeveye
7
 

karĢı Selçuklu seramik ustalarının duyarlılığı sanatsal ekolün ortak özelliği olmakla birlikte 

Türk tasvir dilinin Ġskit çağından itibaren temel ilkelerinden biridir. Bu yaklaĢım sayesinde 

ana motif veya figürler her ne kadar maksimum boyutta tasvir edilmeğe çalıĢılsalar da 

çerçeveyi zorlamazlar, dıĢa taĢma eğilimi göstermezler, mevcut zeminde rahat ve estetik bir 

Ģekilde yerleĢerek onunla doğal uyum sağlarlar. Zorlu figüratif tasvirlerde ileri düzeyde desen 

ve resim becerisi gerektiren bu tür uygulamalarda deformasyonların yapılması zorunlu hal 

taĢısa da bu biçim bozmalar göze batmaz, tasvirler doğal ve gerçekçi algılanmaktadırlar.
8
 

Tasarım anlamında yüksek sanatsal çıtada bulunan bu grup eserlerin günümüz sanat 

eğitiminde sadece kopya Ģeklinde tekrarlanması yerine kompozisyon düzenleme açısından 

tahlil edilmesi ve kavramsal irdelemelere tabi tutulmaması hem kültürel birikimimizin doğru 

ve nesnel değerlendirilmesine hem de sanat alanındaki bilgi ve becerilerimize ciddi fayda 

sağlayabilirdi. 

 

 

                                                           
7
 Lale AvĢar (2018). “GELENEKSEL TÜRK SANATINDA ÇERÇEVE KAVRAMI VE KOMPOZİSYON 

ŞEMALARI”, AKSOS 4/2018, s.43-61. 
8
 Caiger-Smith, age.,p. 60 
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Tasvirlerde Fotoğrafik Benzerliğin Aranmaması 

Selçuklu ustalarının figüratif süslemelerinde göze çarpan bir diğer husus tasvirlerin 

görünürde gerçekçi tarzda uygulanmalarına karĢın aslında fotoğrafik benzerliğe sahip 

olmamalarıdır.  Buna karĢın tüm canlı ve cansız betimlemelerde soyutlama, stilizasyon ve 

deformasyon iĢlemlerinin gerçekleĢtirildiğini görüyoruz. Bu yaklaĢım özellikle simaların 

tasvirlerinde daha belirgin hal kazanmakta, yüzler ortak ikonografiye dayalı olarak 

yorumlanarak sunulmaktadır. Çok sayıda görsel dikkatle incelediğinde ustaların belli güzellik 

kriterini temel aldıkları, portrelerdeki kiĢiler inceliklerin bu genel yaklaĢıma “kurban” 

edildiğini görüyoruz. Mevcut ikonografideki kıstaslarla belirlendiği sanılan bu durumun 

toplumun geleneksel güzellik algısının ötesinde farklı bir nedeni daha olmalıdır. DadaĢ‟a göre 

bu betimleme tarzı Türk minyatür sanatının obje kendisi değil, onun akıllarda kalan sureti 

canlandırılır ilkesinden kaynaklanmaktadır.
9
 BaĢka bir değiĢle Türk tasvir dilinde gerçek obje 

veya figürün kendisi değil, onun hafızalarda bıraktığı iz, onunla ilgili hayal veya duygu 

canlandırılmağa çalıĢılmaktadır. Bu nedenle kültür tarafından benimsenmiĢ ortak duygu ve 

düĢünce ifadesi Ģablonları gerçek görüntünün önüne geçerek onu kendi içinde sindirmekte, 

süvariler, saray ileri gelenleri, çiftler gibi figürler toplumda yerleĢik hal almıĢ tasvir Ģekli 

halinde betimlenmektedirler. Türk sanat ikonografisinin ve motif oluĢumunun temelinde 

duran bu yaklaĢım onu klasik Avrupa sanatından farklı kılan belki de en bariz husustur.
10

 

Betimlemelerde Tanınabilirlik Kaygısı 

Türk tasvir dilinde önemsenmesi gereken bir diğer nitelik görselin tanınabilirliğiyle 

iliĢkilidir.  Bu kurama göre tasvir edilen obje görsellik açısından analize tabi tutulmakta ve en 

belirgin özellikleri tespit edilmektedir. Bu iĢlem sırasında devreye giren seçicilik ikonografini 

belirleyen ana kıstasları ortaya koyar.  Örneğin insan betimlemelerinde yüzlerin 3/4 dönüĢlü, 

gövdelerin ve kolların önden, bacakların yandan tasviri bu görsellerin daha rahat algılanması 

ve tanınmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla burada tasvir dilinin ikonografiyi ürettiği ve ondan daha 

geniĢ ve kapsayıcı içeriğe sahip olduğu görülmektedir. 

Sadece objelerin tasvir Ģekliyle sınırlı kalmayan tanınabilirlik ilkesi süsleme 

kompozisyonlarındaki sahnelerin de geliĢimini belirleyerek konu-görsel iliĢkisinde klasik 

                                                           
9
 Дадаш, age., s. 22. 

10
 Дадаш, age., s. 15-16 
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Ģablon oluĢumlarını da belirler.
11

 Bu sahnelerdeki motif kombinasyonları görsele yüklenen 

mesajın alınmasına hızlandırarak kompozisyonun simgesel algısını oluĢturmuĢtur. Örneğin at 

üzerindeki binici saray ileri geleniyken, ayakta insan figürü hizmetli veya muhafızı temsil 

etmektedir. Yine buna göre hükümdar daima tahtta oturur pozisyonda elinde sembolik anlam 

taĢıyan kadehle ve çevresinde ayakta duran korumaları veya hizmetlileriyle tasvir edilir. Bu 

standart Ģemalar tasvir edilen figürlerin belli bir kiĢilerden ziyade toplumda belirli rolleri 

üstlenenleri betimlediğini ortaya koyar.  

Süslemelerde BoĢlukların Önemi 

Selçuklu seramik süslemelerde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus boĢlukların 

kompozisyonlardaki önemi ve bilinçli kullanımıdır.
12

 Genellikle ana motifin çevresindeki 

arka plan düzenlemesinde kendini gösteren bu boĢluklar tasvir edilmiĢ öğeyi zeminden ve 

diğer tasvir elemanlarından ayrıĢtırmak, onlara özel bir alan sağlayarak daha belirgin hale 

getirmek için uygulanmaktadırlar.
13

 Kimi zaman figürün, kimi zaman yazının çevresini saran 

bu amorf biçimli alanların aynı zamanda süsleme tasarımlarındaki yardımcı veya dolgu 

elemanlarının yerini, formunu ve boyutlarını belirlediği ve bu Ģekilde kompozisyonu daha 

toplu hale getirdiği görülmüĢtür.14 Anadolu Selçuklu sıraltı çinilerinin yanı sıra Samarra ve 

Fatimi Dönemi lüsterli kaplar ile Horasan‟ın astar boyalı seramiklerinde de karĢımıza çıkan 

benzer uygulamaların ortak geleneğin sonucu olduğu varsayılabilir.
15

 Büyük Selçuklu Ġran 

seramiklerinde ise aynı görevi hale motifinin üstlendiği anlaĢılmaktadır.
16

 (Foto.3,4) 

Simetrik Düzenlemelere KarĢı Yatkınlık 

Büyük Selçuklu Ġran ve Anadolu Selçuklu mimari ve kap-kacak seramiklerin 

süslemelerinde sık sık tercih edilen simetrik düzenlemelerin Türk kültür geleneğindeki en 

erken örneklerine yine Ġskit sanatında rastlanması tesadüf olmamalıdır.
17

 Bu tarz tasarımların 

                                                           
11

 Bilgili, Nuray (2014). Türklerin Kozmik Sembolleri Tamgalar, İstanbul: Hermes Yayınevi, s. 104; İndirkaş, Zühre 
(2002). Türklerde Hükümdar Tacı Geleneği, Ankara: Başbakanlık Basımevi,  s. 48-50, res. 121. 
12

 Дадаш, age., s.23. 
13

 İskenderzade, Lale (2010). Anadolu Selçuklu Saray Çinilerinde İnsan Figürü, SÜ SBE, YDT, Konya. 
14

 Arık, Rüçhan ve Arık, Oluş (2007). Anadolu Toprağının Hazinesi Çini. Selçuklu ve Beylikler Çağı 
Çinileri. İstanbul: Kale Grubu Yayınları, s. 303, Resim 273 
15

 Baudin, Arnaud vd. (2012).  Templiers: de Jérusalem aux commanderies de Champagne,  Somogy edition, p. 
227; Ainy, Lutfia (1980). The Central Asian Art of Avicenna Epoch, Dushanbe: İrfon, no. 72, 77, 115;  Grube, 
Ernst (1995). Cobalt and Lustre: The First Centuries of Islamic Pottery. The Nasser D. Khalili Collection of Islamic 
Art. The Nour Foundation IX, p. 38-39. 
16

 Caiger-Smith, Alan (1985). Lustre Pottery Technique, Tradition and İnnovation in İslam and Western 
World, London: The Herbert Press, p. 60 
17

 Bilgili, age., s.106; Дадаш, age., s. 24 
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Büyük Ana Tanrıca betimlemelerinde ikonografik hal aldığı bilinir.
 18

 Selçuklu sanatında ise 

Hayat Ağacı ekseni çevresinde karĢılıklı resmedilen oturan, ayakta ve at üzerinde insan ve kuĢ 

figürleri çok yaygın hal alsa da diğer konuların da simetrik düzen içinde iĢlendiği 

görülmüĢtür.
19

 Doğadaki objektif varlığından esinlenerek geliĢtirilen bu kompozisyon 

Ģemasının rasgele uygulanmadığını, Selçuklu ustalarının bu vasıtayla farklı mesaj 

aktardıklarını, Evrenin yapısındaki Gök ve Yer, gece ve gündüz, soğuk ve sıcak, eril ve diĢil 

güç gibi zıtlıklar barındıran ikilemleri ifade ettiğini de tahmin etmek mümkündür. Türk 

kültüründe simetriye karĢı duyulan rağbetin sadece görsel sanatlarla sınırlı kalmadığı, 

edebiyata da kendine özgü bir biçimde yansıdığı ilginç ve manidardır.
20

 (Foto.4,5,6) 

  

Fotoğraf 5. Kubadabad Sarayı mimari 

seramiklerinden 8 köĢeli yıldız, sıraltı süsleme. 

Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi, Konya. 

Fotoğraf 6. Minai kase, Ġran, KeĢan, 1200.y., 

David Muzesi Koleksiyonu, Env. No. 34/1999.
21 

Sonuç 

Yukarıda bahsi geçen ve Selçuklu seramik sanatında tespit edilen form odaklı süsleme 

anlayıĢı, süslemelerde figürlerin merkezi öğe olma eğilimi, süslemelerde çerçeveye karĢı 

duyarlılık, tasvirlerde fotoğrafik benzerliğin aranmaması, nesnelerin betimlemelerinde 

                                                           
18

 Zaman içinde yerine Umay Ana figürü geçecektir, bkz., AvĢar Lale (2012).”Türk Takılarında Umay 

İnancının İzleri ve Avrasya Kökleri”. ĠDĠL Sanat ve Dil Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 NEVġEHĠR - KIġ / 2012, s. 

1-24 
19

 Menghin, Wilfried (2007). İm Zeichen des Goldenen Greifen: Königsgraber der Skythen. Der 
Podcast. Berlin, s. 97, res. 3ab; s. 128, res. 13; s.135, res. 5; s. 202, res. 4; s. 211, res. 9; s. 249, res. 
6c; s. 264, res. 4 
20

 Karagözlü, Volkan (2015). “Simetri ve edebiyat: klasik Türk edebiyatında simetriğin görünümleri”,  
Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or 
Turkic,  Volume 10/8 Spring 2015, p. 1479-1502 
21

 Sheila S. Blair & Jonathan M. Bloom (eds)(2006). Cosmophilia. İslamic art from the David 
Collection, Copenhagen, Cat. No. 37. 
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tanınabilir olma kaygısı, boĢlukların önemsenmesi ve simetrik düzenlemelere karĢı yatkınlık 

gibi hususlar Türk sanatında var olan tasvir dilinin gereği olduğu düĢünülür. Selçuklu 

minyatür, maden, dokuma gibi diğer sanat dallarında da karĢımıza çıkan bu hususların ortak 

gelenekten kaynaklandığı ve varlığını ilk Ġskit Çağında ortaya koyduğu tespit edilmiĢtir. Milli 

kültür çatısı altında geliĢen bu dil görsel sanatlarda düĢünceyi ifade biçimi Ģeklinde 

görülebilir. Bu dilin kalıcı olması ve sürekli uygulamalarla yaĢatılması ise toplum tarafından 

benimsenmesi ve kalıplanmıĢ anlam-görsel Ģemalar Ģeklinde algılanmasıyla iliĢkilidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 229 

11 EYLÜL SONRASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN TERÖRLE MÜCADELESĠ 

Ġdris TURAN  

Hakkâri Üniversitesi 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8184-0110  

ÖZET 

Bu çalıĢmada Avrupa Birliği‟nin 11 Eylül 2001 sonrası terörle mücadele politikalarına 

bakılacaktır. Avrupa Birliği 11 Eylül‟den önce terör olaylarına hükümetler düzeyinde 

müdahalede bulunmuĢtur. Avrupa Birliği modern coğrafyasında ilk terör eylemleri 1972‟ye 

dayanır. 1970‟lerde terör saldırıları artmıĢtır. 1992 Maastricht AntlaĢması ile EUROPOL 

oluĢturulmuĢtur.  

Terörle mücadele ile ilgili Avrupa‟da alınan kararlar Ģu Ģekildedir: Avrupa Konseyi‟nin aldığı 

kararlar, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa SözleĢmesi, Dublin AntlaĢması, TREVI,  Tek 

Avrupa Senedi, Schengen AntlaĢması, Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı ve sonra 

teĢkilatı, Maastricht AnlaĢması, Amsterdam AntlaĢması ve 11 Eylül sonrasındaki Eylem 

Planı. 

Avrupa terör gerçeği ile epey zamandır iç içedir ve 11 Eylül‟e kadar olan olaylara 

müdahaleler hükümet düzeyinde olmuĢtur. 1950 ile 11 Eylül arası Avrupa‟daki terör örgütleri 

genellikle etnik amaçlı veya komünist ideoloji etkisindedir.  

Terörizm herhangi bir liberal devlette tolere edilemeyecek bir davranıĢ biçimidir. Terörizm 

normal sosyal entegrasyonu yıpratma amacı taĢır. Terörizmle mücadelenin iki türü vardır: 

terörizme kriminal bir suç gibi yaklaĢmak veya savaĢ gibi yaklaĢmak. Avrupa Birliği‟nin 

terörle mücadelesi son tahlilde liberal demokrasiyi koruma üzerinedir. 

11 Eylül ile birlikte Bush‟un önleyici savaĢ doktrini öne çıkmıĢtır. 21 Eylül 2001‟de 

Olağanüstü Avrupa Konsey‟i toplantısında terörle mücadele dokümanı –Eylem Planı/Action 

Plan- oluĢturulmuĢtur. Eylem Planı dört aĢamaya bölünmüĢtür: prevent/önleme, 

protect/koruma, pursue/izleme ve respond/tepki. 

AB‟de terörist saldırılarda son 13 yılda belirgin bir düĢüĢ vardır. Eylem Planı‟nın terörle 

mücadelede etkili olduğu görülmektedir. Çünkü saldırılar yaklaĢık %80 oranında azalmıĢtır. 
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Tutuklamalar 2017 yılında tavan yapmıĢtır. 2011 yılında ise en az sayıda tutuklama 

yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmada 11 Eylül öncesi ve sonrası diye gruplamalara gidilmiĢ ve Avrupa Birliği‟nde 

yapılan çalıĢmalara ve terörle mücadelesine yer verilmiĢtir. Sonuç kısmında da bu 

mücadelenin ne kadar yararlı olup olmadığı sorgulanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, 11 Eylül, Terörle mücadele  

GĠRĠġ 

Avrupa terör gerçeği ile epey zamandır iç içedir ve 11 Eylül‟e kadar olan olaylara 

müdahaleler hükümet düzeyinde olmuĢtur (ErbaĢ, 2018). 1950 ile 11 Eylül arası Avrupa‟daki 

terör örgütleri genellikle etnik amaçlı veya komünist ideoloji etkisindedir. (ErbaĢ, 2018). 

“1972 yılında Münih Olimpiyat Oyunları‟nda gerçekleĢen olaylar, BirleĢik 

Krallık‟da IRA ve Ġspanya‟da ETA tarafından yapılan eylemler, bu günün AB 

coğrafyasında modern terörizme dair ilk akla gelen terör eylemleridir.” (Ġğdeler, 2015). 

Terörizm herhangi bir liberal devlette tolere edilemeyecek bir davranıĢ biçimidir (Chalk, 

1994). Terörizm normal sosyal entegrasyonu yıpratma amacı taĢır (Chalk, 1994). Terörizmle 

mücadelenin iki türü vardır: terörizme kriminal bir suç gibi yaklaĢmak veya savaĢ gibi 

yaklaĢmak (Chalk, 1994). Avrupa Birliği‟nin terörle mücadelesi son tahlilde liberal 

demokrasiyi koruma üzerinedir (Chalk, 1994). 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından yapılan terörizm tanımı Ģöyledir: 

Toplumda tedhiĢ oluĢturmak veya Ģiddet/Ģiddet tehdidi yapan gruplar/kiĢilerin yaptığı tüm 

eylemlerdir (ÖzçatalbaĢ, 2006). 

Terörle mücadele ile ilgili Avrupa‟da alınan kararlar Ģu Ģekildedir: Avrupa Konseyi‟nin aldığı 

kararlar, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa SözleĢmesi, Dublin AntlaĢması, TREVI,  Tek 

Avrupa Senedi, Schengen AntlaĢması, Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı ve sonra 

teĢkilatı, Maastricht AnlaĢması, Amsterdam AntlaĢması ve 11 Eylül sonrasındaki Eylem 

Planı. 
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I-11 EYLÜL ÖNCESĠ AB’NĠN TERÖRLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ 

Avrupa Konseyi, terörizmle mücadeleye iliĢkin bazı kararlar da almıĢtır. Bunların 

baĢlıcaları; (ÖzçatalbaĢ, 2006). 

 Teröre karıĢmıĢ kiĢileri cezalandır veya iade et kuralı 

 Terörle ilgili faaliyetleri kovuĢtur ve cezasını ver kuralı 

 Avrupa‟da teröre karĢı demokrasiyi savun  

 Terörle ve uluslararası suçlara karĢı ortak mücadele 

1970‟lerden itibaren Avrupa‟da terör saldırıları artmıĢtır (Kasımoğlu, 2010). “Topluluk 

bünyesinde atılan ilk ciddi adım, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan “Terörizmin 

Önlenmesine Dair Avrupa SözleĢmesi”nin hiçbir çekince ve özel koĢul olmaksızın, Avrupa 

Toplulukları‟na üye devletler tarafından uygulanmasına yönelik çabadır.” (Kasımoğlu, 2010). 

1977 yılında artan terör olayları sebebiyle Avrupa Konseyi ve Topluluk devletlerince 

Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa SözleĢmesi imzalandı (ErbaĢ, 2018). SözleĢmenin 

içeriğinde, uçak kaçırma, silahlı saldırı, önemli bir Ģahsa dönük saldırılara karıĢanlarda suçlu 

iadesi imkân dâhilindedir (ErbaĢ, 2018). 

“Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa SözleĢmesi‟nin, sadece Avrupa 

Topluluğu‟na üye devletler arasında herhangi bir çekince olmaksızın uygulanmasına dair istek 

ilk olarak, 27 Ocak 1977 yılında Belçika‟dan gelmiĢ ve 1979 Ekim ayında, Dublin AntlaĢması 

imzaya açılmıĢtır.” (Kasımoğlu, 2010). AnlaĢmanın esas amacı Ģudur: Terörle iliĢkili kiĢilerin 

siyasi suçlu olması sebebiyle geri verilmede ortaya çıkacak engeller ortadan kaldırılmalıdır 

(Kasımoğlu, 2010). 

Avrupa Konseyi TREVI (Terrorism, Radicalism, Extremism and International Violence) 

sistemi yapmıĢlardır (Lodge, 1989). TREVI çalıĢma grubu 1976‟da yaratılmıĢtır (European 

Parliament, 2015). “Siyasi açıdan Birlik düzeyinde terörizmle mücadeleye yönelik olarak 

1976 yılında AT üye ülke hükümetlerinin içiĢleri bakanları TREVI grubunu oluĢturmuĢtur. 

Bu grubun amacı, öncelikli olarak operasyonel ve politik olarak terörizmle mücadele etmek 

olarak tanımlanabilmektedir.” (Ġğdeler, 2015). 
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“TREVI ÇalıĢma Grupları‟nın kurulma amacı terörizm ve iç güvenlik olmasına 

rağmen özellikle 1985 yılından itibaren faaliyet alanları yasadıĢı göç ve organize suç‟u da 

kapsayacak Ģekilde geniĢletilmiĢtir” (Kasımoğlu, 2010). “TREVI Grubu‟nun kurulması 

Avrupa topluluğu üyesi ülkeler arasındaki resmi polis iĢbirliğinin baĢlangıç noktası olarak 

görülmektedir” (Yaldız, 2012). TREVI‟nin kuruluĢ amacı terörizmle mücadeledir (Yaldız, 

2012). Avrupa Topluluğu 12 üye (Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Ġrlanda, 

Ġtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Ġspanya ve Ġngiltere) ve 8 TREVI dostu ülkeden 

(Kanada, Avusturya, Norveç, Ġsveç, Finlandiya, Ġsviçre, Fas ve Amerika BirleĢik Devletleri) 

oluĢan bir gruptur (Yaldız, 2012). “Eylemsel açıdan TREVI gruplarının terörizmle 

mücadelede etkin bir aktör olduğunu söylemek mümkün değildir. Özellikle bu grupların 

hukuki bir altyapıyla desteklenmemesi, ad hoc nitelikte ve gönüllülük esasıyla çalıĢması 

uygulama gücünü fazlasıyla zayıflatmıĢtır.” (Yaldız, 2012).  

“TREVI ÇalıĢma Grupları dıĢında, 1979 yılında, polis teĢkilatlarının iĢbirliğini 

öngören; Hollanda, Federal Almanya, Belçika ve Ġngiliz Polis TeĢkilatları‟nın ilgili 

birimlerinden oluĢan, bir ÇalıĢma Grubu oluĢturulmuĢtur. PWGA (Polis Working 

Group on Terrorism) adındaki bu ÇalıĢma Grubu, TREVI ÇalıĢma Grupları‟nın Bakanlar 

düzeyindeki iĢbirliğinin, operasyonel düzeyde dolduramadığı boĢluğu doldurmak ve 

tamamıyla iyi niyete dayalı olarak, polis teĢkilatları arasındaki iĢbirliğini kuvvetlendirmek 

amacını taĢımaktadır.” (Kasımoğlu, 2010). 

Topluluğun terörle mücadele stratejilerinde dönüm noktasından biri Tek Avrupa Senedi ve 

Schengen AntlaĢması‟dır (Kasımoğlu, 2010). “Bu anlaĢmalar, özel anlamda terörizm için 

oluĢturulmamalarına rağmen, özellikle iç güvenlik sorunlarını dolaylı bir Ģekilde gündeme 

taĢımaları nedeniyle, terörizmin de dâhil olduğu pek çok suçla mücadelede, yeni bir dönemin 

baĢlamasını sağlamıĢtır.” (Kasımoğlu, 2010). “Schengen AntlaĢması AB üyesi devletler 

tarafından aĢamalı olarak geniĢlemiĢtir. Ġtalya Ġspanya ve Portekiz, Yunanistan, Avusturya, 

Danimarka, Finlandiya ve Ġsveç antlaĢmayı imzalayarak bu antlaĢmaya taraf olmuĢlardır. 

Ġngiltere ve Ġrlanda hariç, tüm AB üyesi devletler tarafından onaylanarak 30.06.1993 de 

yürürlüğe girmesi kabul edilmiĢtir. AB üyesi olmayan Ġzlanda, Norveç ve Ġsviçre‟de 

Schengen‟e ortak üyedir.” (Kasımoğlu, 2010). AntlaĢmanın amacı sınır kontrolü sağlamak ve 

düzeni ve hukuku bozmayacak türde serbest dolaĢıma izin vermektir (Kasımoğlu, 2010). 

“1 Ağustos 1975‟te Avrupa ülkelerini temsil eden 35 devlet, hükümet ya da parti 

baĢkanı Helsinki‟de Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı (AGĠK) sonuç belgesini 

imzalamıĢlardır.” (Kasımoğlu, 2010). “AGĠK, kuruluĢundan 15 yıl sonra tek kutuplu bir 

Avrupa kuruluĢu haline gelmiĢtir. Ocak 1989 Viyana Ġzleme Komitesi Toplantısı‟ndan sonra 

taraflar, yeni durumu da dikkate alarak, ”Avrupa‟nın Geleceği Ġçin Çerçeve” adlı bir 

deklarasyon yayınlamıĢlar ve Avrupa Konvansiyonel Kuvvet Müzakereleri (AKKUM) 

konusunu görüĢmüĢlerdir. Sonuçta Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı (AGĠK), esnek 

ve çok üyeli yapısıyla, taraflar arasında bir diyalog zemini yaratılmasında baĢarılı olmuĢ, hatta 

bağlantısız ülkelerin de katılımıyla, keskin blok ayrımlarının yumuĢamasında da önemli bir 
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görev üstlenmiĢtir.” (Kasımoğlu, 2010). Kasım 1994‟te BudapeĢte Zirvesi‟nde Avrupa 

Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı (AGĠT) kurulmuĢtur ve merkezi Viyana‟da olan teĢkilatın 55 

üyesi (Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Asya‟dan üyeler) bulunmaktadır (Kasımoğlu, 2010). 

7 ġubat 1992‟de düzenlendiği yerin adıyla anılan Maastricht AnlaĢması yapılmıĢtır (European 

Parliament, 2015). “Maastricht AntlaĢması ile Avrupa Topluluğu Avrupa Birliği (AB) adını 

almıĢtır. Avrupa Birliğinde ekonomik ve parasal birliğin gerektirdiği makro ekonomik istikrar 

ve bütünleĢmeyi hedef almasının yanı sıra, ekonomik birliktelik temeli üzerine Ģekillenen 

topluluklar binasına ikinci ve üçüncü sütunları ekleyerek toplulukların birlik haline 

dönüĢmesini sağlamıĢ ve entegrasyonu farklı boyutlara taĢımıĢtır.” (Kasımoğlu, 2010). 

“Maastricht AntlaĢması‟yla, AT‟nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının oluĢturulması 

gündeme gelmiĢ ve bunun için gerekli mekanizmaları harekete geçirmeye yönelmiĢtir.” 

(Kasımoğlu, 2010).  

Maastricht AntlaĢması‟nın önemi AB‟nin liberal demokratik bir kurum olma rolü ve onun 

beraberinde getirdiği liberal demokratik değerlere tam saygıyı sağlama görevini, 

“demokrasiye, demokratik değerlere ve bireylerin temel haklarına tehdit oluĢturan bütün 

yıkıcı hareket ve eğilimlerle mücadele etmek yükümlülüğü” olarak AB yasal çerçevesi 

içerisine dâhil etmiĢ olmasıdır (Yaldız, 2012). 

“Maastricht AnlaĢması‟nın, operasyonel anlamda getirdiği bir baĢka yenilik de ilk kez Avrupa 

genelinde ortak iç güvenlik sorunları üzerine çalıĢacak EUROPOL Polis TeĢkilatı‟nın 

kurulmuĢ olmasıdır.” (Kasımoğlu, 2010). 

Maastricht‟te 9 ve 10 Aralık tarihlerinde gerçekleĢen zirvede Avrupa Birliği (AB) devlet ve 

hükümet baĢkanları, merkezi Lahey olmak üzere Avrupa Polis Birliği‟nin (Europol) 

kurulmasını kararlaĢtırmıĢtır. Maastrich AnlaĢması kapsamında Europol‟ ün kurulması ortak 

yarara yönelik bir husus olarak tarif edilerek, devletler hukuku kapsamında bağlayıcı olması 

açısından 1998 Eylül ayına kadar tüm AB üye devletlerince Europol kurucu anlaĢması tasdik 

edilmiĢ ve 1 Ekim 1998 günü yürürlüğe 

girmiĢtir. Europol anlaĢmasını destekleyen sekiz kararnamenin de yürürlüğe girmesi ile 

Europol 1 Temmuz 1999 günü faaliyetlerine baĢlamıĢtır. (Kasımoğlu, 2010). 

Bir diğer adım ise La Gomera Deklarasyonudur ve 1995 yılında Madrid Zirvesi‟nde yer 

almıĢtır (ErbaĢ, 2018). Buna göre terörizmin çözülebilmesi için üye devletlerarası etkin 

iĢbirliğine ihtiyaç vardır (ErbaĢ, 2018). Terörizmin finans kaynaklarına karĢı da önlem 

alınmalıdır (ErbaĢ, 2018). Ayrıca ülkeler arası suçlu iadesi anlaĢmalarının önemi dile 

getirilmiĢtir (ErbaĢ, 2018). 
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“Toplulukla ilgili önemli kararların alındığı bir baĢka antlaĢma da 16 -17 Haziran 

1997 tarihinde Dönem BaĢkanlığını yürüten Hollanda‟nın ev sahipliğinde yapılan 

Amsterdam zirvesidir. Bu zirve sonuçları 2 Ekim 1997 tarihinde imzalanan Amsterdam 

AntlaĢması ile yasal bir zemine oturtulmuĢ ve bu antlaĢma 1 Mayıs 1999 tarihinden itibaren 

yürürlüğe girmiĢtir.” (Kasımoğlu, 2010).  

Amsterdam AntlaĢması, iç güvenlik ve terörizmle mücadele anlamında, Birlik içerisinde yeni 

bir sayfa açmıĢtır. Maastricht AntlaĢması, birlik hedeflerine ulaĢılabilmesi için, kiĢilerin 

serbest dolaĢımının gerekli olduğunu ve bu konuyla ilgili güvenlik endiĢelerinin, adalet ve 

içiĢleri alanında iĢbirliği ile aĢılabileceğini öngörerek üçüncü sütunu bu konuya ayırmıĢtır. 

Ancak, adalet ve içiĢleri konularında, gerek hükümetlerarası iĢbirliğinin öngörülmesi ve 

gerekse de devletlerin iç güvenlik nedeniyle, çeĢitli önlemler alma haklarının tanınması ve 

kabulü gibi yapısal sorunlar 

nedeniyle Maastricht AntlaĢması, serbest dolaĢım konusunda bazı tereddütlerin yaĢanmasına 

neden olmuĢtur. (Kasımoğlu, 2010). 

Nihayetinde 2001‟deki Eylem Planı‟na gelinmiĢtir. Avrupa Birliği 1993‟te kurulduktan sonra 

en etkili terörle mücadele uygulaması Eylem Planı ile olmuĢtur.  

II-11 EYLÜL SONRASI AB’NĠN TERÖRLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ 

11 Eylül ile birlikte Bush‟un önleyici savaĢ doktrini öne çıkmıĢtır. 21 Eylül 2001‟de 

Olağanüstü Avrupa Konsey‟i toplantısında terörle mücadele dokümanı –Eylem Planı/Action 

Plan- oluĢturulmuĢtur (Murphy, 2012).  Eylem Planı dört aĢamaya bölünmüĢtür: 

prevent/önleme, protect/koruma, pursue/izleme ve respond/tepki (Oz, 2010). 

Önleme: RadikalleĢme ve terörist organizasyonlara eleman temininin önlenmesi (Avrupa 

Konseyi, 2019). 

Koruma: VatandaĢları ve altyapıları korumak ve saldırıya açıklığının korunması (Avrupa 

Konseyi, 2019). 

Ġzleme: Teröristlerin plan ve organizasyon kapasitesini önlemek ve bu teröristleri adalet 

önüne çıkarmak (Avrupa Konseyi, 2019). 

Tepki: Hazırlanma, yönetme ve terörist atakların etkisini minimuma indirme (Avrupa 

Konseyi, 2019). 
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New York, Madrid ve Londra saldırıları sonrasında istihbarat ve güvenlik birimleri Avrupa ve 

tüm dünyada uluslararası terörist tehdidine karĢı daha yakın çalıĢma kararı almıĢlardır 

(Müller-Wille, 2008). Bu saldırılar sonrasında AB (Avrupa Birliği) giderek artan Ģekilde 

terörle mücadeleye odaklanmıĢtır (Argomaniz, 2011). Madrid ve Londra bombalı saldırıları 

ardından Aralık 2005‟te Avrupa Birliği Terörle Mücadele Stratejisi kabul edilmiĢtir (Bures, 

2011). AB Terörle Mücadele Stratejisi‟nin merkezinde güvenlik birimleri, istihbarat, kanun 

güçleri ve mahkemeler arasındaki iĢbirliğini güçlendirme ve bilgi değiĢimini sağlama 

bulunmaktadır (Geyer, 2007). EUROPOL içerisinde 24 saat terörle mücadele ünitesi 

bulunmaktadır ve bu birim daha sonra CTTF (Counter Terrorist Task Force) adını almıĢtır 

(Bures, 2006). 

A-BELGELERLE TERÖRLE MÜCADELE 

AB‟de terörizm tehdidi çok yüksek düzeydedir (Avrupa Konseyi, 2011). Terörizm bizim 

güvenliğimizi, değerlerimizi ve demokratik toplumumuzu tehdit etmekte ve Avrupa 

vatandaĢlarının hak ve özgürlüklerine müdahale etmektedir (European Council, 2019). 21 

Eylül 2001 tarihli Avrupa Konseyi Olağanüstü Toplantısı sonuç bildirgesinde Ģu hususlar öne 

çıkmaktadır: 

 11 Eylül saldırıları açık, demokratik, hoĢgörülü ve çok kültürlü toplumlara karĢı bir 

saldırıdır (European Council, 2001). 

 EUROPOL bünyesinde terörle mücadele timi acil olarak hazırlanmalı ve ABD 

(Amerika BirleĢik Devletleri) ortaklarıyla iletiĢime geçmelidir (European Council, 

2001). 

 Avrupa Konseyi mevcut uluslararası birleĢenleri mümkün olan en kısa zamanda 

terörle mücadele iĢbirliğine çağırmaktadır (European Council, 2001). 

 Terörle mücadele AB‟nin uluslararası toplumda terörü önleme rolünü gerektirir 

(European Council, 2001). 

 Tüm ülkelerin adil bir güvenlik, refah ve ilerlemiĢ geliĢim dünya sistemi için 

sürdürülebilir ve güçlü bir terörle mücadele topluluğuna entegrasyonu önemlidir 

(European Council, 2001). 

29 Mart 2004 tarihli Avrupa Konseyi‟nin Terörle Mücadele Deklarasyonu‟nda Ģu hususlar 

göze çarpmaktadır: 
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 Avrupa Konseyi Madrid saldırılarından dolayı derin bir Ģoka uğramıĢtır (Avrupa 

Konseyi, 2004). 

 Avrupa Konseyi Madrid olayları ıĢığında acil bir Ģekilde terörle mücadeleye 

inanmaktadır (Avrupa Konseyi, 2004). 

 Avrupa Konseyi üye devletlere kanun güçlerinin iĢbirliği yapma çağrısında 

bulunmaktadır (Avrupa Konseyi, 2004). 

Revize edilmiĢ Eylem Planı‟na göre Ģu hedefler öne çıkmaktadır: (Avrupa Konseyi, 2004). 

Hedef 1: Terörle mücadelede uluslararası iĢbirliğini derinleĢtirmek  

Hedef 2: Teröristlerin finansal ve diğer ekonomik imkânlara eriĢimini düĢürmek 

Hedef 3: AB‟de üye devletlerin terörle mücadelede tespit, soruĢturma ve dava açma süreçlerin 

ve imkânlarını maksimize etmek 

Hedef 4: Uluslararası taĢıma güvenliğini koruma ve etkin sınır kontrolünü sağlama 

Hedef 5: AB ve üye ülkelerinin terörist atakların sonuçlarına katlanma kapasitesini artırmak 

Hedef 6: Terörizmin adam kazanmasının ve desteklenmesinin faktörlerini belirlemek 

Hedef 7: AB ve dıĢındaki ülkelerde terörizmle mücadeleyi artırmak 

Temmuz 2006‟da Avrupa Konseyi etkin iletiĢim ve Avrupa değerleri vasıtasıyla radikalleĢme 

ve adam kazanma ile mücadele stratejisi belirlemiĢtir (Avrupa Konseyi, 2007) 

Önleme, koruma, izleme ve tepki ile ilgili 2009‟daki Avrupa Konseyi raporunda (Avrupa 

Konseyi, 2009) Ģu çalıĢmalar yapılmıĢtır:  

Önleme: BirleĢik Krallık medya ve iletiĢimde iĢ planı baĢlatmıĢtır (Avrupa Konseyi, 2009). 

Ġspanya imam eğitimi faaliyetlerinde bulunmaktadır (Avrupa Konseyi, 2009). Hollanda yerel 

bileĢenlerle Ģiddete varan radikalleĢme ve kutuplaĢma ile mücadele hususunda faaliyetlerde 

bulunmuĢtur (Avrupa Konseyi, 2009). Danimarka‟nın özellikle gençler arasında 

radikalleĢmeyi tersine çevirme giriĢimleri olmuĢtur (Avrupa Konseyi, 2009). Eylül‟de 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 237 

Almanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve BirleĢik Krallık Avrupa‟daki Ġslamcı aĢırıları analiz 

ve önleme yaklaĢımı geliĢtirmiĢlerdir (Avrupa Konseyi, 2009). 

Koruma: 2009 Haziran‟ından beridir pasaport ve yolculuk dokümanlarında 12 yaĢ ve üzeri 

yolcular için çip ve biometrik veriler bulunmalıdır (Avrupa Konseyi, 2009). Siber güvenlik 

çok önemlidir (Avrupa Konseyi, 2009). Kara ve deniz taĢımacılığının güvenliği önemli bir 

sorundur (Avrupa Konseyi, 2009). Patlayıcıların satılması ve korunması önemlidir (Avrupa 

Konseyi, 2009). 

Ġzleme: Terör ağını görünür kılma, iletiĢimini kesme, teröristlerin ve destekçilerinin yolculuk 

ve planlama faaliyetlerini izleme ve onları yargıya taĢıma faaliyetleridir (Avrupa Konseyi, 

2009).     

Tepki: Yüzde yüz tüm terörist atakları savuĢturmak mümkün değildir. Bu sebeple terör 

atakları sonrasına da hazırlıklı olunmalıdır (Avrupa Konseyi, 2009). Sivil hedeflerin 

korunması önemli bir konudur (Avrupa Konseyi, 2009). 

AB CTC‟si (Counter-Terrorism Coordinator) 2007‟de kurulmuĢtur ve Ģunlardan sorumludur 

(European Council, 2019): 

 AB Konseyi‟nin terörizmle mücadele çalıĢmalarını koordine etmek 

 AB terörizmle mücadele uygulamalarını gözlemlemek 

 AB‟nin terörle mücadelede aktif rol oynadığından emin olmak 

B-TERÖRLE MÜCADELE UYGULAMALARI 

EUROPOL (The European Union Agency for Law Enforcement Cooperation) yıllık olarak 

TESAT (Terrorism Situation and Trend Report) raporlarını yayınlar (Bossong, 2013). 

AĢağıda Yıllara Göre bu TESAT raporlarının incelenmesi bulunmaktadır. 

TESAT 2007 

Terörizm ideoloji ya da hareket değil, politik hedeflere ulaĢmak için taktik veya metottur 

(EUROPOL, 2007). TESAT raporlarında terörist saldırılar onların motivasyon aldığı kaynağa 

göre gruplanmıĢlardır (EUROPOL, 2007). Ġslamcı terörizm Ġslam‟ın aĢırı yorumlanması ile 

ortaya çıkmaktadır (EUROPOL, 2007). ETA (Euskadi Ta Askatasuna) ve PKK (Kurdish 
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Workers Party) gibi etno-milliyetçi ve ayrılıkçı terörist gruplar uluslararası tanınma ve self-

determinasyon peĢinde koĢarlar (EUROPOL, 2007). DHKP-C (Revolutionary People’s 

Liberation Army) gibi sol kanat terörist gruplar, siyasi, ekonomik ve sosyal sistemi aĢırı sol 

ideolojiye göre tasarımlamak isterler (EUROPOL, 2007). AnarĢist teröristlerin ajandası ise 

FAI (Unofficial Anarchist Federation/ Federazione Anarchica Informale) genellikle 

devrimci, anti-kapitalist ve anti-otoriterdir (EUROPOL, 2007). Sağ-kanat terörist gruplar ise 

genellikle ucu Ulusal Sosyalizme dayanan ve siyasi, sosyal ve ekonomik sistemi sağcı Ģekilde 

yapılandırmak isteyen terörist gruplardır (EUROPOL, 2007).  

2006‟da Ġslamcı terörist saldırı 1 adet, ayrılıkçı terörist saldırı 424 adet, sol-kanat terörist 

saldırı 55 adet, sağ-kanat terörist saldırı 1 adet ve belirsiz 17 adet olmak üzere 498 adet saldırı 

gerçekleĢmiĢtir (EUROPOL, 2007). 706 kiĢi de terörist saldırı Ģüphesiyle tutuklanmıĢtır 

(EUROPOL, 2007). Bunların 257‟si Ġslamcı, 226‟sı ayrılıkçı, 52‟si sol-kanat ve 15‟i sağ-

kanat olmak üzere 706 adettir. (EUROPOL, 2007).  Bunlara 8 Avrupa ülkesinde ortalama 8 

yıl ceza verilmiĢtir (EUROPOL, 2007). 

TESAT 2008 

2007‟de baĢarısız, önlenmiĢ ya da baĢarılı 583 terörist saldırıların gruplandırması Ģöyledir: 4 

Ġslamcı, 532 ayrılıkçı, 21 sol-kanat, 1 sağ kanat, 1 bireysel, 24 belirsiz (EUROPOL, 2008). 

1044 kiĢi terörist saldırı Ģüphesiyle tutuklanmıĢtır (EUROPOL, 2008): Bunların 201‟i Ġslamcı, 

548‟i ayrılıkçı, 48‟i sol-kanat, 44‟ü sağ-kanattır. Bunlara ortalama 12 yıl ceza verilmiĢtir 

(EUROPOL, 2008). 

TESAT 2009 

2008‟de baĢarısız, önlenmiĢ veya baĢarılı 515 terörist saldırı olmuĢtur ve 1009 tane tutuklama 

gerçekleĢmiĢtir (EUROPOL, 2009). Terörist saldırıların 397‟si ayrılıkçı, 28‟si sol-kanat, 5‟i 

bireysel ve 11‟i de belirsizdir (EUROPOL, 2009). Tutuklamaların ise 187‟si Ġslamcı, 501‟i 

ayrılıkçı, 58‟i sol-kanat, 3‟ü bireysel ve 4‟ü belirsizdir (EUROPOL, 2009).  

TESAT 2010 

2009‟da 294 baĢarısız, baĢarılı ya da önlenmiĢ saldırı söz konusudur (EUROPOL, 2010). 

Bunlar; 1 Ġslamcı, 237 ayrılıkçı, 40 sol-kanat, 4 sağ-kanat, 2 bireysel ve 10 belirsizdir 

(EUROPOL, 2010).  587 de tutuklama vardır: 110 Ġslamcı, 413 ayrılıkçı, 29 sol-kanat, 22 sağ-

kanat, 2 bireysel ve 11 belirsiz (EUROPOL, 2010). Ortalama yaklaĢık 5 yıl ceza verilmiĢtir 

(EUROPOL, 2010).  
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TESAT 2011 

2010‟da baĢarısız, baĢarılı ya da önlenmiĢ 249 saldırı söz konusudur (EUROPOL, 2011). 611 

de tutuklama yapılmıĢtır (EUROPOL, 2011). Ortalama 6,5 yıl ceza verilmiĢtir (EUROPOL, 

2011). 

TESAT 2012 

2011‟de yaklaĢık baĢarılı, baĢarısız ve önlenmiĢ saldırıların toplamı 190‟dır (EUROPOL, 

2012). Tutuklamaların sayısı ise yaklaĢık 500‟dür (EUROPOL, 2012). Ortalama verilen ceza 

ise yaklaĢık 8 yıldır (EUROPOL, 2012). 

TESAT 2013 

2012‟de baĢarılı, baĢarısız ve önlenmiĢ saldırı sayısı 219‟dur (EUROPOL, 2013). 537 de 

tutuklama yapılmıĢtır (EUROPOL, 2013). YaklaĢık ortalama 7 yıl ceza verilmiĢtir 

(EUROPOL, 2013). Saldırıların 6‟sı dinsel temalı, 18‟i sol-kanat, 2‟si sağ-kanat, 167‟si 

ayrılıkçı ve 26‟sı belirsizdir (EUROPOL, 2013). Tutuklamaların ise 159‟u dinsel temalı, 24‟ü 

sol-kanat, 10‟u sağ-kanat, 257‟si ayrılıkçı ve 87‟si belirsizdir (EUROPOL, 2013). 

TESAT 2014 

2013‟te baĢarılı, baĢarısız ve önlenmiĢ saldırılar 152 tanedir (EUROPOL, 2014). 535 tane de 

tutuklama yapılmıĢtır (EUROPOL, 2014). Ortalama yaklaĢık 7 yıl ceza verilmiĢtir 

(EUROPOL, 2014). Saldırıların 24‟ü sol-kanat, 84‟ü ayrılıkçı ve 44‟ü belirsizdir (EUROPOL, 

2014). Tutuklamalar ise 216 dinsel temalı, 49 sol-kanat, 3 sağ-kanat, 180 ayrılıkçı, 3 bireysel, 

84 belirsizdir (EUROPOL, 2014).   

TESAT 2015 

2014 yılında baĢarılı, baĢarısız ve önlenmiĢ saldırılar 199 tanedir (EUROPOL, 2015). 

Tutuklamalar ise 774 tanedir (EUROPOL, 2015). YaklaĢık ortalama 6 yıl ceza verilmiĢtir 

(EUROPOL, 2015). Saldırılar 2 dinsel temalı, 13 sol-kanat, 116 belirsiz, 67 ayrılıkçı ve 1 

bireyseldir (EUROPOL, 2015). Tutuklamaların 395‟i dinsel temalı, 54 sol-kanat, 137 belirsiz, 

34 sağ-kanat 154 ayrılıkçıdır (EUROPOL, 2015).      
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TESAT 2016 

2015 yılında baĢarılı, baĢarısız ve önlenmiĢ saldırıların sayısı 211‟dir (EUROPOL, 2016). 

Tutuklamaları ise 1077 tanedir (EUROPOL, 2016). Ortalama 6 yıl ceza verilmiĢtir 

(EUROPOL, 2016). Saldırıların 17‟si cihatçı, 13‟ü sol-kanat, 9‟u sağ-kanat, 65‟i ayrılıkçı ve 

107‟si belirsizdir (EUROPOL, 2016). Tutuklamaların 687‟si cihatçı, 67‟si sol-kanat, 11‟i sağ-

kanat, 168‟i ayrılıkçı ve 144‟ü belirsizdir (EUROPOL, 2016).  

TESAT 2017 

2016‟da baĢarılı, baĢarısız ve önlenmiĢ saldırılar 142 tanedir (EUROPOL, 2017). 1002 tane 

de tutuklama yapılmıĢtır (EUROPOL, 2017). Ortalama yaklaĢık olarak 9 yıl da ceza 

verilmiĢtir (EUROPOL, 2017). Saldırıların 13‟ü cihatçı, 27‟si sol-kanat, 1‟i sağ-kanat, 99‟u 

ayrılıkçı ve 2‟si belirsizdir (EUROPOL, 2017). Tutuklamaların 718‟i cihatçı, 31‟i sol-kanat, 

12‟si sağ-kanat, 84‟ü ayrılıkçı ve 157‟si belirsizdir (EUROPOL, 2017).     

TESAT 2018 

2017‟de baĢarılı, baĢarısız ve önlenmiĢ saldırılar 205 tanedir (EUROPOL, 2018). 1219 kiĢi de 

tutuklanmıĢtır (EUROPOL, 2018). Ortalama olarak yaklaĢık 6 yıl ceza verilmiĢtir 

(EUROPOL, 2018). Saldırıların 33‟ü cihatçı, 24‟ü sol-kanat, 5‟i sağ-kanat, 137‟si ayrılıkçı ve 

6‟sı belirsizdir (EUROPOL, 2018). Tutuklamaların ise 705‟i cihatçı, 36‟sı sol-kanat, 30‟u 

ayrılıkçı, 20‟si sağ kanat ve 428‟i belirsizdir (EUROPOL, 2018). 

TESAT 2019 

2018‟de 129 tane baĢarılı, baĢarısız ve önlenmiĢ saldırı rapor edilmiĢtir (EUROPOL, 2019). 

Bunların 83‟ü etno-milliyetçi ve ayrılıkçı, 24‟ü cihatçı, 19‟u sol-kanat, 1‟i sağ-kanat, 1‟i 

belirsiz ve 1‟i bireyseldir (EUROPOL, 2019). 1056 tutuklama yapılmıĢtır (EUROPOL, 2019). 

Tutuklamaların 511‟i cihatçı, 44‟ü sağ-kanat, 34‟ü sol-kanat, 30‟u etno-milliyetçi ve ayrılıkçı, 

3‟ü bireysel ve 434‟ü belirsizdir (EUROPOL, 2019). 
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SONUÇ 

ġekil  1 

 

Yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere AB‟de terörist saldırılarda son 13 yılda belirgin bir 

düĢüĢ vardır. Bu grafiğe göre Eylem Planı‟nın terörle mücadelede etkili olduğu 

görülmektedir. Çünkü saldırılar yaklaĢık %80 oranında azalmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

TESAT raporlarına göre 
başarılı,başarısız ve önlenmiş terörist 

saldırılar 

saldırılar



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 242 

ġekil 2 

 

Yukarıdaki grafikte tutuklamalar 2017 yılında tavan yapmıĢtır. 2011 yılında ise en az sayıda 

tutuklama yapılmıĢtır.  

KAYNAKÇA 

Avrupa Konseyi, (2019), “EU counter-terrorism strategy”, 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/, EriĢim 8 

Ekim 2019.  

Avrupa Konseyi, (2004), “Declaration on combating terrorism”,Brussels, 7906/04, 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7906-2004-INIT/en/pdf, EriĢim 29 Eylül 

2019. 

Avrupa Konseyi, (2007), “EU Action Plan on combating terrorism”,  Brussels, 7233/1/07 

REV 1, 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207233%202007%20REV%201, 

EriĢim 27 Eylül 2019. 

Avrupa Konseyi, (2009) “EU Action Plan on combating terrorism”, Brussels, 15358/09, 

https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015358%202009%20INIT, 

EriĢim 27 Eylül 2019. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

TESAT raporlarına göre terörist 
faaliyetleri sebebi ile tutuklamalar 

tutuklamalar

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7906-2004-INIT/en/pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207233%202007%20REV%201
https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015358%202009%20INIT


Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 243 

Avrupa Konseyi, (2011), “EU Action Plan on combating terrorism”, Brussels, 15893/1/10 

REV 1, 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015893%202010%20REV%201, 

EriĢim 29 Eylül 2019. 

Björn Müller-Wille, (2008), “The Effect of International Terrorism on EU Intelligence Co-

operation”, JCMS, 46:1, 49–73. 

Cian C. Murphy, (2012), EU Counter Terrorism Law: Pre-Embition and Rule of Law, Haart 

Publishing, Oxford and Portland Oregon. 

European Council, (2001), “Conclusions and Plan of Action of The Extraordinary European 

Council Meeting on 21 September 2001”, SN 140/01 

https://www.consilium.europa.eu/media/20972/140en.pdf, EriĢim 27 Eylül 2019. 

European Council, (2019), “EU fight against terrorism” 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/, EriĢim 29 Eylül 2019. 

European Parliament, (2015), “Counter-terrorism funding in the EU budget”  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559490/EPRS_BRI(2015)559490

_EN.pdf, EriĢim 17 Ekim 2019. 

EUROPOL, (2007), “European Union Terrorism Situation and Trend Report 2007”, 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2007_1.pdf, EriĢim 2 Ekim 

2019. 

EUROPOL, (2008), “European Union Terrorism Situation and Trend Report”, 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2008_1.pdf, EriĢim 2 Ekim 

2019. 

EUROPOL, (2009), “European Union Terrorism Situation and Trend Report”, 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2009_1.pdf, EriĢim 2 Ekim 

2019. 

EUROPOL, (2010), “European Union Terrorism Situation and Trend Report”, 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2010_1.pdf, EriĢim 4 Ekim 

2019. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015893%202010%20REV%201
https://www.consilium.europa.eu/media/20972/140en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559490/EPRS_BRI(2015)559490_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559490/EPRS_BRI(2015)559490_EN.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2007_1.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2008_1.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2009_1.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2010_1.pdf


Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 244 

EUROPOL, (2011), “European Union Terrorism Situation and Trend Report”, 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/te-sat2011_0.pdf, EriĢim 4 Ekim 

2019. 

EUROPOL, (2012), “European Union Terrorism Situation and Trend Report”, 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europoltsat.pdf, EriĢim 4 Ekim 

2019. 

EUROPOL, (2013), “European Union Terrorism Situation and Trend Report”, 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europol_te-sat2013_lr_0.pdf, 

EriĢim 4 Ekim 2019. 

EUROPOL, (2014), “European Union Terrorism Situation and Trend Report 2014”, 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europol_tsat14_web_1%20%281

%29.pdf, EriĢim 4 Ekim 2019. 

EUROPOL, (2015), “European Union Terrorism Situation and Trend Report 2015”, 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/p_europol_tsat15_09jun15_low-

rev.pdf, EriĢim 4 Ekim 2019. 

EUROPOL, (2016), “European Union Terrorism Situation and Trend Report 2016”, 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europol_tesat_2016.pdf, EriĢim 

4 Ekim 2019. 

EUROPOL, (2017), “European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017”, 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2017_0.pdf, EriĢim 4 Ekim 

2019. 

EUROPOL, (2018), “European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018”, 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat_2018_1.pdf, EriĢim 7 Ekim 

2019. 

EUROPOL, (2019), “European Union Terrorism Situation and Trend Report 2019”, 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat_2019_final.pdf, EriĢim 7 

Ekim 2019. 

Fırat YALDIZ, (2012), “AVRUPA BĠRLĠĞĠ‟NĠN ETNĠK SORUNLAR POLĠTĠKALARI VE 

TERÖRĠZMLE MÜCADELE”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/te-sat2011_0.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europoltsat.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europol_te-sat2013_lr_0.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europol_tsat14_web_1%20%281%29.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europol_tsat14_web_1%20%281%29.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/p_europol_tsat15_09jun15_low-rev.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/p_europol_tsat15_09jun15_low-rev.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europol_tesat_2016.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2017_0.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat_2018_1.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat_2019_final.pdf


Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 245 

Florian Geyer, (2007), “Fruit of the Poisonous Tree: Member States‟ Indirect Use of 

Extraordinary Rendition and the EU Counter-Terrorism Strategy”, CEPS Working Document 

No. 263. 

Hasan Kasımoğlu, (2010), “TERÖRÜN KÜRESELLEġMESĠ VE AB‟NĠN TERÖRLE 

MÜCADELE POLĠTĠKASINDAKĠ DÖNÜġÜM”, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Hassan Oz, (2010), “Constructing crises, (In)securitising terror: the punctuated evolution of 

EU counter-terror strategy”, European Security, 19:3, 445-466, DOI: 

10.1080/09662839.2010.526935. 

Javier Argomaniz, (2011), The EU and Counter-Terrorism: Politics, policy and policies after 

9/11, Routledge, USA and Canada. 

Juliet Lodge, (1989), “Terrorism and the European 

community: Towards 1992”, Terrorism and Political Violence, 1:1, 28-47, DOI: 

10.1080/09546558908427012. 

Murat ÖZÇATALBAġ, (2006), “TERÖRLE MÜCADELENĠN ULUSAL VE 

ULUSLARARASI BOYUTU” Yüksek Lisans Tezi, Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri 

Enstitüsü. 

Oldrich Bures, (2006), “EU Counterterrorism Policy: A Paper Tiger?”, Terrorism 

and Political Violence, 18:1, 57-78, DOI: 10.1080/09546550500174905. 

Oldrich Bures, (2011), EU Counterterrorism Policy: A Paper Tiger?, Routledge, London and 

New York. 

Peter Chalk, (1994), “EU counter‐terrorism, the Maastricht third 

pillar and liberal democratic acceptability”, Terrorism and Political Violence, 6:2, 

103-145, DOI: 10.1080/09546559408427250. 

Raphael Bossong, (2013), The Evolution of EU Counter-Terrorism European security policy 

after 9/11, Routledge, London and New York. 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 246 

Uğur ErbaĢ, (2018), “AVRUPA BĠRLĠĞĠ TERÖRLE MÜCADELE POLĠTĠKASININ 

ÜYELĠK SÜRECĠNE YANSIMALARI” Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

Zeynep Ece Ünsal Ġğdeler, (2015), “AVRUPA BĠRLĠĞĠ‟NĠN TERÖRLE MÜCADELE 

POLĠTĠKALARININ ĠNCELENMESĠ”, Doktora Tezi, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri 

Enstitüsü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 247 

POST-SOVYET DÖNEMĠNDE ORTA ASYA’DA YUMUġAK GÜÇ OLARAK 

ALMAN VAKIFLARI 

Aidai Omurbekova 

Uludağ Üniversitesi 

https://orcid.org/0000-0002-9858-992X   

 

Doç. Dr. Elif Hatun ONAL - KILICBEYLI 

Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,  

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

  https://orcid.org/0000-0001-8263-2009  

ÖZET 

Soğuk SavaĢın sona ermesiyle uluslararası iliĢkilerde “yumuĢak güç” dünya siyaseti, 

ekonomisi ve diplomasisinde temel teorilerden biri haline gelmiĢtir. Orta Asya ülkeleri, 

bölgeye yönelik Batı projesinde özel bir yere sahiptir. Bölgede Batı projesinin uygulanması 

için en önemli araç “yumuĢak güç” teknolojileridir. SSCB‟nın dağılmasıyla bölgeye yerleĢen 

Alman vakıfları genel olarak, demokratikleĢme sürecini ve sivil toplumu eğitim yoluyla 

destekleyerek bu alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Almanya'nın iki büyük “halk” 

partilerinin vakıfları olan Friedrich-Ebert-Stiftung ve Konrad-Adenauer-Stiftung günümüzde 

Sovyet sonrası yeni egemen ülkelerde en kapsamlı çalıĢmaları yürütmektedir. Orta Asya 

ülkesi olan Kırgızistan  diğer bölge ülkelerine göre daha demokratiktir, dolayısıyla bu tür 

kuruluĢların faaliyet göstermesine diğer ülkere kıyasla daha açıktır.  

Almanya‟nın dıĢ politikasını yansıtan Alman vakıflarının “siyasi eğitim” ve “sosyal-

yapısal yardım” gibi faaliyetleri, demokratik bir düzenin ilkelerine ve her bir vakfın kendine 

özgü ideolojisine uygun bir Ģekilde yapılmaktadır. Bu amaçların “Batı” açısından değerli 

olmasına rağmen, yine de alıcı ülkeler tarafından bir tür “kültürel emperyalizm” olarak 

hissedilebilmektedir. Demek ki, bu vakıflar bölgedeki Almanya dıĢ politikasının yumuĢak güç 

aracı rolünü üstlenmektedir. ÇalıĢmanın amacı, Sovyet sonrası dönemde Kırgızistan baĢta 

olmak üzere Orta Asya'da Alman vakıfları olan Konrad-Adernauer-Stiftung ve Friedrich-

Ebert-Stiftung‟un faaliyetleri ve etkilerini değerlendirmektir. Bu çalıĢmada, Alman vakıfları 

Kırgızistan‟da temel olarak hangi alanlarda faaliyet göstermektedir? Alman vakıflarının temel 

özellikleri nedir? Batının yumuĢak güç olarak Alman vakıfları Orta Asya bölgesinde ne kadar 

düzeyde etkilidir? sorularına yanıt aranmıĢtır. Bu çalıĢma, Kırgızistan‟da Alman vakıflarının 

faaliyetlerini gerçekleĢtirdiği kurum ve mekanlarda araĢtırılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: YumuĢak Güç, Vakıf, Orta Asya, Kırgızistan 
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GERMAN FOUNDATIONS AS SOFT POWER IN CENTRAL ASIA IN THE POST-

SOVIET PERIOD 

 

ABSTRACT 

With the end of the Cold War, "soft power" in international relations has become one 

of the fundamental theories in world politics, economy and diplomacy. The countries of 

Central Asia have a special place in the project of the West aimed at this region. The most 

important tool for the implementation of the Western project in the region is "soft power" 

technologies. German foundations, which settled in the region with the dissolution of the 

USSR, continue their activities by supporting the democratization process and civil society 

through education. The Friedrich-Ebert-Stiftung and Konrad-Adenauer-Stiftung, the 

foundations of Germany's two main "people's" parties, currently do the most extensive work 

in the new sovereign Post-Soviet countries. As a Central Asian country, Kyrgyzstan is more 

democratic than other countries in the region, so it is more open than other countries in the 

region to operate such organizations. 

Reflecting German foreign policy, activities such as "political education" and "social-

structural assistance" of German foundations are carried out in accordance with the principles 

of a democratic system and the specific ideology of each foundation. While these goals are 

valuable to the "West", they can still be perceived by host countries as a kind of "cultural 

imperialism." This means that these funds play the role of soft power tools in German foreign 

policy in the region. The aim of the study is to evaluate the activities and effects of German 

foundations Konrad-Adernauer-Stiftung and Friedrich-Ebert-Stiftung in Central Asia, 

especially in Kyrgyzstan, in the post-Soviet period. This study seeks answers to the following 

questions. In which areas do German foundations mainly operate in Kyrgyzstan? What are the 

main characteristics of German foundations? How effective are German foundations as a 

Western soft power in the Central Asian region? This study has been researched in the 

institutions and places where German foundations carry out their activities in Kyrgyzstan. 

Keywords: Soft Power, Foundation, Central Asia, Kyrgyzstan 

 

GiriĢ 

Uluslararası iliĢkilerde “YumuĢak güç”, yeni neslin siyasi yöntemi olarak 

adlandırılabilir. 20. yüzyılın sonuna kadar, diplomatlar, politikacılar ve akademisyenler 

arasında, bu tür bir politika yapma yönteminin tanımı olmamıĢtır. Ancak Soğuk SavaĢın sona 

ermesiyle “yumuĢak güç” dünya siyaseti, ekonomisi ve diplomasisinde temel teorilerden biri 

haline gelmiĢtir. 

Pek çok devlet, yerel ve uluslararası düzeydeki güç kaynaklarına sahiptir. Bu durumda 

uygulanan her iki politikanın da öncelikle askeri ve ekonomik güce dayanmasına rağmen, ilk 

olarak Joseph Nye tarafından kullanılan “YumuĢak güç” politikası, modern gereksinimlere ve 

dünya düzenine ayak uydurmak için daha önemli hale gelmiĢtir. 

 Devletin "yumuĢak gücü" ile ne kastedilmektedir? "YumuĢak güç", zorlama anlamına 

gelen “sert güç”ün aksine, gönüllü katılım, sempati ve çekiciliğe dayalı istenen sonuçları elde 
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etme kabiliyetini gerektiren bir dıĢ politika yeteneğidir.
1
 YumuĢak güç kaynaklarının, 

ülkelerin diğerlerinin kendi istekleriyle kabul ettikleri politikaları üzerinde yasal bir etkisi 

bulunmaktadır. YumuĢak gücün önemini fark eden pek çok ülke, yumuĢak güç kaynaklarını 

geliĢtirmek üzere çalıĢmıĢtır. 

Post-sovyet ülkelerinde demokrasinin teĢviki, demokrasinin kapsayıcı ve 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için Almanya‟nın dıĢ politikaları ve kalkınma 

gündeminin temel bir unsuru haline gelmiĢtir. Kalkınma sürecinde hayati öneme sahip bir rol, 

halkın politik katılımını sağlayarak ve hükümetleri sorumlu tutarak demokratikleĢme 

sürecinin sürdürülmesinde birincil aktör olarak tasarlanan sivil topluma verilmiĢtir. 

GeliĢmekte olan ülkelerde demokrasinin desteklenmesinde Alman vakıfları önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu vakıfların gündeminde, bilgi ve basın özgürlüğünün güçlendirilmesine 

yönelik siyasi eğitim, yerel hükümet için idari kapasitenin geliĢtirilmesi gibi faaliyetler yer 

almaktadır. 

Almanya‟nın dıĢ politikasını yansıtan Alman vakıflarının “siyasi eğitim” ve “sosyal-

yapısal yardım” gibi faaliyetleri demokratik bir düzenin ilkelerine ve her bir vakfın kendine 

özgü ideolojisine uygun davranmaktadırlar. Bu amaçların “Batı” açısından değerli olmasına 

rağmen, yine de alıcı ülkeler tarafından bir tür “kültürel emperyalizm” olarak 

hissedilebilmektedir. Demek ki, bu vakıflar bölgedeki Almanya dıĢ politikansının yumuĢak 

güç aracı rölünü üstlenmektedir. AraĢtırma konusunun güncelliği, dünyadaki sivil toplum 

kuruluĢlarının politikanın temel aktörleri ve politik sistemin unsurları olmasıdır. Bu 

bağlamda, yumuĢak güç olarak vakıfların faaliyetlerinin ve iĢlevlerinin incelenmesi 

Kırgızistan Cumhuriyeti için geçerlidir. ÇalıĢmanın öncelikli amacı Sovyet sonrası dönemde 

Kırgızistan baĢta olmak üzere Orta Asya'daki Alman vakıfları olan Konrad-Adernauer-

Stiftung ve Friedrich-Ebert-Stiftung‟un faaliyetleri ve etkilerini değerlendirmektir. Bu 

çalıĢmada, Alman bu bölgede temel olarak hangi alanlarda faaliyet göstermektedir Alman 

vakıflarının özellikleri nedir? Alman vakıfları Batının yumuĢak güç olarak Orta Asya 

bölgesinde ne kadar düzeyde etkilidir? sorularına cevap aranacaktır. 

ALMAN VAKIFLARININ TARĠHSEL GELĠġĠM SÜRECĠ 

Ġlk günlerinden beri kurumsallaĢan hayırseverlik Amerikan kültürünün bir parçası 

olmuĢ olsa da, sivil toplum kuruluĢunun bir türü olan vakıflar Amerika‟nın icadı değildir. 

Aslında, nüfusunun servet biriktirdiği birçok uygarlık, nihayetinde, toplum için karın 

kullanılmasının kurumsal yollarını geliĢtirmiĢtir. Eski Ġran'da, hayır amaçlı kurulan ve 

“vaqfs”
2
 (vakıf) ismi verilen güven fonları oluĢturma uygulaması bin yıldan beri varlığını 

sürdürmektedir.
3
 

                                                           
1
 Joseph Nye, Bound to Lead: the Changing Nature of American Power (New York: Basic Books, 1990), 7. 

2
 “Vakıf” terimi New York Vakfı'nın eski baĢkanı Emerson Andrews tarafından “fonları ve programları kendi 

mütevelli heyeti veya yöneticileri tarafından yönetilen ve genel refah hizmeti veren sosyal, eğitimsel, hayırsever 

veya diğer etkinlikleri desteklemek veya onlara yardım etmek üzere oluĢturulan, kar amacı gütmeyen bir 

kuruluĢ” olarak en iyi Ģekilde tanımlanmıĢtır. 
3
 Elithabeth Boris, Philanthrophic Foundations in the United States (New York: Council of Foundation, 2012), 

45-64. 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 250 

1960'lı yılların ortasından bu yana, ulusal sivil toplum kuruluĢları (STK'lar) Almanya 

baĢta olmak üzere Batı ülkelerinin dıĢ iliĢkilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle, 

sivil toplum kuruluĢların yurtdıĢındaki faaliyetleri, devlet yapılarının dıĢ politikada karar alma 

sürecinde belirleyici bir önem kazanabilmektedir. Sivil toplum kuruluĢlarının dıĢ politika 

önemi, büyüklüklerine ve dıĢ faaliyetlerinin hedef yönelimlerine bağlıdır.
4
 

Federal Almanya Cumhuriyeti‟nin dıĢ politikasında "yumuĢak güç politikasına özel bir 

yer verilmiĢtir. “YumuĢak güç” rastgele oluĢan dıĢ politika yöntemlerinden biri değildir. 

Avrupa ülkeleri arasında, Federal Alanya Cumhuriyeti en güçlü hükümet dıĢı dıĢ politika 

aracına sahiptir. Bu kısmen, iki Alman devletinin birleĢmesinden önceki Batı Alman 

devletinin uluslararası hukuki statüsünden kaynaklanmaktadır. Alman siyasi vakıflarının 

tarihi, Federal Almanya Cumhuriyeti'nde siyasal sistemin ve sivil toplumun oluĢum tarihidir. 

SavaĢ sonrası dönemde Alman vakıflarının kurulması, Weimar Cumhuriyeti'nin (1918-1933) 

deneyimine ve baĢarısızlığına tepki olarak çıkmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan sonra, siyasi 

partiler demokratik kurumları yeniden inĢa ederek demokratik bir siyasi kültürün 

oluĢturulması ve yaygınlaĢtırılması yoluyla Federal Almanya Cumhuriyeti'nin genç 

demokrasisini dengelemek için vakıfları kurmuĢlardır. 5 

1960'lı yılların baĢında Batı Almanya, artan ekonomik gücü ile oluĢan dıĢ politika 

zayıflığı arasındaki çeliĢkiyle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Ülkenin dünya piyasasına açılabilmesi 

için gereken ekonomik güç dıĢ politika desteğini gerektirmekteydi. Bu hüküm, diğer Batılı 

güçlerin dünya ekonomik sürecindeki çıkarlarını sağladıkları biçimde verilemezdi, çünkü Batı 

Almanya, Ġkinci Dünya SavaĢı'nın sonucunda sınırlı egemenliğe ve belirsiz devlet statüsüne 

sahip bir ülke olmuĢtur.
6
 Daha doğrusu Almanya, uzun süre askeri güç araçlarından 

yoksundu, aynı zamanda, tarihsel geçmiĢi nedeniyle bu alanda sınırlı kalmaktaydı. Bu ülkede 

sivil toplum araçlarının bu kadar iyi ve güçlü bir Ģekilde geliĢmesinin nedeni de budur. 

Ülkenin dünya sahnesinde imajını eski haline getirmek, dünyadaki nüfuzunu arttırmak ve 

Alman kültürünü ve dilini popülerleĢtirmek için “yumuĢak güç” yaygın olarak kullanılmaya 

baĢlamıĢtır.
7
 Bu tür politikanın uygulanması, esas olarak sivil toplum kuruluĢları tarafından 

yapılmıĢtır ve günümüzde de uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca, dıĢ politikada yerini 

bulan çok çeĢitli örgütler de oluĢmuĢtur. Diğer devletlerin resmi düzeyde hareket edebileceği 

durumlarda, FAC dolaylı yoldan, yani kilise, insani yardımdan siyasete kadar farklı nitelikteki 

STK‟lar yoluyla hedeflerini gerçekleĢtirmeyi tercih etmiĢtir. Bu bağlamda, bir dizi sivil 

toplum kuruluĢlarının arasında Alman vakıfları ön plana çıkmıĢtır.
8
 

                                                           
4
 Svetlana Pogorelskaya, “Germanskie Politicheskie Fondy v Latinskoy Amerike,” Aktualnye Problemy Evropy 

13, sy. 5 (2004): 164-175. 
5
 Chiara Pierobon, “German Political Foundations in Central Asia: Promoting Democracy through Civil 

Society,” European Journal of Social Sciences 9, sy.1 (2017): 80-86. 

http://journals.euser.org/files/articles/ejser_jan_apr_17_nr_1/Chiara.pdf , (EriĢim tarihi: 13.12.20). 
6
 1960'larda, Alman Demokratik Cumhuriyeti'ni tanımayı reddeden Federal Almanya Cumhuriyeti “Hallstein 

doktrini” ile yönetilmekteydi. Kendisini tek Alman devleti olduğunu iddia etmesi, her iki Almanya ile ekonomik 

iliĢkilere ilgi duyan ülkelerle resmi iliĢkiler düzeyinde dıĢ politika sorunları ve gerginlik yaratmaktaydı 
7
 Tatyana Lyanshina, ““Myagkaya Sila” Germanii: Kultura, Obrazovaniye, Nauka,” Vestnik Mejdunarodnyh 

Organizaciy 9, sy.2 (2014): 28–58. https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-silagermanii-kultura-obrazovanie-

nauka , (EriĢim tarihi: 19.11.20). 
8
 Svetlana Pogorelskaya, “Myagkaya Sila Germanii: Politicheskie Fondy,” Aktualnye Problemy Evropy 4, sy.56 

(2014): 135-152. https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-germaniipoliticheskie-fondy , (EriĢim tarihi: 
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1925'te kurulan ilk Alman siyasi vakfı Friedrich-Ebert-Stiftung, zengin sosyal 

demokratik geleneklere sahip olan Almanya'daki en eski siyasi vakıftır. Vakıf, Weimar 

Cumhuriyeti'nin demokratik olarak seçilen ilk cumhurbaĢkanı Friedrich Ebert'in siyasi 

vasiyeti olarak kurulmuĢtur ve iradesine uygun olarak adı verilmiĢtir. 1933 yılında Nasyonal 

Sosyalist Alman ĠĢçi Partisi tarafından yasaklanmasıyla çalıĢmaları durdurulmuĢtur, ancak 

Ġkinci Dünya SavaĢı'nın sona ermesinden sonra 1947 yılında faaliyetlerine devam etmiĢtir. 80 

Aynı zamanda devlet, ilk defa dıĢ politika alanında, siyasi eğitim, danıĢmanlık, yasal 

diyalogun geliĢtirilmesi ve bazı insani yardım projelerini kapsayan bir takım fonksyonlarını 

vakıflara devretmiĢtir.
9 

Alman siyasi vakıfları
10

, Federal Almanya Cumhuriyeti‟nin çoğulcu siyasi kültürünün 

önemli bir parçasıdır. Siyasi parti sisteminin kurulmasının yanı sıra, partiler ayrıca ulusal 

eğitim için siyasi vakıflar olarak adlandırılan örgütler kurmuĢlardır. Federal ve eyalet 

hükümetlerinden kitlesel mali yardım ve kamu sübvansiyonları alan bu vakıflar, Alman siyasi 

parti sisteminin önemli bir özelliğini oluĢturmuĢtur.
11

 "Parti kurumları", 1960'larda Batı 

Almanya'da zorunlu olarak ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Zira kurumsal geliĢimlerde vakıflar, 

sürekli olarak toplumun ve devlet yapılarının ihtiyaçları tarafından yönlendirilmiĢtir. Bundan 

önce, Batı Alman partileri Alman endüstrisinin hızla artan gücünden cömert bağıĢlar almıĢtır. 

1958 yılında, Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi partilerin bağıĢçılara 

bağımlı hale gelmemesi için bu uygulamayı yasaklamıĢtır.
12

 

Ġlk olarak kurulan FES'i, 1955'te oluĢturulan “Hristiyan-Demokratik Sivil Eğitim 

Derneği” nden 1964 yılında ortaya çıkan KAS takip etmiĢtir. CDU, Ayhholz siyasi eğitim 

akademisini geniĢleterek Konrad-Adenauer-Stiftung ismini vermiĢtir. 
13

Siyasi parti bağlantılı 

vakıflardan bir diğeri liberallere yakın olan FriedrichNaumann-Stiftung (FNS) 1958'de 

kurulmuĢtur. Ünlü hukukçu Hans von Arnim, kaynaklara atıfta bulunarak, 1967'den bu yana 

fonlara verilen “genel sübvansiyonları”
14

 kaçırmamak için Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi 

(CSU) 
15

 siyasetçilerinin Seidel Vakfı'nın kurulmasında acele ettiklerini savunmuĢtur. KAS'ın 

doğumundan üç yıl sonra, Hanns-Seidel-Stiftung (HSS), 1967'de Hıristiyan prensiplerine 

                                                                                                                                                                                     
06.11.20). 
9
 Alexander Mohr., a.g.e., 63. 

10
 Almancada Stiftungen olarak isimlendirimektedir 

11
 Alexander Mohr, The German Political Foundations As Actors in Democracy Assistance (Florida: Boca 

Raton, 2010), 18. 
12

 Dmitriy Lanko ve Ġvan Tarasov, “Myagkaya Sila Germanii: Politicheskie Fondy Mejdunarodnyh 

Organizaciy,” Vlast 9, sy. 2.(2016): 28–58. 

file:///C:/Users/packard%20bell/Desktop/Mezun'yet%20foto/aktivnost-agentov-myagkoy-silygermanii-v-estonii-

analiz-organizatsionnyh-faktorov.pdf , (EriĢim tarihi: 10.12.20). 
13

 Adick Christel ve Maria Giesemann, “Relevance of German Political Foundations for Comparative 

Educational Research,” Journal of Education and Research 5, sy. 1 (March 2015): 7-24. 

http://dx.doi.org/10.3126/jer.v5i1.13055 , (EriĢim tarihi: 25.11.20). 
14

 Ülkedeki kurum veya vakıfların faaliyetleri için devlet tarafından karĢılıksız olarak tahsis edilen para veya 

hizmet yardımlarına subvansyon denilir. Söz konusu bütçe fonlarının büyüklüğü, partinin siyasi gücüne bağlıdır. 

DıĢ projeler ise (hedefli sübvansiyonlar) kural olarak, bakanlıklar, yani DıĢiĢleri Bakanlığı ve ĠĢbirliği ve 

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 
15

 (Almanca: Christliche Soziale Union Deutschlands (CDU) Gayri resmi olarak Birlik partileri (Alman: 

Unionsparteien) veya Birlik olan CDU / CSU, Almanya‟daki iki siyasi partinin, yani Hristiyan Demokratik 

Birliği CDU ve Bavyera‟daki Hristiyan Sosyal Birliği CSU olmak üzere, Almanya‟da merkez sağ siyasi 

partilerin bir bloğunu oluĢturmaktadır 
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dayalı siyasi eğitimi teĢvik etmek amacıyla kurulmuĢtur. Hanns-Seidel vakfı, Bavyera 

merkezli Hıristiyan Sosyal Birliği tarafından kurulduğuna göre aynı ideolojiyi savunmaktadır. 

YeĢillere bağlı olan Heinrich-Böll-Stiftung (HBS), 1997'de diğer üç vakfın Ģemsiye 

organizasyonu olan Stiftung Verband Regenbogen'den ortaya çıkmıĢtır. Altıncı ve Ģu anda en 

genç Alman siyasi vakfı, demokratik sosyalizme dayanan Solun siyasetiyle iliĢkili olan Rosa-

LuxemburgStiftung‟dur (RLS). Rosa-Luxemburg vakfı, resmen 2000 yılında kurulmuĢtur, 

ancak 1990'dan beri siyasi olarak aktiftir.
16

 

Esas olarak savaĢ sonrası yıllarda oluĢturulan bu kuruluĢlar, siyasi eğitim projeleri 

yürütmek, siyasi hayata sivil katılımını ve savaĢ sonrası Federal Cumhuriyet'te çoğulculuğu 

teĢvik etmeyi hedeflemiĢtir. 17
Alman siyasi vakıfları, Doğu ve Batı arasındaki çatıĢma 

yıllarında "sessiz kurumlar" olarak adlandırılmıĢtır. Bunun bir çok nedeni vardı; geliĢmekte 

olan ülkelerdeki çalıĢmalarının niteliği, ideolojik mücadele bağlamında sorunlu olmuĢtur, 

statü ve finansman iyi düzenlenmiĢ değildi, faaliyetleri hakkında bilgiler ise, onları finanse 

eden bakanlıklara ve “kendi” partilerine yerleĢtirilmiĢtir
18

. Mevcut mevzuata göre, vakıflar, 

siyasi partilere "aitti", dolayısıyla partilerden ayrı olarak devlet bütçesinden fon alma hakkına 

sahip değillerdi. 1980'lerin ortalarında, “YeĢiller”
19

 ve bu durumdan memnun olmayanların 

davasından sonra, Almanya Anayasa Mahkemesi, parti vakıflarının federal hazineden finanse 

edilmesini yasallaĢtırmıĢtır. Ardından da YeĢiller bu vakıflara benzer yapılar 

oluĢturmuĢtur.
20

Bundan sonra siyasi vakıfların siyasi ve yasal konumu istikrar kazanmıĢtır. 

Özellikle, faaliyetleri hakkında düzenli bilgi, kamunun “geliĢmekte olan ülkelere yardım” 

çerçevesindeki çalıĢmalarını takdir etmesini sağlamıĢtır. Vakıflar, Almanya'nın siyasi 

sisteminde sağlam bir yer edinmiĢtir. Günümüzde SDP de dahil olmak üzere tüm demokratik 

partilerin siyasi vakıfları vardır. Ancak 1990'ların baĢında, sağcı Cumhuriyetçiler kendi 

vakıflarını oluĢturmaya çalıĢmıĢlarsa bile, vakıf baĢarısız olarak yasaklanmıĢtır
21

. Vakıfların 

sivil toplum statüsü 1986‟da Anayasa Mahkemesi kararı ile güvence altına alınmıĢtır
22

. 

Bu vakıfların bir kısmı, yurtdıĢındaki bazı Ģemsiye kuruluĢlarıyla, yani uluslararası 

parti dernekleri ve sendika federasyonlarıyla zaten temas halinde olmuĢtur. BMZ ile birlikte, 
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 Anna Ogneva, “Politicheskie Fondy FRG i ih Vklad v Razvitie Mejdunarodnogo Dialoga,” Vestnik Tomskogo 

Gosudarstvennogo Universiteta 4, sy. 16 (2011): 113-118. https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-fondy-
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Enlargement (Wolfram Kaiser, Peter Starie: Routledge, 2005), 150-169. 
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Processah Politicheskoy Ġntegracii ES,” Aktualnye Problemy Evropy 14, sy. 2 (2010): 152-171. 
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19

 Birlik 90 / YeĢil, genellikle sadece YeĢil (Almanca: Bündnis 90 / Die Grünen) Almanya'da yeĢil bir partidir. 

YeĢiller, Avrupa çevre partileri ailesine aittir. Programlarının karakteristik bir özelliği, sosyal yönelimli bir 

piyasa ekonomisinin doğayı ve çevreyi devlet kontrolü altında koruma ihtiyacı ile birleĢtirmesidir. Bir sivil 

toplum kuruluĢu olan Heinrich-Böll-Stiftung YeĢiller partisine bağlıdır 
20

 Svetlana Pogorelskaya, “Nacionalnye Nepravitelsrvennye Mejdunarodnye Organizatsii I Evropeyskaya 

Vneshnyaya Politika: Rol Germanskih Politicheskih Fomdov,” Aktualnye Problemy Evropy 12, sy. 3 (2005): 

169-187. https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnye-nepravitelstvennyemezhdunarodnye-organizatsii-i-
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 Alexander Mohr, a.g.e., 67. 
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 Svetlana Pogorelskaya, (2004), a.g.e., 167 
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Federal DıĢiĢleri Bakanlığı, 1960'lardan bu yana geliĢmekte olan ülkelerden entelektüel 

yetenekli insanları desteklemek için fon sağlamıĢtır.
23

 Bu gerçekler, yurtdıĢındaki siyasi 

vakıfların Alman dıĢ politika hedeflerine en baĢtan beri güçlü bir Ģekilde bağlandığını ortaya 

koymaktadır. Vakıfların yurtdıĢındaki ilk ofisleri 1960'larda Asya, Afrika ve Latin Amerika 

ülkelerinde kurulmuĢtur
24

. Diğer vakıflar ise öncülerini takip etmiĢ ve takip eden yıllarda 

yurtdıĢında saha ofislerini kurmuĢtur
25

. 

Vakıf web sayfaları ve 2018 yılının yıllık raporlarına iliĢkin analiz, altı siyasi vakfının 

dünyanın 109 ülkesinde 305 ofisi mevcut olduğunu ve dünyanın sadece birkaç yerinde 

bulunmadığını ortaya koymuĢtur. ġu anda BirleĢmiĢ Milletler (BM) çatısı altında örgütlenen 

193 ülke göz önüne alındığında, ülkelerin% 56'sında en az bir Alman siyasi vakfının 2018'de 

bir Ģube iĢlettiği görülmektedir. Dünyadaki 153 Alman elçiliğinin dağıtılmasıyla 

karĢılaĢtırıldığında, baĢ konsolosluklar ve konsolosluklar dıĢında, Alman siyasi vakıfları en 

yaygın ikinci Alman yabancı temsilcisidir. YurtdıĢındaki çoğu ofisi olan kıta Asya (34 Asya 

ülkesinde 93 ofis), ardından da Avrupa (28 ülkede 84 ofis) takip etmektedir. YurtdıĢındaki 

ofis sayısına göre Afrika üçüncü sırayı iĢgal etmektedir (27 ülkede 70 ofis). Kuzey ve Güney 

Amerika ülkelerinde, siyasi vakıflar 20 ülkede 58 ofisle mevcuttur. Aynı Ģekilde, altı Alman 

siyasi vakfı, BRICS kısaltmasıyla bilinen ülkeler grubunda (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin 

ve Güney Afrika) yaygın olarak bulunmaktadır.
26

 

 

ORTA ASYA BÖLGESĠNDE YUMUġAK GÜÇ OLARAK ALMAN VAKIFLARI: 

KIRGIZĠSTAN ÖRNEĞĠNDE 

              Soğuk savaĢ sonrası dönemde, geliĢmekte olan ülkelerdeki demokrasinin teĢviki, 

demokrasinin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için ön koĢul olarak görülmesi Batı 

ülkelerinin dıĢ politika ve kalkınma gündeminin önemli bir unsuru haline gelmiĢtir. Kalkınma 

sürecinde büyük önem taĢıyan rol, geniĢ kitlelerin siyasi hayata katılımını sağlayarak ve 

hükümetlerin hesap verebilirliğini sağlayarak demokratikleĢme sürecini desteklemede ana 

katılımcı olarak görülen sivil topluma verilmiĢtir. Bu aynı zamanda, sivil toplumu 

güçlendirmek suretiyle yurtdıĢında demokrasiyi teĢvik eden vakıflar için de geçerlidir. 

Gündemleri çoğunlukla yerel özyönetimin idari kapasitesini teĢvik etmek ve hukukun 
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 Svetlana Pogorelskya, “Deyatelnost Germanskih Politicheskih Fondov v Sredizemnomorskih Sranah ES v 

Period Krizisa Evrozony (Na Primere Grecii),” Aktualnye Problemy Evropy 14, sy. 2 (2014): 56-66 . 
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 Juan Carlos Holguin, “German “Soft Power”: From the Fall of the Wall to the Wall to the 2006 World Cup,” 

(yüksek lisans tezi, Georgetown Universitesi, 2013). 
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üstünlüğünü geliĢtirmek için bilgi ve basın özgürlüğünü güçlendirmeyi amaçlayan politik 

eğitimi içermektedir.
27

 

               Eski Sovyet Birliği ülkelerinde siyasi vakıfların çalıĢmaları, bu ülkelerle ilgili 

Alman dıĢ politikası konseptinin niteliğine bağlı olarak değiĢmekteydi. Aynı zamanda Post-

Sovyet ülkelerinde vakıfların hepsi bulunmamaktadır. Bazı ülkelerde, siyasi vakıflar tüm 

siyasi yelpazeyi kapsayacak Ģekilde kendi aralarında etki alanlarını paylaĢmaktadır. Örneğin, 

hükümet sorumluluğunu taĢıyan parti vakıfları, iktidar yapılarına yakın kuruluĢlarla iĢbirliği 

yapmaktadırlar. Diğer Alman STK'ları ise daha az “siyasi”dir. Onlar daha çok kültürel dıĢ 

politika, kültürel değiĢim, çevre, insani veya insani hukuk alanlarında çalmaktadırlar. Alman 

dıĢ politikasının ana araçları, aynı zamanda, Post-Sovyet alanda STK‟lar statüsüne sahip olan 

aktörler, Alman siyasi vakıflarıdır.
28

 Almanya'nın iki büyük Sosyal Demokrat Partisi ve 

Hristiyan Demokrat Birliği olan “halk” partilerinin Friedrich-Ebert-Stiftung ve Konrad-

AdenauerStiftung vakıfları, Ģu anda Post-Sovyet ülkelerde en kapsamlı çalıĢmaları 

yürütmektedir.
29

 

Friedrich-Ebert Stiftung ve Kırgızistan 

FES, en eski Alman siyasi vakfıdır ve sosyal özgürlük, adalet ve dayanıĢma gibi 

demokrasinin temel değerlerine dayanmaktadır. Kendi sitesinde yayınlandığı gibi, örgüt 

kendisini Almanya'daki ve dünyadaki sosyal demokratik değerler topluluğunun ve sendika 

hareketinin bir parçası olarak görüyor ve çalıĢmaları sayesinde insanlara toplumlarını 

Ģekillendirmede ve sosyal demokrasi için mücadelede yardımcı olmaktadır.
30

 

FES'in temel görevi politik eğitim ve danıĢmanlıktır. Uluslararası analitik kuruluĢu 

olarak, yalnızca Almanya'da değil, dünya çapında bir sosyal demokrasi politikası için bir ivme 

sunmaya çalıĢmaktadır. 2016 yılında 152 milyon Euro'luk bir bütçe ve 2017'de Almanya'da ve 

yurtdıĢında 660 çalıĢanı ve 150 ofisi bulunan FES, ülkedeki en büyük vakfı temsil 

etmektedir.
31

  FES, Türkmenistan hariç dört Orta Asya cumhuriyetinde faaliyet 

göstermektedir ve bölgede Almatı ve Nur-Sultan (Kazakistan), BiĢkek (Kırgızistan), DuĢanbe 

(Tacikistan) ve TaĢkent‟te (Özbekistan) ofisleri bulunmaktadır. FES sivil toplumu devlet ile 

özel alan arasındaki, sivil toplum örgütleri, gönüllüler, topluluk ve topluluk grupları ve diğer 

derneklerden oluĢan alan olarak temsil etmektedir. Vakfın temel amacı, modern devletin 

temel bir unsuru olarak görülen devlet, piyasa ve sivil toplum arasındaki iĢbirliğini 

güçlendirmektir. Bu nedenle, FES Orta Asya'daki sivil toplumu, güçlü ve bağımsız bir aktör 
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olarak çalıĢmak için gerekli özgürlüğü sağlamayı ve STK'ların önemi konusunda bir halk 

diyalogunu desteklemeyi amaçlamaktadır.
32

 

Sivil toplumun güçlendirilmesi, tüm bölge için ortak olan vakfın ana hedeflerinden biri 

olsa da, hedef ülkelerin sosyo-ekonomik ve politik özelliklerini yansıtan Orta Asya 

cumhuriyetlerine katılımı dikkate alındığında gündemindeki farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

 Kırgızistan‟da sivil toplumla olan FES‟in katılımı, toplumsal cinsiyet farkındalığı ve 

kadınların siyasal süreçlere dahil olmasının yanı sıra, genç kuĢakların güçlendirilmesine 

odaklanmaktadır. Daha spesifik olarak, Kırgızistan'da vakıf, farklı bir sivil toplumun 

geliĢmesiyle demokratik kurumları ve demokratik bir siyasi kültürü teĢvik etmeyi 

amaçlamaktadır. Vakfın Kırgızistan‟daki kadın güçlendirme alanındaki çalıĢmalarına örnek 

olarak, 2015‟te Kırgız kadın hareketinin Rosa Otunbaeva Vakfı ile birlikte yürüttüğü 

hareketin 90. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen Kadınlar Forumu gösterilebilir. Etkinlikte, 

ülkenin tüm bölgelerinden 1200'den fazla eylemciyi bir araya getirilerek, kadınların siyasi ve 

ekonomik katılımı ile adalet ve eğitime eriĢimlerinin tartıĢılması için bir platform 

oluĢturulmuĢtur.
33

 

 Ayrıca, FES, Kırgızistan'daki gençler, Ģehir ve köy seviyelerinde kurulan devlet 

kurumları ile çalıĢmakta ve gençlik örgütleri ve sivil toplum merkezleri için kapasite 

geliĢtirme fırsatları sunmaktadır. 2012-2014 yılları arasında gençlerin sosyal ve politik hayata 

katılımını teĢvik etmeyi amaçlayan bir Gençlik Liderliği Projesi yapılmıĢtır. Gençlik 

GeliĢtirme Enstitüsü iĢbirliğiyle yürütülen proje, genç aktivistlere, örneğin sosyal giriĢimcilik 

için proje yönetimi becerilerine odaklanan kapasite geliĢtirme seminerleri verilmiĢtir. Proje, 

gençlik örgütlerinin baĢarılı ve etkili bir Ģekilde uygulanmasına yönelik koĢullar yaratmayı, 

gençlik potansiyelini artırmayı ve Kırgızistan'daki sosyal alanın ve sivil toplumun yenilikçi 

geliĢimi için kullanmayı hedeflemiĢtir. Daha spesifik olarak, proje, gençleri karar alma 

süreçlerine katılmaya çekmeye ve gençlerin katılımını çevreleyen sorunların çözümünde 

önemi konusunda bilinçlendirmeye odaklanmıĢtır. Bu nedenle, Gençlik Liderliği Programı 

çerçevesinde, genç STK temsilcilerine sadece gençlik konusundaki bilgilerini değil, aynı 

zamanda yönetsel becerilerini de artırabilecekleri kapasite oluĢturma çalıĢmaları teklif 

edilmiĢtir.
34

 

Ek olarak, 2000'den bu yana FES, bağımsız medyanın profesyonelleĢmesi, daha 

doğrusu, profesyonel olmayan gazetecilere, yani sivil medyanın geliĢmesi için tematik 

eğitimler düzenlemektedir. Bu seminerler, Kırgızistan'daki siyasi partiler, toplumsal cinsiyet 

politikası ve Batı geleneğine göre bir parlamento cumhuriyetinin önemi gibi siyasi konulara 

odaklanmaktadır. GiriĢim, bölgedeki radyo ve multimedya dahil 27 üyeden oluĢan Deutsche 

Welle Akademisi ve VatandaĢ Medya Konfederasyonu (Verband der Bürgermedien) ile 

iĢbirliğinde yürütülmektedir. Nihai hedef, sıradan vatandaĢlar için sıradan vatandaĢlar 
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tarafından yapılan güncel siyasi temalar üzerine haftalık bir saatlik yayın kurulmasından 

ibarettir. Bu proje çerçevesinde, Alman deneyimleri ve en iyi uygulamalarla tanıĢmak için en 

çok ilgilenen insanlar için Almanya'ya çalıĢma ziyaretleri düzenlenmektedir.
35

 

 FES, gençlik sivil toplum örgütleriyle çalıĢmayı ve bu alanda çalıĢan grupların 

örgütsel kapasitelerini güçlendirerek gençlerin güçlendirilmesini teĢvik etmeyi tercih 

etmektedir. Ayrıca, FES‟in giriĢimleri esas olarak sivil toplum temsilcilerine ve kadınlar ve 

gençler baĢta olmak üzere sıradan insanlara hitap etmektedir. Burada FES'in çalıĢmalarının 

özelliği, farklı sivil toplum gruplarının ve temsilcilerinin, özellikle yerel düzeyde ve ülkenin 

uzak bölgelerindeki çoğulcu temsilciliği sağlamak için güçlendirilmesine odaklanma 

eğiliminde olmasıdır.
36

 

Konrad-Adernauer-Stiftung ve Kırgızistan 

Konrad-Adenauer Stiftung (KAS) Konrad Adenauer Stiftung barıĢ, özgürlük ve adalet 

değerleri üzerine kurulan Alman siyasi vakfıdır. KAS özellikle demokrasinin pekiĢtirilmesi, 

Avrupa entegrasyonunun desteklenmesi, transatlantik iliĢkilerin yoğunlaĢtırılması ve 

kalkınma iĢbirliğini amaçlamaktadır. Bununla birlikte, analitik bir merkez ve danıĢmanlık 

kurumu olan KAS, bilimsel olarak politik bir faaliyet analizini hedeflemektedir.
37

 

Berlin'deki KAS Akademisi, düzenlediği konferans ve seminerlerle birlikte, vakıf 

tarafından gelecekle ilgili politika, ekonomi, din, toplum ve bilim konularında bilgi alıĢveriĢi 

için bir platform olarak temsil edilmektedir. Burs programları, Almanya, geliĢmekte olan 

ülkelerden maddi ve ideal yetenekli gençleri desteklemeyi amaçlamaktadır. 2018 yılında 140 

milyon avro bütçe, 640 çalıĢan ve 120 ülkede 70 ofis ve proje ile KAS, Almanya'nın en büyük 

ikinci vakfı olmuĢtur
38

. 

Vakıf Orta Asya bölgesinde 1994 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. KAS, 

Orta Asya'da Nur-Sultan (Kazakistan) bürosu ve TaĢkent'te (Özbekistan) bulunan Bölgesel 

Proje Orta Asya'daki bürosu ile hizmet vermektedir. Vakfın bölgedeki katılımı, eğitime ve 

özellikle siyasi eğitime, medyanın geliĢmesine ve parlamenter kurumların ve yerel 

özerkliklerin güçlendirilmesine odaklanmıĢtır.
39

 

Eğitim alanında KAS, Kazakistan ve Kırgızistan'daki genç yetenekli kiĢilere, sosyal 

bilimler ve beĢeri bilimlerde öğrencilere beĢ aylık maddi destek sağlayan SurPlace Burs 

programı aracılığıyla destek vermektedir. Bununla birlikte, Kırgızistan'daki Stiftungen 

politikasının benimsediği stratejilere bakarsak ilginç ayrılıklar ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 

FES‟in aksine, KAS‟ın gençliğe verdiği destek özellikle Sur-Place Burs programı ve bireylere 

yönelik bir dizi konferans ve seminer aracılığıyla gerçekleĢtirilmektedir. Bu giriĢimlerin 
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amacı, gençlere kendi zihinlerini geliĢtirmeyi ve fikirlerini ifade etmeyi öğrenebilecekleri bir 

yer sunmaktır. Katılımcılara ayrıca gelecekteki kariyerlerini nasıl planlayacakları konusunda 

profesyonel atölye çalıĢmaları sunulmaktadır. Genel olarak, bir KAS temsilcisine göre, birçok 

mezun kamu ve özel sektörde daha üst sıralarda yer almaktadır. Genellikle, KAS‟ın kapasite 

artırıcı faaliyetleri arasında parlamenterler, yerel makamlar ve hükümet organları 

bulunmaktadır. KAS‟ın çalıĢmalarının bir özelliği, kar amacı gütmeyen sektör ile devlet 

düzeyinde izleme ve danıĢma süreçlerinin gerçekleĢebileceği devlet arasında yapılandırılmıĢ 

bir etkileĢim kanalları oluĢturmakla ilgilenmesidir.
40 

Vakfın Orta Asya'daki katılımı, medya geliĢimi ve medyadaki güvenilirliği ve güveni 

arttırmayı amaçlayan gazetecilerin profesyonelleĢmesi alanındaki faaliyetleri içermektedir. Bu 

amaçla, son iki yılda Kırgızistan'da ülkedeki medya ortamının geliĢimini ve Özbekistan'daki 

Ulusal Elektronik Medya Birliği ile ortaklaĢa olarak seminerler düzenlenmiĢtir. Bu 

seminerlerde, enerji ve çevre konularına odaklanmak kapasite geliĢtirme faaliyetini 

karakterize etmiĢtir. Gazeteciler için, Alman medya uzmanlarının bilgi birikimi sayesinde, 

modern yöntemler ve uluslararası standartlar kullanılarak gençlik haber programlarının 

geliĢtirilmesi konusunda seminerler düzenlenmiĢtir. Ayrıca, vakıf, Orta Asya'daki parlamento 

kurumlarını ve yerel özerk yönetimleri güçlendirmekle ilgilenmektedir. Örneğin, son yıllarda 

KAS, Kırgızistan'da çok partili bir sistemin ve parti rekabetinin geliĢtirilmesi, sıradan 

vatandaĢların medeni ve siyasi haklarının korunmasını sağlamak için parlamentonun kamu 

kontrolünün önemi gibi konularda çeĢitli konferanslar ve uzman yuvarlak masa toplantılarını 

düzenlemiĢtir.
41

 

KAS'ın Kırgızistan'daki sivil toplumu güçlendirerek demokrasiyi desteklemesindeki 

katılımına çok güzel bir örnek “Kırgız Cumhuriyeti'nde eğitim reformlarını teĢvik etmek ve 

izlemek” projesidir. Bu inisiyatif, kuruluĢ tarafından yerel kuruluĢ Ekolojik Hareket BIOM ve 

Avrupa Birliği'nden (AB) finansal destek yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir ve süresi Ocak 

2015‟den Haziran 2017‟e kadar 1,5 yıldır. Toplam bütçe ise 500,000 Euro‟yu 

oluĢturmaktadır. Projenin temel amacı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı Kamu DanıĢma Konseyi 

(Public Advisory Council of the Ministry of Education and Science, EPAC) çalıĢmalarını 

iyileĢtirmektir. Kamu danıĢma kurulları, devlet kurumlarının faaliyetlerini izlemek ve kamu 

politikasının oluĢturulması ve uygulanmasına iliĢkin karar alma sürecini kolaylaĢtırmak 

amacıyla 2014 yılında kanunla kurulmuĢtur.
42

 

Yukarıda belirtilen proje, EPAC'ın çalıĢmalarına ve daha doğrusu, eğitim reform 

sürecini izleme ve halkın eğitim konularındaki görüĢlerini temsil etme kapasitesini arttırmaya 

odaklanmıĢtır. Bu amaçla, EPAC üyeleri ve sivil toplum temsilcileri için kamu politikaları 

geliĢtirme ve uygulama yeteneklerini geliĢtirmek ve eğitim reformu sürecine iliĢkin 

anlayıĢlarını derinleĢtirmek ve AB'den en iyi uygulamaları öğrenmek için eğitimler 

düzenlenmektedir. Ayrıca, EPAC, sivil toplum ve medya arasında danıĢmanlık faaliyetlerinde 

yer alan sivil toplum temsilcilerinin katılabileceği ve ülkedeki devam eden eğitim reformu 

hakkında medya hakkında bilgilendirilebilecek yeni değiĢim ve etkileĢim mekanizmaları 
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oluĢturulmuĢtur. Bu bağlamda uygulayıcı kuruluĢa göre, proje hükümet ve sivil toplum 

arasında yapılı bir diyalog için bir platform olarak hizmet verecek ve bu projenin sonuncusu 

istiĢarelerde, politika yapımında ve eğitim politikalarının uygulanmasında katılacağı bir 

platform olarak hizmet edecektir. Proje, hükümetin Ģeffaflığını ve hesap verebilirliğini 

artıracak ve bu toplumun demokratik temelini güçlendirmeye yardımcı olacaktır
43. 

Alman vakıflar, sivil toplumun ve medyanın rolü ile ilgili benzer fikirleri ve anlam 

sistemlerini ve gençler ve kadınlar baĢta olmak üzere nüfusun belirli gruplarının hak 

kazanması gereken sosyal, politik ve ekonomik hakları teĢvik eden etkinlikleri ve atölye 

çalıĢmaları aracılığıyla faaliyet göstermektedir.
44

 Kırgızistan‟a benzer Ģekilde, Kazakistan'da 

da seçim kampanyaları için sosyal reklamların nasıl üretileceğine iliĢkin atölye çalıĢmaları 

düzenlenerek gazetecileri, Almanya'daki kamu ve özel kanalların tecrübelerini görmek için 

ziyaret ettikleri ve öğrendikleri bir değiĢim programına katılmıĢlardır. Vakfın, Kazakistan'da 

medya geliĢimi alanındaki çalıĢmalarının, bağımsız ve objektif medyanın kamu kuruluĢlarını 

destekleme yeteneklerini artırarak, Kazakistan ve Orta Asya'da sivil toplumun geliĢimini, 

insan hakları ve temel özgürlükler destekleyen Uluslararası Gazetecilik Merkezi ile yakın 

iĢbirliği içinde yapılması dikkat çekicidir.
45

 

Sonuç 

Sonuç olarak, her ne kadar bugün birçok ülkede siyasi vakıflar mevcut olsa da, çok 

özel parti ile ilgili örgüt türlerinin Almanya'da ortaya çıktığı ve daha sonra diğer ülkelerdeki, 

ABD gibi Alman tarafının açıkça destek aldığı kabul edilmektedir. Siyasal niteliği, büyüklük 

ve finansman bakımından, bu kuruluĢların hiçbiri Alman meslektaĢlarına yaklaĢmamaktadır. 

Alman siyasi vakıflarının Avrupa siyasi vakıflar ağında da en etkili olduğu gerçeği, onları 

diğer ülkeler tarafından kopyalanan “modeller” olarak analiz etmeyi mümkün kılmaktadır. 

Alman vakıflarının Post-Sovyet topraklarına faaliyet gösterdiği ortak alan eğitim ve medya 

diğer kurluĢlarla otraklık etmesidir. Ortaklar arasında diğer vakıflar, üniversiteler ve 

akademik kurumlar, STK'lar ve medya kuruluĢları yer almaktadır. Alman vakıfları, siyasi ve 

kamu düzeninin oluĢumunu, siyasi karar alma süreçlerinin seyrini ve siyasi ve kamu 

kurumlarının geliĢimini aynı anda etkilemek istediklerini ve yapısını değiĢtirmek istediklerini, 

“transit” olarak adlandıran Orta Asya ülkelerindeki çalıĢmalarının hedeflerini bu Ģekilde 

formüle etmektedir. Kırgızistan‟da faaliyet gösteren vakıflarının eğitim misyonu, sürekli 

verilen siyasi eğitim olarak görülebilir. Kullanılan programların farklı içerik ve biçimlerine 

rağmen, programları devlet eğitim sistemi dıĢında yürütülmekte ve iyi organize edilmiĢ 

formlarda eğitim verilmektedir. Yaygın olarak, seminerler, diyaloglar, forumlar ve 

konferanslar bulunmakta ve ayrıca değiĢim programları yapılmaktadır. Yaygın eğitimin belirli 

bir ülkedeki “örgün” eğitim sisteminin bir parçası olmadığı gerçeği, bir etki yaratbildiğinden 

dolayı düĢük önem taĢıyan bir iĢaret olarak kabul edilmemelidir. Bunun sebebi de, seçilen 

ortaklarla yakın iĢbirliği nedeniyle, vakıfların eğitim misyonu tarafsız değil, politik ve 

ideolojik olarak belirli değerlere bağlı olmasıdır. FES ve KAS‟ın partilere bağlı olması, bunun 

yanında devlet bütçesinden finanse edilmesi bağlılığını ve tarafsız olmadığının ve bunun 
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Alman dıĢ politikasının yumuĢak gücü olduğunun bir kanıtıdır. Kırgızistan‟da Alman 

vakıflarının faaliyetleri temel olarak siyasi eğitim ve analiz üzerinde yoğunlaĢmakta ve 

eğitimin yanında medya, bağıĢ ve sağlık alanlarında çalıĢmaktadırlar. Örneğin, Konrad 

Adenauer Vakfı, siyasetçilerin ve alimlerin, sıradan 66 vatandaĢların eğitimi ve yurtdıĢı 

değiĢim ve yurtdıĢına seyahatlerine daha fazla önem verirken ve Friedrich Ebert Vakfı, 

sosyolojik araĢtırmalar üzernde aktif bir Ģekilde çalıĢmaktadır. Vakıfların her biri, yetenekli 

genç uzmanlar için burslar tahsis etmektedir, ancak burada bile odak, araĢtırma ya da eğitim 

faaliyetlerinin bir ya da diğer yönü üzerindedir. 

Yapılan analizlere göre, genel olarak her örgütün “siyasal eğitim”programları iki 

yöndedir: siyasal konularda eğitim ve hedef ortaklara ve alıcılara yansıyan politik konular ve 

siyasal görüĢler üzerine eğitim içermektedir. Aynı zamanda FES ve KAS tarafından 

kullanılan çeĢitli eğitim programlarının formatlarını taĢıdığı ve tüm formatların (a) belirli bir 

konuya odaklandığı, (b) uzmanlar / konuĢmacılar tarafından yönetildiği (c) özel bir insan 

grubuna hitap ettiği ve (d) genellikle ücretsiz olduğu tespit edilmiĢtir. Eğitimin içeriği 

bölgesel ve küresel olduğu kadar ulusaldır (ev sahipliği ülke sorunları). Bir yandan, bu özel 

eğitim formatları katılımcıların kariyerlerinin daha da geliĢmesi için bir araç olarak hizmet 

ederken, bir yandan da ev sahibi ülkenin siyasi elitlerini etkilemek için bir temel teĢkil 

etmektedir. 

Sonuç olarak, vakıflarının ve diğer sivil toplum kuruluĢlarının Orta Asya'daki sözde 

demokratik faaliyetleri Almanya baĢta olmak üzere Batı ülkelerinin yumuĢak gücünün 

uygulanması için uygun bir ortam sağlamaktadır. Orta Asya ülkeleri arasında en çok 

Kırgızistan, Alman STK'ların en geniĢ ağına sahip olması bu ülkelerin nüfuzunun artmasına 

neden olmaktadır. 
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ĠSLAMCI GELENEKTE DEMOKRAT BĠR DÜġÜNÜR VE SĠYASETÇĠ OLARAK 

RAġĠD GANNUġĠ’NĠN LAĠKLĠK MESELESĠNE YAKLAġIMI 

 

Mesut DÜZCE 

Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

ORCID ID: 0000-0001-8599-390X 

ÖZET 

Ġslam toplumlarının en tartıĢmalı alanlarından birini laiklik konusu oluĢturmaktadır. Bu 

durumun tek sebebi laiklikle Ġslam arasında, kimi çevrelerde olduğu iddia edilen, uzlaĢmazlık 

değildir. Hem farklı ülkelerdeki laiklik modelleri hem de laikliğin teorik ve pratik boyutları 

arasında kapanmaz mesafelerin bulunması konuyu tartıĢmalı kılan en önemli unsurlar 

arasında yer almaktadır. Üstüne üstlük, Müslüman nüfusun kahir ekseriyetini oluĢturduğu 

ülkelerdeki laiklik uygulamalarının büyük oranda otoriter Fransız modelini örnek alması, bu 

ülkelerde kendini Ġslamcı gelenek içinde kabul eden toplumsal kesimlerin ve bu kesimlerin 

içinden çıkan siyasi ya da entelektüel kiĢilerin tepkisel yaklaĢmalarına neden olmuĢtur. 

Laikliğe iliĢkin literatür her ne kadar onun, din-devlet iĢlerinin ayrılmasının yanında, farklı 

toplumsal kesimleri bir arada yaĢatma çabasında olan siyasi ve hukuki bir prensip olarak va‟z 

etse de tarihsel süreç içerisinde, özellikle de Ġslam toplumlarında ortaya çıkan pratik durum 

onun din karĢıtlığı olarak görülmesine sebep olmuĢtur. Doğası gereği, konuya iliĢkin farklı 

bakıĢ açıları ortaya çıkmıĢtır. Bu bakıĢ açılarından bir tanesi de, Ġslam düĢüncesinin en önemli 

çağdaĢ temsilcilerinden biri olan, Tunus‟daki Nahda hareketinin lideri, RaĢid GannuĢi‟ye 

aittir. Bu çalıĢmada, hem düĢünür hem de siyasi kimliğiyle ön plana çıkan GannuĢi‟nin 

perspektifinde, laiklik meselesi ele alınmaya çalıĢılmaktadır. GannuĢi, genel olarak laikliğe 

iliĢkin çok katı bir anlayıĢ sergilese de onun özellikle Batı tarihinde oldukça önemli baĢarılara 

da imza attığını kabul etmektedir. GannuĢi‟de laiklik karĢıtlığının iki temel sebebinin olduğu 

söylenebilir. Bunlardan ilki, felsefi bir anlayıĢ olarak laiklik diğeri ise özellikle, GannuĢi‟nin 

ülkesi Tunus‟un da aralarında bulunduğu Kuzey Afrika ülkelerinde uygulanan ve dinî alanı 

katı bir denetime tabi tutan otoriter laiklik anlayıĢıdır. Bu bildiri düĢünür kimliğinin yanı sıra, 

ülkesinde BaĢbakanlık görevinde de bulunmuĢ dolayısıyla politikacı bir kimliğe da sahip olan 

GannuĢi‟nin laikliğe iliĢkin katı tutumunun sebeplerini eleĢtirel bir anlayıĢla konu edinmeyi 

amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, RaĢid GannuĢi, Din, Laiklik, Ġslam toplumları 
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GiriĢ 

Toplumların hemen hemen her açıdan giderek farklılaĢtığı bir çağda yaĢamaktayız. Bu 

farklılaĢmalar bir taraftan toplumun içinde yerleĢik bulunan inançların çeĢitliliğinden 

kaynaklanırken, öte taraftan etnisite, ideolojik yaklaĢım, yaĢam tarzları vb. bakımlardan da 

farklı tercihlerin ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca aynı inanca sahip olan 

insanların farklı yorumları benimsemeleri, ya da inanca dair farklı tutumlar içerisine girmeleri 

zaten çeĢitlilik arz eden toplumsal manzarayı daha da çeĢitlendirmektedir. Laiklik kavramı bu 

kadar farklılık arz eden toplumda, din-toplum ve din-devlet iliĢkileri gibi alanlarda yaĢanan 

tıkanıklıklara açılım sağlayan bir prensip olma iddiasını taĢır. 

RaĢid GannuĢi‟yi, burada laiklikle ilgili, bir çalıĢma konusu yapmaya sevk eden Ģey onun 

hem bir entelektüel hem de bir siyasetçi kimliğiyle konuya yönelmiĢ olmasıdır. GannuĢi‟nin 

fikirleri ve düĢünceleri birçok araĢtırmacı ve bilim adamı tarafından kapsamlı bir Ģekilde 

tartıĢılmaktadır. ÇalıĢmalarında özellikle siyasi ve sosyal alanlarda ileri sürülen düĢünceler 

entelektüel çevrelerin dikkatini çekmektedir. Toplumsal meseleleri gündeminin en üst 

sıralarına koyan Ġslamcı bir düĢünür ve siyasetçi olarak bilindiğinden, özellikle toplumsal 

meselelerde öne sürdüğü fikirlerinin anlaĢılması önem arz etmektedir. Çünkü GannuĢi hem 

Ġslamcı gelenekte bir düĢünür hem de Tunus gibi uzun zamanlar otoriter rejimle yönetilen bir 

toplumda ülkenin yönetimini ele alacak kadar büyük bir siyasi hareketin lideri olan siyasi bir 

figürdür. Dolayısıyla böylesi bir toplumda ülkeyi yönetme iddiası olan ve bu iddiasını hayata 

da geçirmiĢ olan bir kiĢinin modern zamanların en fazla tartıĢılan konularından biri olan 

laiklik meselesindeki tutumu önem arz etmektedir. 

GannuĢi‟yi özgün kılan en önemli niteliklerinden biri hem teorik hem de pratik alanda faaliyet 

göstermesi, bir diğer ifadeyle hem bir düĢünür hem de siyasi bir hareketin lideri olmasıdır. 

Hapis hayatı, sürgün ve tehdit gibi unsurların da olduğu son derece hareketli bir yaĢamın 

içinde düĢüncelerini olgunlaĢtıran entelektüel bir politikacının farklı toplumsal kesimlerin 

birlikte yaĢadığı ve tarihsel durumun getirdiği yükten dolayı pek çok çeliĢkiye ve çatıĢmaya 

sahne olan bir toplumda, gerek düĢünsel olarak gerekse pratikte bu çeliĢkili duruma nasıl 

baktığı ve hangi önerilerle ön plana çıktığı bu bildirinin problematik boyutunu teĢkil 

etmektedir.  

Bu açıdan çalıĢmanın amacı, GannuĢi‟nin, din-toplum ve din-devlet arasındaki iliĢkiler gibi 

alt baĢlıklara sahip olan laiklik meselesine bakıĢ açısını anlamak ve anlaĢılır kılmaktır. Bu 
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amaca matuf olarak, gerek kendisi hakkında yapılan çalıĢmalar gerekse kendi çalıĢmaları, 

konu bağlamında, ele alınmıĢ ve din sosyolojik bir yaklaĢımla değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Sonuç bölümünde ise GannuĢi‟nin laiklik meselesine bakıĢı eleĢtirel bir değerlendirmeye tabi 

tutulmuĢtur. 

Müslüman Toplumların Laiklik Açısından Batı’dan FarklılaĢması 

Laiklik konusu, GannuĢi‟nin gündemine entelektüel hayatının baĢlarında dahil olmamıĢtır. 

İslam Devletinde Kamusal Özgürlükler
1
 (2016) isimli en meĢhur eserinin ilk baskıları da dahil 

olmak üzere, o döneme kadar yayınlanmıĢ hiçbir çalıĢmasında bu kavrama 

rastlanmamaktadır. Laikliğe iliĢkin düĢünceleri – ki bu düĢünceler, GannuĢi‟nin laikliği 

geleneksel toplumu yıkıcı bir nitelikte değerlendirdiği için büyük oranda olumsuzdur – onun 

1992 tarihinde Londra‟ya taĢınmasıyla yazılarına konu olmuĢtur (Tamimi, 2001, 107). 

GannuĢi‟nin laiklik anlayıĢı; tarihsel, sosyolojik, doktrinal ve kurumsal olmak üzere dört 

farklı boyutta irdelenebilir. Ġlk olarak, laiklik tarihsel açıdan ele alındığında GannuĢi‟nin onu 

Batılı Hristiyanlığın bir ürünü olarak düĢündüğü görülmektedir. GannuĢi kilisenin despot ve 

baskıcı feodal yöneticileri desteklemesi nedeniyle, Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma 

gibi reform hareketlerinin kilisenin siyasal ve doktrinal etkisine ve dinî otoritenin kamusal 

yaĢamın her yerinde bulunmasına karĢı yönlendirildiğini iddia etmektedir. Bu açıdan laiklik, 

Avrupa‟da despotizmi destekleyen kiliseyi geriye iten gerekli bir reaksiyondu. Laiklik, 

Batı‟nın kendine has bağlamında geliĢen tarihsel bir süreç olduğu ve tarihsel koĢullarla ilgili 

temel farklılıklar bulunduğu için Müslüman dünyaya yabancı bir kavramdır. Ġkinci olarak, 

GannuĢi için laiklik, laikleĢme ve BatılılaĢmanın sosyo-kültürel süreçleriyle ayrılmaz bir 

Ģekilde bağlantılıdır. Bu bakımdan onun laiklik anlayıĢı, Avrupa‟da bireysel dindarlığın yanı 

sıra dinin kamusal alanda oynadığı rolün gerilediğini savunan Marx, Durkheim ve Weber gibi 

Avrupalı modernleĢme teorisyenlerine yakındır. Avrupa‟da modernleĢme ile yakından 

bağlantılı olan bu süreçte toplumu bir arada tutan karĢılıklı bağlar zayıflamakta, aile gibi ortak 

değerler azalmaktadır. Üçüncü olarak, doktrinal düzeyde, GannuĢi için laiklik din karĢıtı, 

Ġslam karĢıtı ve nihayetinde gayrı insani bir felsefedir. Bu yönüyle o, “bir kendini aldatma, 

barbarlık, tiranlık ve yabancılaĢma felsefesidir çünkü en yaygın tanımlarından birisinde 

GannuĢi, dünyayı kutsaldan arındırmak, nesneleri, düĢünceleri ve değerleri kullanılabilir 

Ģeyler olarak görmek anlamında kullanılmaktadır” (Ghannouchi, 2000, 121). Dördüncü 

                                                           
1
 Bu eserin üçüncü baskısına „laiklik‟ kavramıyla ilgili bir bölüm eklenmiştir (Tamimi, 2001, 230). 
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olarak, GannuĢi kurumsal düzeyde laikliğin, nihaî karar merciinin halk olduğunu kabul 

etmekle olumlu bir rol oynadığını savunmaktadır (Müller, 2014, 40-42). Dolayısıyla GannuĢi, 

genel anlamda laiklik karĢıtı bir tutum alsa da, burada laikliğin olumlu niteliğini kabul 

etmektedir. 

GannuĢi açısından, laikliğin bu boyutları göz önünde bulundurulduğunda, Batı‟nın ürünü 

olarak laiklik, biri olumlu diğeri olumsuz olmak üzere iki farklı duruma iĢaret etmektedir. 

Kilisenin ayrıcalıklar ve keyfiliklerle dolu hakimiyetini sona erdiren ve nihai kararı halka 

bırakan tarihsel sürecin ürünü olarak laiklik yelpazenin olumlu tarafında dururken, laikliğin; 

büyük oranda ahlaki, sosyal, toplumsal çöküĢe yol açan materyalist bir felsefe olarak ortaya 

çıkması ise olumsuz tarafta durmaktadır. Buna ek olarak, GannuĢi‟ye göre laiklik, Batı 

Hristiyanlığında ortaya çıkmıĢ ve bu nedenle de Müslümanlara ve Arap dünyasına yabancı bir 

kavramdır. 

GannuĢi‟ye göre Hristiyanlık yüzyıllarca despotik rejimler ve baskıcı teokrasilerle 

iliĢkilendirilmiĢtir. Ortaçağ Hristiyanlığında baskın bir din adamları sınıfı olan rahipler, 

Tanrı‟nın yeryüzündeki temsilcileri olduğunu iddia ederek dinin yorumunu tekelleĢtirmiĢ ve 

dini, sıradan insanları bastırmak amacıyla kullanmıĢlardır (Tamimi, 2001, 110). GannuĢi; 

Rönesans, Hümanizm ve Aydınlanma gibi Batılı dinî ve entelektüel reform hareketlerinin 

laikliğin ortaya çıkması için öncü hareketler olduklarını ve Batılı insanın kilisenin bu gayrı 

insanî tasallutundan kurtularak özgürleĢmesi için gerekli koĢulları sağladığını ifade 

etmektedir (GannuĢi, 2017, 118; Tamimi, 2001, 108). Ayrıca sadece Batı‟daki tarihsel 

koĢullar değil bizzat Hristiyanlığın kendisi de laikliğe olanak sağlamaktadır. Çünkü neyin 

Tanrıya ve neyin Sezar‟a ait olduğu konusundaki bölünmeden dolayı Hristiyanlık "dünyevi 

iĢlerin mevzuatı ve düzenlemesi için bir sistemden yoksundu" (Tamimi, 2001, 110). 

Bu farklı yönler, Müslüman tecrübesinden önemli ölçüde farklılaĢan Batı Hristiyanlık 

bağlamındaki laikliğin ortaya çıkıĢının spesifik inĢasına katkıda bulunmaktadır. Ġlk olarak 

Hristiyanlık ve rahipler kastı, toplumu temel haklardan mahrum eden otoriter teokrasileri 

desteklemiĢlerdir. Ġkinci olarak, bu nedenle, Hristiyanlık demokrasinin önünde engeldi ve 

demokratikleĢmeyi kolaylaĢtırmak için kamusal yaĢamdaki Hristiyanlığın etkisini geri 

püskürtmek meĢruydu. Üçüncü olarak, Hristiyanlık Ġslam‟dan farklı Ģekilde inĢa edilmiĢtir 

çünkü ne bir sosyal ve siyasi reçeteye ne de kendi yasal organına sahiptir. Dolayısıyla onun 

özü, politik yaĢamı dünyevi mülahazalara terk etmek için daha elveriĢlidir. Bu, GannuĢi‟nin, 
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benzersiz tarihsel koĢullardan dolayı laikliğin Batı‟da ortaya çıkan bir Ģey olduğu sonucuna 

götürmektedir. Bu sebeple ne farklı yörüngelerde akan tarihsel akıĢ ne de bizzat dinler 

karĢılaĢtırılabilir olduğundan laiklik Batı dünyasına aittir ve orada anlamlı bir yere 

oturtulabilmektedir ancak Batıdan gelen bir Ģey olarak Müslüman dünya için uygun değildir 

(Müller, 2014, 24). 

Bütün bunlara ilave olarak, GannuĢi, laiklikle ilgili Batı ve Arap tecrübeleri arasında bir 

ayırım yapmaktadır. O, bu iki laiklik anlayıĢları arasındaki tek ortak özelliğin din karĢıtlığı 

olduğunu, bunun dıĢında bir benzerliklerinin bulunmadığını ileri sürmektedir. Batı 

geleneğindeki laikliğin pek çok baĢarıya imza attığını kabul eden GannuĢi, Tunus da dahil, 

Arap bölgesinde uygulanan siyasi modelin Batı‟nın liberal modeliyle herhangi bir iliĢkisinin 

bulunmadığını savunmaktadır. Arap bölgelerinde uygulanan laiklik modeli daha çok faĢist ve 

komünist modellere benzemektedir. Batı laikleĢmesi aklı dinin otoritesinden, hem dini hem de 

toplumu ise kilisenin otoritesinden kurtarmıĢtır. Buna karĢılık, modern Arap tecrübesi din, 

toplum ve aklı yeni bir tür kilisenin, laik elit devletin ya da GannuĢi‟nin ifadesiyle “laik 

otokrasi devleti”nin hegemonyasına sokmuĢtur. Batı‟daki laiklik tecrübesi, bilimsel 

ilerlemeyi, sanayi devrimini ve demokratik yönetimi beraberinde getirmiĢtir. Arap laiklik 

tecrübesi ise toplumu tahrip etmiĢ ve mafyatik özelliklere sahip ya da Güney Afrika‟daki 

apertheid rejimindeki beyaz azınlığa benzeyen çürümüĢ bir elit için kolay bir av haline 

getirmiĢtir. Bu özellikleriyle Kuzey Afrika‟daki laiklik, vaktiyle Batı‟nın mücadele ettiği 

kiliseye benzemektedir (Tamimi, 2001, 122). Böylece, GannuĢi, Batı‟da dinî bir sınıfa karĢı 

demokrasi için yürütülen mücadeleyle, ülkesi Tunus da dahil, Kuzey Afrika‟daki laik yönetici 

sınıfa karĢı yine demokrasi için verilen mücadeleler arasında paralellik kurmaktadır. 

Laikliğin Olumlu Yönleri 

Laiklik kavramı, GannuĢi‟ye göre, Batı‟daki tarihsel geliĢimi açısından ele alındığında onun 

monarĢi ile kilise arasında uzun süre devam eden yıkıcı çatıĢmalardan sonra çözülmesi son 

derece güç problemleri çözüme kavuĢturmak için geliĢtirilen önlemlerin sonucu olarak 

doğmuĢtur. GannuĢi laikliği, Kitab-ı Mukaddesi tek hakikat olarak gören Kilise otoritesinin 

temsil ettiği vesayet sisteminin taraftarlarıyla arka planını Rönesans, Reformasyon ve 

Aydınlanma gibi, aklı merkeze alan Yunan ve Ġslam eserlerinin Batı dillerine yapılan 

tercümelerinden de esinlenen, hareketler arasındaki çekiĢmenin bir ürünü olarak görmektedir 

(GannuĢi, 2017, 117). Bu bağlamda GannuĢi, Batı laikliğinin ortaya çıkıĢı ve yükseliĢini, 
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Rönesans dönemindeki reformcuların kilisenin toplum üzerine uyguladığı baskıdan kurtulma 

çabalarına bağlamaktadır. “Dinî düzene karĢı isyan için hakiki anlamda entelektüel, psikolojik 

ve tarihsel sebepler vardı. O zaman bu isyan, insanın kurtuluĢu ve toplumun ilerlemesi için 

gerekli görüldü” (GannuĢi‟den akt. Tamimi, 2001, 109). Dolayısıyla, GannuĢi açısından, 

Batı‟da laikliğin ortaya çıkması ve baĢarılı olmasında temel faktör Hristiyanlıktı. Hristiyan 

teokratik düzen ilerleme, geliĢme ve sonuç olarak demokrasiyi önleyen büyük bir engel teĢkil 

ediyordu (GannuĢi‟den akt. Tamimi, 2001, 110). Ancak, Batı tecrübesinde laiklik Batılı zihni 

büyük ölçüde kilisenin hegemonyasından özgürleĢtirmiĢ; dünyevi eyleme değer katmıĢ, 

insana haysiyetini geri kazandırmıĢ ve insanları otorite ile donatmıĢtır. O, ayrıca teknik 

alandaki ilerlemeleri ve keĢifleri teĢvik ederek toplumların hayatında büyük çaplı değiĢimlerin 

ve dönüĢümlerin meydana gelmesini sağlamıĢtır (GannuĢi, 2010, 120). GannuĢi, bu açıdan 

laikliğin özellikle Batı‟da insanlığı özgürleĢtiren, insanı kilise ve ona angaje olan yönetim 

anlayıĢlarının kıskacından kurtaran, aklı merkeze alan, dünyevi yetkileri sivil alana devreden 

oldukça önemli bir rol oynadığı kanaatindedir. 

 Laikliğin Ġslam‟a uygunluğu konusunda GannuĢi‟nin, zaman zaman birbirine zıt gibi görünen 

açıklamalara imza attığı görülmektedir. Bunun temel sebebi, laikliğin Batı‟da oynadığı rolün 

tam aksini Ġslam dünyasında oynaması olarak ifade edilebilir. Çünkü ona göre laiklik Batı‟da 

Kilise ve onunla bağlantılı kurumlara karĢı demokrasi ve özgürlükler için verilen bir 

mücadelenin eseriyken; Ġslam dünyasında, bilhassa da Kuzey Afrika‟da, demokrasi ve 

özgürlük mücadelesi bizzat laikliğe karĢı verilmiĢtir ve verilmektedir. Dolayısıyla laikliğin 

din karĢıtlığını esas alan ideolojik ve otoriter bir formla Ġslam dünyasına girmiĢ olması onun 

laikliğe iliĢkin yaklaĢımını etkilemiĢ gözükmektedir. Bir diğer sebep de GannuĢi‟nin, 

laikleĢmenin toplumun kültürel bağlarını yok etmek üzere baĢvurulan bir araç olduğuna 

inandığı için laiklik kavramının kökenleri ve anlamları üzerinde durma gereği duymaması 

(Tamimi, 2001, 107) olarak gösterilebilir. 

Buna karĢılık, her ne kadar prensipte katı bir laiklik karĢıtı olsa da, GannuĢi‟de Ġslam ile 

laiklik arasında uzlaĢtırılabilir noktalar olduğu görülmektedir. O, otoriter olmayan, dinî alanı 

baskılamayan, bireyler arasında eĢitliği öngören özgürlükçü bir laiklik anlayıĢının Ġslam 

düĢüncesinde kendisine bir yer bulabileceğini çünkü “dünyevi bir iĢ olan siyasi alanla dinî (ya 

da daha doğru bir ifadeyle bütün külliyatında ve cüziyyatında vahye tabi olan ibadet) alan 

arasında ayırımı kabul eden Ġslam düĢüncesinde cüz‟i laikliğe yer” (GannuĢi, 2017, 121) 

olduğunu savunmaktadır. GannuĢi, ayrıca, devletin inançlar karĢısında tarafsız bir tutum 
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almasını, kamusal alanın din adamalarının otoritesinden arındırılmasını, aklın mutlak 

araĢtırma özgürlüğüne kavuĢturulması gerektiğini salık veren Batı‟daki manasıyla laiklikle 

sorunu olmadığını ifade etmektedir (GannuĢi, 2010, 175). 

Laikliğin Yıkıcı ve Karanlık Yönleri 

GannuĢi, öncelikle doktrinal boyutta laikliğe karĢı çıkmaktadır. Burada o, laikliği din 

karĢıtlığı üzerinden bir okumaya tabi tutmaktadır. GannuĢi, dünyayı kutsaldan uzaklaĢtıran bir 

rol oynadığı ve insanı en önemli ve eĢsiz özelliği olan “doğayı aĢma yeteneği”nden 

uzaklaĢtırdığı için laikliği bir yabancılaĢma felsefesi olarak nitelendirmektedir. Bir diğer 

ifadeyle, GannuĢi için aĢkınlık insanın önemli bir parçası olduğu için kutsaldan uzaklaĢarak, 

metafizik alanla bağlantı kurma imkanını kaybetmek insanın hayati bir boyutunu sakatlamak 

anlamına gelir. Bu yönüyle laiklik, insanı bir dizi maddi ihtiyaçları olan bir varlıktan ibaret 

görür ve onun ölümünü getirir, böylece insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliğini, 

onun metafizik boyutunu, yok eder. Laikliğin, burada yaptığı Ģey insanı “ĢeyleĢtirmek”, 

maddi objelere dönüĢtürmektir ve bu da insanın ölümü anlamına gelmektedir (Tamimi, 2001, 

150). 

GannuĢi için bireysel ve kolektif düzeyde dinî bir çerçevenin eksikliği vahĢi bir devlete dönüĢ 

olan tawahush‟a (vahĢet) yol açar. Bu durumda insanlar birbirine yabancılaĢır ve “barbarlık 

durumu” yeniden ön plana çıkar. GannuĢi, tawahush‟un iĢaretleri olarak Paris‟te Faslıları 

katleden aĢırı sağ grupları, Brixton ve Los Angeles‟taki isyanlar ile Alman gençlerin bir Türk 

ailesinin evine zor kullanarak içeri girip evin içindeki kadın ve çocuklarını diri diri yakmasını 

örnek gösterir (Ghannouchi, 2000, 116; GannuĢi, 2010, 109). GannuĢi, materyalist felsefeyi, 

ve onun iktidar, faydacılık ve hedonizme dayalı iliĢkileri ile zayıfları ezmeye, onların 

kaynaklarını talan etmeye ve kültürlerini de tahrip etmeye dayalı uluslararası iliĢkileri 

(GannuĢi‟den akt. Tamimi, 2001, 72) Ģiddetli bir Ģekilde eleĢtirmektedir. GannuĢi bu 

argümanlar eĢliğinde, laikliği ve laik Batı toplumlarını yargılama konusu yapmaktadır.  

Öte yandan, GannuĢi‟ye (2000, 122) göre, bir taraftan farklı toplumsal kesimlere karĢı bir 

hassasiyet vurgusu içermesine rağmen toplumun özellikle dindar kesimlerine karĢı hasmâne 

bir tutum içinde olduğundan dolayı laiklik, son tahlilde, kendi içinde çeliĢmektedir. Çünkü 

dini marjinalleĢtirdiği ve dünyayı kutsallıktan arındırdığı için kendisini, „öteki‟ni kontrol 

altına almak ve ortadan kaldırmak için her türlü aldatma ve Ģiddet yöntemini kullanan 

alternatif bir mutlak ve kutsallık olarak sunmaktadır. Ona göre, 
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Bu yeni kutsallık adına, halklar ve medeniyetler yağmalandı ve doğa yok edildi. 

Bencillik adalet ve merhametin yerini aldı: milyonlarca insan açlıktan ölmektedir 

ancak dünyanın kaynakları milyonlarca ton yiyeceği denize döken aĢırı beslenmiĢ 

bir azınlık tarafından kontrol edilmektedir (Ghannouchi, 2000, 152).  

GannuĢi, laik toplumlardaki dinî azınlıklara karĢı hoĢgörüsüz tutumu buna kanıt olarak 

göstermektedir. Bunun bir örneği baĢörtüsünün yasaklanması ve onu takan bir kızın Fransa‟da 

eğitim hakkından mahrum bırakılmasıdır. Ona göre bu laikliğin kendi içinde çeliĢtiğinin 

göstergesidir. 

Laiklik her ne kadar insanı kilisenin baskısından özgürleĢtirmiĢ olsa da orada durmayarak 

insanı da insanî değerlerden uzaklaĢtırmıĢtır. BaĢka bir ifadeyle, laikliğin Avrupalı insanın 

zihnini özgürleĢtirdiği ve insanın potansiyellerini açığa çıkardığı doğrudur, ancak onu 

baĢkalarını dikkate almayan bencil bir canavara dönüĢtürdüğü de doğrudur. Bunun en açık 

göstergelerinden bir tanesi gittikçe zayıflayan sosyal iliĢkilerdir. Aile artık anlamsız bir hale 

geldi ve fedakarlık üzerine inĢa edilen ebeveynlik özünü kaybetti. Bir aile kurmanın bağlılık 

ve fedakarlık gerektirdiğini düĢünen GannuĢi, laikliğin mantığında, zevkten vazgeçmek ve 

çocuk doğurma ile bir aileye bakmanın bedeli olarak fiziksel güzelliği kaybetmek için 

herhangi bir gerekçe bulamadığını ileri sürmektedir (GannuĢi, 2010, 123). Dolayısıyla, 

GannuĢi, Batı‟da laikliğin bazı bakımlardan fayda getirmesine rağmen, Batı laikliğinin 

karanlık tarafının olumlu yönlerinden çok daha fazla olduğunu ileri sürmektedir (Ghannouchi, 

2000, 117). 

GannuĢi, tarihsel ve kavramsal olarak aynı olmamalarına rağmen modernleĢme, BatılılaĢma 

ve laikleĢme kavramlarını aynı anlamda kullanmaktadır. Bunun temel sebebi onun bu 

kavramlar arasındaki farkı bilmemesi değil, Arap ve Ġslam dünyası bağlamında onların aynı 

rolü oynamasıdır. GannuĢi‟ye göre bu kavramlar, bölgenin kaynaklarını ve zenginliklerin 

kendi kontrollerine alıp tekelleĢtirme ve bölgede yaĢayan halkın değerleriyle uyumlu olmayan 

değerleri halka empoze etme sürecini ifade etmektedir. LaikleĢme, modernitenin kaçınılmaz 

bir ürünü olup modernleĢmeyle ulaĢılan baĢarılar laiklik olmadan gerçekleĢmezdi. GannuĢi 

laikleĢme ve modernleĢmenin Arap bağlamındaki anlamını Arap bölgesini BatılılaĢtırma 

süreci olarak değerlendirmektedir. O, bu sürecin Batı‟dan ilerleme ve geliĢmenin alınmasıyla 

baĢarılmadığını daha ziyade, ilerlemeyle ilgisi bulunmayan ve Ġslamî temellere aykırı olan 

Batılı yaĢam tarzının alındığını ayrıca yine bu süreçle Arap bölgesinin ilelebet Batı 

hegemonyasına teslim edildiğini düĢünmektedir (Tamimi, 2001, 115). Tıpkı modernleĢme, 

BatılılaĢma vb. kavramlarda olduğu gibi laiklik de sömürgecilik vasıtasıyla Ġslam dünyasına 
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girmiĢtir. GannuĢi açısından laiklikle hedeflenen Ģey siyaseti dinin otoritesinden kurtarmaktır. 

Ġslam dünyasında bunun geçerli kılınmasının anlamı ise Ġslam‟ın radikalliğini vurgulayarak 

konu dıĢı kalmasını dolayısıyla modernleĢmeyle birlikte toplumun yeniden yapılanması ve 

düzenlenmesi sırasında onun bir aktör olarak rol almamasını sağlamaktır. Arap dünyasında, 

bilhassa da Kuzey Afrika‟da, laikleĢme toplumun kültürel bağlarını yok etmek üzere 

baĢvurulan bir araç olmuĢtur. GannuĢi, Kuzey Afrika ülkelerinin laiklik konusunda Fransız 

tecrübesinden beslendiğini, Fransa‟nın ise geçmiĢle bağlarını en çok koparan Batı ülkesi 

olduğunu vurgulamaktadır. Bu durumun temel nedeni olarak laikliği gören GannuĢi, Fransa 

tecrübesini model alan ülkelerde de durumun farklı olmayacağını bu nedenle laikleĢmenin bu 

ülkelerde köksüzlüğe yol açacağı sonucunu öngörmektedir (Tamimi, 2001, 107). GannuĢi‟nin 

değerlendirmesinde laikliğin Arap versiyonu Ġslam‟a karĢı bir savaĢ ilanı olmuĢtur. Ancak, 

eğer Ġslam marjinalleĢtirilir ve özel alanla sınırlandırılırsa özünü kaybeder (Tamimi, 2001, 

112). 

GannuĢi‟ye göre Kuzey Afrika ülkelerinde ortaya çıkan laiklik modeli, laikliğin en katı 

formlarından biridir. O, bu durumu bu ülkelerdeki laik elitlerin Fransız düĢünce ekolünün 

etkisi altında bulunmalarına bağlamaktadır. Bu elitlerin özgün bir tarafı da var çünkü laiklik 

konusunda ne Batılı modelleri ne de örneğin Türkiye modeli gibi formları benimsediler. Onlar 

anayasalarında “İslam, devletin dinidir” ibaresine yer verdiler (Ghannouchi, 2000, 97). 

Dolayısıyla burada, doğası gereği bir laiklikten söz etmek mümkün değildir. Ancak literatüre 

“dıĢlayıcı laiklik” olarak geçen kimi otoriter tecrübelerin izi görülmektedir. Laik elitlerin 

hüküm sürdüğü Müslüman dünyada devlet, dinî kurumları kontrolü altına alarak onu 

tekelleĢtirir. 

Camilerdeki imamlar, iĢlerini yürüten ve hatta Cuma hutbelerinde neyi 

söyleyebileceklerini ve neyi söyleyemeyeceklerini kendilerine dikte eden devlet 

tarafından atanırlar. Devlet baĢkanı ikili bir rol oynar; bir taraftan o, fetva ya da 

dinî hüküm vermek için özel bir bölümün kurulmasını ve Ġslam davası için özel 

konseylerin kurulmasını emreden müminlerin emiri ve dinî ibadethanelerin 

koruyucusudur ve diğer taraftan ise „modernleĢmenin‟ öncüsüdür (Ghannouchi, 

2000, 97). 

GannuĢi bu modeli sahte laiklik olarak da nitelendirmektedir çünkü Batı laikliğinin en 

olumsuz özelliklerini alırken pozitif yanlarını ise göz ardı eder. Bu sahte laiklik taraftarları 

toplumu modernleĢmenin sadece bilginin ve bilimin propagandasını yapmakla sınırlı 

kalmaması gerektiğini aynı zamanda geçmiĢle bağların koparılmasını salık veren Fransa 

modelinin öngördüğü biçimde toplumu yeniden Ģekillendirmeyi kapsaması gerektiğine 
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inanırlar. Ancak dünyevi olanla dinî olan arasında bir ayırım kurmak ya da dinin toplumdaki 

rolünü sırf marjinalleĢtirmek yerine, sahte laikler dinî kurumlar ve semboller üzerinde tam bir 

kontrol sağlamaya çalıĢırlar. Hatta onlar dinin yeniden yorumlama hakkını tekellerine alırlar. 

Diğer bir deyiĢle laikliğin Batı Mağrib versiyonu, Ortaçağ Avrupası‟nın kilisesinden çok da 

farklı olmayan dinimsi bir yapı kurmuĢtur (Tamimi, 2001, 114). Bunun en açık örneğini 

GannuĢi kendi ülkesi Tunus‟tan vermektedir. Tunus‟un devlet baĢkanı, hiçbir uzman 

görüĢüne baĢvurma ihtiyacı duymaksızın, otorite sahibi bir alim ve müçtehit gibi davranmakta 

ve hüküm vermektedir. Eski BaĢkan Burgiba meĢhur Ġslam üniversitesi ez-Zeytûna‟yı 

kapatmıĢ ve tesettürü de yasaklamıĢtı. Daha kötüsü dinî kurumlara yapılan bağıĢları 

kamulaĢtırarak el koymuĢtu (Ghannouchi, 2000, 98). 

GannuĢi‟nin bu durumu ifade etmek üzere “laik teokrasi” olarak nitelendirdiği Tunus‟taki 

uygulamaya dair çok sayıda örnek bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, 1962 tarihinde 

baĢsavcının ġeyh Rahman adında bir alime, “sanık, CumhurbaĢkanı Hazretlerinin anlayıĢına 

aykırı olarak Kuran'ı anlama hakkını kendisinde gördüğü” gerekçesiyle dava açması ve onun 

idamla cezalandırılmasını talep etmesidir. Daha yakın bir örnek 1992 tarihinde Tunus devlet 

baĢkanı Bin Ali‟nin “Devlet, din konusunda tek sorumludur” ifadesidir. Bir baĢka örnek ise 

Tunus din iĢleri bakanının, Tunus‟un en büyük siyasi hareketlerinden biri olan ve liderliğini 

de GannuĢi‟nin yaptığı „Nahda‟ hareketini tanrısız olarak ilan etmesidir. GannuĢi, bu laik 

teokrasinin gölgesinde, camilerin devletin mülkü olarak kabul edildiğini ve imamların da 

tamamen devlet otoritesine bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Ġmamların devlet tarafından 

atanmaları, onların yönetici elitlere aĢırı bağımlı hale gelmelerine sebep olmuĢtur. Yetkililerin 

direktiflerine karĢı çıkma gibi bir Ģansları yoktu aksi takdirde cezalandırılır ve iĢlerinden 

kovulabilirlerdi (Ghannouchi, 2000, 105). 

GannuĢi, her ne kadar Tunus‟taki laikliğin en radikal laiklik uygulaması olduğunu düĢünse de 

bölgedeki diğer laik rejimlerin de özünde farklı olmadıklarına inanmaktadır. Onlar da dini 

kurumları kontrolleri altına almakta ve kamulaĢtırmakta; dinî alan söz konusu olunca son 

derece keyfi uygulamalara imza atmakta; dini, bu alanda herhangi bir yetkinlikleri 

olmamasına rağmen, istedikleri Ģekilde yorumlama hakkını kendilerinde görmekte; kendi din 

yorumuyla örtüĢmeyen farklı bir yorum olduğunda onu gericilikle nitelendirmekte ve yorum 

sahibini de baskı altına almakta; ve devletten bağımsız bir dinî kuruluĢun ortaya çıkmasına 

izin vermemektedirler (Tamimi, 2001, 113). 
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Sonuç ve Değerlendirme 

GannuĢi‟nin laikliğin, “karanlık” ve “parlak” yönlerine iliĢkin analizi karĢımıza iki sonuç 

çıkarmaktadır. Ġlk olarak, GannuĢi laikliği Batı‟da rahip sınıfın otokratik yönetimine karĢıt 

olarak ortaya çıkan bir Ģey olarak düĢünmektedir. Dolayısıyla farklı bir tarihsel ve toplumsal 

bağlamın ürünü olduğundan dolayı laiklik, Müslüman dünya için yabancı ve gereksiz bir 

kavramdır. Ġkinci olarak, laik bir devletle birlikte laik bir toplum, insan doğasının temel 

metafizik boyutunu dıĢlamaktadır. Bu durum insanı kendisine yabancılaĢtırdığı gibi toplumun 

iĢleyiĢi için gerekli olan motivasyon, toplumsal uyum ve değerlerin kaybolmasına da neden 

olmaktadır. GannuĢi açısından dinî bir çerçevenin eksikliği hem bireysel hem de kolektif 

anlamda bir barbarlık durumuna yol açabilir. Ona göre insan aklı ve varlığı, yeteneklerinin 

ötesinde bir rehberlik ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan, GannuĢi‟ye göre, laikliğe 

ne kadar eleĢtirel yaklaĢılırsa yaklaĢılsın, ilerici bir hareket olarak onun baĢarıları inkar 

edilmemelidir. Laikliğin dini, toplumu ve aklı kilisenin otoritesinden kurtarması ile 

çoğulculuk ve birlikte yaĢam için alan sağlaması, GannuĢi açısından, laikliğin en büyük 

baĢarıları arasında yer almaktadır. 

GannuĢi‟nin laiklik analizi, büyük ölçüde Fransız modelini esas alan bir genelleme 

içermektedir. BaĢta Tunus olmak üzere, özellikle Kuzey Afrika ülkelerindeki katı laiklik 

modellerine iliĢkin sürekli bir biçimde yaptığı Fransa vurguları da bunu göstermektedir. 

Dolayısıyla onu, bir laiklik araĢtırmacısından ziyade kendi ülkesi ve diğer Ġslam ülkelerindeki 

laiklik uygulamalarının gözlemcisi olarak görmek gerekir. Çünkü her ne kadar tarihsel olarak 

laikliğin nasıl bir sürecin sonunda ortaya çıktığına iliĢkin açıklamalar yapsa ve konunun din 

karĢıtlığını vurgulayan doktrinal niteliğine vurgu yapsa da, laiklik literatürünün önemli bir 

boyutunu oluĢturan laikliğin felsefi bir ideoloji olmayıp devletin yapılanmasıyla ilgili siyasi 

ve hukuki bir prensip olduğu yönündeki boyuta hiç girmemekte hatta buna giriĢmeyi gereksiz 

görmektedir. Oysa literatürde, GannuĢi‟nin tasvir ettiği Fransız modeli laiklik anlayıĢı, daha 

çok laikçilik, dıĢlayıcı laiklik, baskıcı laiklik, otoriter laiklik, kendisinin de kullandığı radikal 

laiklik ve sahte laiklik vb. nitelemelerle karĢılanmaktadır. Çünkü bu anlayıĢ birleĢtiriciliği 

hedefleyen laikliğin amacının tersine, toplumu bölücü bir rol oynamaktadır. Bu sebeple, siyasi 

ve hukuki bir ilke olarak laiklik din karĢıtlığı veya din taraftarlığıyla ilgilenmemektedir. 

Dolayısıyla o nötrdür ve bu anlamda herhangi bir dinin ne karĢısında ne de yanında yer 

almaktadır. Niteliği ne olursa olsun toplumsal bütün kesimleri bir arada yaĢatma hedefinde 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 273 

barıĢçıl bir prensip olarak laiklikten bir felsefe ya da din karĢıtı bir ideoloji çıkarmak onun 

varlık sebebiyle ters düĢmektedir. 
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Kur'an ve Sünnet lşığında Şeytan ve Nefis 

ÖZET: 

Şeytan gözümüzden uzaktır; o bizi görür, biz ise onu göremeyiz. Onun nerede olduğundan 

haberimiz olmadan kulaklarımıza fısıldar ve bize vesvese verir. Bunun için de cevap 

bulamadığımız " Şeytan kimdir ? " sorusu hep zihnimizde kalıcıdır . 

  Yüce Allah , engin rahmetiyle şeytanın kim olduğunu , insanla olan düşmanlığını ve 

insanların onunla ettiği mücadeleyi bizlere öğretmiştir . Bununla beraber bu konuda " Şeytan 

Allah'a karşı geldiğinde ona kim vesvese verdi ? Âdem (a.s)'e secde etmeyi reddettiğinde bir 

şeytan yoktu ; öyleyse ona kim vesvese verdi? Şeytan Allah'a karşı günah işlediğinde onun 

şeytanı kimdi ? İnsanın gerçek şeytanı kimdir? " sorusu akıllarda yer eder . Bunun cevabı ise 

nefistir.  

 Nefis , İblis' e vesvese vermiş ve onu kendisine itaatkar kılmıştır.  Böylece nefis, İblis' i en 

aşağı mertebeye indirmiştir . Nefis , İblis'in , Allah 'ın rahmetinden uzak kalmasının, 

kanadının kırılmasının ve Allah'a yakın meleklerden iken cennetten çıkarılmasının sebebi 

olmuştur.  

 Öte yandan nefsin, halden hale değişen mertebeleri vardır. Bunun içindir ki , Kur'an-ı 

Kerim , nefsin mertebelerini şöyle zikreder; 

  1.Nefs-i Levvâme : Bu mertebedeki nefis , iyiliği severek yapar, kötülüğü ise istemediği 

halde işler . Bu nefis hayır ile şer arasında bir mücadele eder . 

  2.Nefs-i Emmâre : Bu mertebedeki nefis, kötülüğü seven ve kötülüğe meyilli olan nefistir 

. Bu nefis bazen ebedi hüsranla karşı karşıya kalabilmektedir.  

                                                           
1
 Bu makale Kur'an ve Sünnet lşığında Şeytan ve Nefis kongresinde bildiri olarak sunulmuştur 
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  3.Nefs-i Mutmainne : Bu mertebedeki nefis,  kanaat ederek yaratıcısına teslim olan ve 

ancak iyi gördüğü ameli işleyen nefistir. Bu nefis vefa  ve ihlasa sahiptir  ve dünya 

lezzetlerinden sıyrılıp yücelen,  kalıcı hayat olan ahiret için çaba gösteren nefistir. 

  4.Nefs-i Mardiyye ; Bu mertebedeki nefis, kendisine verilenden razı olan ve Allah'ın da 

razı olduğu nefistir. Bu nefsin mutmain olması , takdir ettiği ve hükmettiğine rıza 

göstermesini gerektirir. Bunun için hiçbir şey bu nefsi hak yoldan çeviremez . Kul , 

Rabbinden razı olursa , Rabbi de ondan razı olur .Zira Rabbi gücendiren şey , kişinin kulluk 

dairesinden çıkmasıdır. Bunun için kul kulluğunu bilirse, Allah'ın rızasını hak eder. 

    5.Nefs-i Zekiyye ; Bu mertebedeki nefis,  cihada mahal olan nefis türüdür.  

  Buna göre nefis bedenin her türlü ihtiyaçlarını karşılarsa , adi ve dünyevi yani " emmare " 

olur ve bu nefis , nefis mertebelerinin en aşağısıdır.  

  Eğer nefis, ruhun ihtiyaçlarını karşılarsa ,"  melekût i" , ( mutmainne veya mardiyye ) 

olur. Bu nefis ise yüce mertebeye sahip olan nefistir .  

  Kur'an'da " nefis" kelimesi 295 , " şeytan" kelimesi 88 , "iblis" kelimesi ise 11 yerde 

geçer . Dikkat edilirse " nefis " kelimesi , Kur'an'da " şeytan " ve " iblis" kelimelerinden  daha 

fazla zikredilmiştir. Bu da taşıdığı mana itibari ile nefsin ne denli tehlikeli olduğunun delilidir 

.  

  Kur'an-ı Kerim , " nefis" kavramı ile alakalı önemli anlamları, insanda gösterdiği etkiyi 

ve nefis vesvesenin şeytanın vesvesesinden daha çok tehlikeli olduğunu beyan etmiştir . 

Nitekim şeytanın tuzağı nefsin tuzağına göre daha zayıftır.  Bu da, yaptığı bütün kötülükleri 

şeytanın vesvesesine bağlayanlar için bir cevap niteliğindedir . Dolayısıyla her günah şeytan 

kaynaklı değildir.  Ancak nefis, kişiye vesvese verir ve günaha sürükler . Bunun için insan , 

şeytandan ziyade nefsine karşı ihtiyatlı olmalıdır .  

  Kur'an-ı Kerim, lafız ve manaya delaleti bakımından " iblis " ile "  şeytan " kelimelerinin 

manaları arasında ayırım yapmıştır.  

  Şöyle ki ; Kur'an, " şeytan " kavramını şeytanların elebaşı anlamında kullanmış ki bu da 

iblisin kendisidir . Kur'an'da " şeytan" kavramı birçok ayette geçmekte ve bununla da " iblis" 

kastedilmektedir. Burada ise " şeytan " kavramı ile şeytanların reisi kastedilmektedir . Bunun 

için " iblis" kelimesinin manasından farklıdır . Diğer yandan ise Kur'an nassına göre " iblis" 

ile " şeytan" kavramları aynı manaya da gelebilmektedir. Bazı alimler de " iblis" kelimesini " 

şeytan " kelimesinin eş anlamlısı olarak kabul etmiştir.  

  Şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim, Şeytan'ın bu nefse müdahalesine karşı dikkatli olmamız 

hususunda bizleri uyarmıştır . Şeytanın bu müdahalelerinde iki önemli nitelik vardır :  

●  Kibir:Bu nitelik şeytanların babası olan İblis'in özelliğidir. Nitekim İblis , öncesinde 

zahit ve abid olan ve çok ibadet etmesi sebebiyle " Meleklerin Tavusu" diye adlandırılan bir 

mahlûk idi. Bu sebepten dolayı da içine kibir duygusu girdi ve bunun için Âdem'e secde etme 

emrini reddetti. Bu nitelik Kur'an'da Âdem ile Havva'nın düştükleri hatanın anlatıldığı yerde 

önümüze çıkar . İşte  bu nitelik, İblis'in Âdem'e müdahale ettiği yöntemlerdendir.  

● Dünya Sevgisi:Bu nitelik Kur'an-ı Kerim'in Âdem ile Havva'nın düştükleri hatanın 

anlatıldığı yerde önümüze çıkar. Bu nitelik Şeytan'ın , Âdem ve eşi Havva'ya vesvese vermek 

için kullandığı yöntemdir.  

  Buna göre dünya hayatında ebedi olarak yaşamayı arzu eden kimse, dünya sevgisini 

kazanır . Bunun için bu yöntemle şeytan , Âdem'in kalbine girerek vesvese verdi ve ona 

kalıcılığı sevdirdikten sonra vesvese vererek mülk edinme, dünyada makam-mevki sahibi 
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olma arzusunu yerleştirdi . 

  Kur'an-ı Kerim, vesveseden kurtulmamız için bizlere yol göstermiştir. Bu vesvese ister 

şeytandan ister nefisten olsun farkı yoktur. Kur'an-ı Kerim' aynı zamanda Kabil'in Habil'i 

öldürme kıssası gibi bu konuda birçok kıssa örneğini bizlere sunmuştur.  

 Anahtar Kelimeler:  Şeytan, İblise, Şeytanın nefse temasları, nefsin mertebesidir, En-

nefsü’l- emmâre bi’s-sû, En-nefsü’l-mutmeinne,Vesvesenin ilacı. 

 

Satan and Nafs in the Qur'an and Sunnah 

ABSTRACT:                                                                                                           

Satan is not visible to us, it can see us, yet we cannot see it, though we do not know where 

Satan is, it whispers to our ears and creates delusion (waswasa). For this reason, the question 

for which we cannot find an answer, namely “Who is Satan?”, is permanent in our minds.   

 Almighty Allah, with His boundless mercy, taught us who Satan is, its enmity to people 

and the circumstances of the struggle which people have against Satan. Along with that, about 

this subject, the questions; “When Satan rebelled to Allah, who gave it the delusion? When 

Satan refused to prostrate before Adam there was no Satan, so who deluded it? Who was the 

Satan of Satan when it committed a sin against Allah? Who is the real Satan for people?” 

remain in minds. The answer for these questions is nafs.  

Nafs deluded Satan and made Satan obedient to itself. Thus, nafs levelled the Satan down 

to the lowermost. Nafs caused Satan to be far from Allah’s mercy and grace, to fall apart and 

to be dismissed from the heaven although Satan was previously one of the closest angels to 

Allah. On the other hand, nafs has levels which change depending on the circumstances. For 

this reason, Qur’an mentions the levels in the following way:    

1. An-Nafs al-Luwwāmah: Nafs in this level does good deeds willingly, and commits sins 

reluctantly. This nafs experiences a struggle between good and bad deeds.                          

2. An-Nafs al-ʾammārah: Nafs in this level is the one which loves sins and which is inclined 

to sins. Sometimes this nafs can experience eternal defeat.                                             

3. An-Nafs al-Muṭmaʾinnah: Nafs in this level contents itself and obey the Creator, and it 

does only the things he consider fair. This nafs has devotion and complete worship, so it 

becomes lofty by getting rid of worldly pleasures and makes efforts for the permanent life, 

namely hereafter.  

4. An-Nafs al-Mardīyyah: Nafs in this level is consent to what is given to itself and to which 

Allah is also consent. Satisfaction of this nafs requires consent to what is predestined and 

ruled. For this reason, nothing can pervert this nafs. If a subject (person) is consent to his 

Creator, the Creator will also be consent to the person. Because, what makes the Creator 

angry is a person’s abandoning worship. For this reason, if a subject knows his duty, he gains 

the consent of Allah .                                                                   

5. Nafs al-Zakiyya: Nafs in this level is the one in which jihad happens. According to this, if 

the nafs meets all of the needs of body, it becomes vulgar and worldly, namely becomes “al-

ʾammārah”, which is the lowest of all types of nafs. 

If the nafs meets the needs of soul, it becomes “al-malakuti” (al-Muṭmaʾinnah or al-

Mardīyyah). This nafs is one with a high level.                                                                                    

In Qur’an, the word “nafs” is used 295 times, “satan” 88 times, and “Iblis” 11 times. It 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 277 

means that the word “nafs” is used even more times than the words “Satan” and “Iblis”. This 

is evidence to show how dangerous nafs is in terms of the meaning it covers.                                                                                        

Qur’an states the important meanings for the “nafs” concept, and that the effect and the 

delusion it causes in a person is even more dangerous than the delusion of Satan. Hence, the 

traps of Satan are weak compared to the traps of nafs. So, this is an answer for those who 

identify all the bad things they do with the delusion of Satan. Accordingly, every sin is not 

committed because of Satan. However, nafs creates delusion for people and causes most of 

the sins. People, therefore, must be cautious about their nafs rather than about Satan.                                                                                                                  

Qur’an makes a distinction between the meanings of the words “Iblis” and “Satan” in 

terms of their denotation in wording and meaning                                                                                                     

That is to say, Qur’an uses the word “Satan” to mean the chief of all Satan, which is Iblis 

itself. In Qur’an the word “Satan” is used in many verses and “Iblis” is referred with this. In 

here, with the word “Satan” the chief of all Satans is referred. Thus, it can be different from 

the meaning of the word “Iblis”. On the other hand, according to the nass of Qur’an, the 

words “Iblis” and “Satan” can mean the same thing, as well. Some scholars have also 

accepted the word “Iblis” as the synonym of the word “Satan”.     Undoubtedly, Qur’an warns 

us to be cautious against the intervention of Satan to this nafs. There are to significant 

qualities in these interventions of Satan:                                                                             

 Pride: This quality belongs to Iblis, which is the father of all Satans. As a matter of fact, 

Iblis was previously a creature called “the Peafowl of Angels” since it used to worship a lot 

and was really ascetic and prayerful. For this reason, it fell into pride and so refused the order 

to prostrate before Adam. This characteristic is encountered in the part of Qur’an where the 

mistake into which Adam and Eve fall. This characteristic is one of the methods using which 

Iblis intervenes Adam.                                                           

*Love of the World: This characteristic is encountered in the part of Qur’an where the 

mistake into which Adam and Eve fall. This characteristic is the method using    which Satan 

deludes Adam and his wife Eve.              

According to this, one who wishes to live in the world forever, gains the love of the world. 

Therefore, by this method Satan caused delusion by getting inside the heart of Adam, and 

after making him love permanence, Satan made Adam gain the desire to have rank-position in 

the world, and to have properties by creating delusion.                                                                            

Qur’an shows us the right path to get rid of delusion and gives the medication. It does not 

matter where the delusion comes from, either from Satan or from nafs, there is no difference. 

At the same time, Qur’an presents us many other parables such as the one in which Abel kills 

his brother Cain.                                                                                                                                        
Key Words: Satan, Iblis, Satan’s connection to nafs, stages of nafs, An-Nafs al-ammārah, 

An-Nafs al-Mumtainnah, The cure for delusion 

 فذ والذيظان في ضهء القخآن والدشةالش

 ممخص

إّف الّذيصاف غيب عشا, يخانا وال نخاه, ييسذ في آذانشا ويػسػس لشا دوف أف نعخؼ أيغ ىػ؟ و ماذا يفعل؟ ولحلظ يبقى 
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 الدؤاؿ, َمغ ىػ الذيصاف؟ سؤاؿ شالسا دار في عقػلشا دوف أف نجج لو جػاًبا.
وما ىي قرة عجاوتو لإلنداف؟ وكيف نذأت؟  لشا ػ أعمسشا َمغ ىػ الذيصاف؟,إّفّ هللا سبحانو وتعالى ػ رحسة مشو بعقػ 

وكيف نػاجيو ونتغمب عميو ؟, لكغ يبقى الدؤاؿ األىع في مػضػع ىحا البحث , َمغ الحى وسػس لمذيصاف عشجما عرى 
عرى هللا مغ كاف فحيغ رفس إبميذ الدجػد آلدـ لع يكغ ىشاؾ شيصاف فسغ وسػس لو؟ وأيًزا الذيصاف عشجما هللا؟  

 شيصانو؟ ومغ ىػ الذيصاف الحقيقي لإلنداف؟ إنيا الشفذ. 
ىي التي وسػست إلبميذ, وجعمتو يرغى ليا ويصيعيا، فأندلتو إلى أسفل الدافميغ، وكانت الدبب لصخده مغ ” الشفذ

 .هللا عد وجل رحسة هللا , وكدخ جشاحو, وإخخاجو مغ الجشة بعج أف كاف َممكًا مقخبًا ذو مكانة مخمػقة عشج
فالشفذ اإلندانية بالسعشى القخآني تحسل قػى إّف كمسة الشفذ في القخآف  الكخيع جاءت تحسل معاني مختمفة ومتعجدة ,  

الخيخ والذخ, لكغ اإلنداف إلػى الخيػخ أَميل، فيسكغ أف يتبع اإلنداف الخيخ والحق والخشج، كسا يسكغ أف يقع في الباشػل, 
 د.والغػايػة , واإلفدا

كسا جاءت الشفذ عمى مخاتب متشػعة، تخزع لمتغييخ والتبجيل مغ حالة الى حالة , فالقخآف الكخيع ذكخ مخاتب الشفذ  
عمى حاالت متشػعة وىي كاآلتي : الشفذ المّػامة : وىي نفذ تفعل الخيخ وتحبو وتعسل السعرية وتكخىيا، نفذ تعير في 

ًً بيغ الخيخ والذخ األّمارة بالّدػء: حيث تسيل ىحه  الشفذ إلى الدػء وحب العرياف، والغفمة عغ , والشفذ  داخميا صخاعَا
الصاعة والعبادة، وربسا تتسادى ىحه الشفذ حتى تقع في الخدخاف األبجي, والشفذ السصسئشة:  وىي نفذ راضية استدمست 

ص، وسست عغ الجنيا وشيػاتيا، لخالقيا بخضا وقشاعة، ال تفعل إال ما تبيغ ليا صالحو، نفذ تحقق ليا الػرع واإلخال
ىي الشفذ التي رضيت بسا أوتيت, ورضي هللا عشيا  :والشفذ السخضيةواشتغمت عشيا بعسارة اآلخخة الباقية الخالجة السحجدة, 

ر ؛ألنيا رضيت بأمخه, وىحه الشفذ الستكاممة الخاضية مغ رّبيا رضى الخب مشيا ، واشسئشانيا إلى رّبيا يدتمـد رضاىا بسا قجّ 
وقزى تكػيشًا أو حكع بو تذخيعًا ، فال تدخصيا سانحة وال تديغيا معرية ، وإذا رضى العبج مغ رّبو ، رضى الخب مشو ، 

 :والشفذ الدكية إذ ال يدخصو تعالى إاّل خخوج العبج مغ زي العبػدية ، فإذا لـد شخيق العبػدية استػجب ذلظ رضى رّبو ,
 الشفذ. وىي الشفذ السحػرية والتي تخػض جياد

أصبحت نفذ دنّية دنيػّية )أّمارة بالّدػء( وىي أدنى مخاتب الشفذ. وكّمسا أشاعت ” الجدج“فالشفذ كّمسا أشاعت حاجات 
 .أصبحت ممكػتية )الشفذ السصسئشة أو السخضية( وىي أعمى مخاتب الشفذ” الّخوح“حاجات 

( آية , أما ذكخ إبميذ 88ورد ذكخ كمسة الذيصاف ) ( آية, بيشسا295وقج ورد ذكخ كمسة الشفذ في القخآف الكخيع في ) 
ونالحظ أف  ذكخ الشفذ جاء أكثخ مغ ذكخ الذيصاف وإبميذ , مسا يجؿ عمى خصػرة الشفذ  ( آية ,11في القخآف جاء في )

ف  وسػسة وقج بيغ القخآف الكخيع السعاني السيسة لكمسة الشفذ, ومجى تأثيخىا عمى االنداف, و أ بكل ما تحسمو مغ معاني, 
الشفذ أخصخ بكثيخ مغ وسػسة الذيصاف , فالذيصاف كيجه ضعيف مقارنة بالشفذ, وفي ىحا جػاب عمى كل مغُ يّعمق 
معريتو عمى شّساعة الذيصاف , فميذ كل معرية أو ذنب ىي مغ فعل الذيصاف , وإنسا نفذ االنداف ىي مغ تػسػسو 

 .مغ نفدو أكثخ مغ شيصانووتجخه الى أغمب السعاصي والحنػب, فميححر االنداف 
لقج فّخؽ القخآف الكخيع بيغ معشى إبميذ والذيصاف مغ حيث داللة المفظ والسعشى,  فاستعسل مفخدة " الذيصاف " في زعيع 
الذياشيغ و ىػ " إبميذ " ، و قج أتى ذكخ  الذيصاف في القخآف الكخيع في آيات عجيجة وأراد بو إبميذ ، فإبميذ يعتبخ 
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, لحلظ إف كمسة إبميذ قج تكػف مختمفة عغ معشى كمسة الذيصاف, وقج يخاد بيا نفذ السعشى حدب وكبيخىع رئيذ الذياشيغ
 .الشز القخآني, وقج اعتبخ بعس العمساء كمسة إبميذ مغ نطائخ لفطة الذيصاف

إف القخآف الكخيع ححرنا مغ مجاخل الذيصاف عمى ىحه الشفذ , ومغ ىحه السجاخل صفتاف ميستاف , 
ج  :لكبخصفة ا جًا زاىجًا ، بمغ بو الحػ تي مشيا إبميذ أبػ الذياشيغ ، فقج كػاف عابػ وىػي تمػظ الرفة التي ُأ

و العجب بشفدػو  ة بالحات دخػل إلى نفدػ حه الشقصػ سي شاووس السالئكة ، ومغ ىػ ادة و ُس ػ ة والعب في الصاعػ
وىحه الرفة التي يبخزىا القخآف ,  دالخمػ  والرفة الثانية : حب ,والتكبخ عمى غيػخه, ورفس الدجػد آلدـ

و ، فيي إذًا إحػجى السجاخل الحيغ دخل مشيسا إبميذ  في معخض حجيثو عسا أزّؿ بو إبميذ آدـ وزوجػ
وِرث في  –عميو الدالـ  –عمى آدـ  وزوجو, فسغ أحب الخمػد في ىحه األرض ، ورغب عغ ىجخىا ، ُأ

لتخقي في مخات قمبو حبيا , وحب ة التي نفح الذيصاف التسمظ فييا ، وا لثانيػ ب ممكيا ، ولحا جاءت الرفة ا
فبعج أف حببو في  –ذاؾ الحي كاف يجيل مغ تمظ السكائج والػساوس الكثيخ  –مغ خالليا إلى قمب آدـ 

 .اإلنداف البقاء التسمظ, والعمػ في دنياه أحب الخمػد دفع بػساوسو مغ خالؿ حب
لمتخمز مغ  الػسػسة,  سػاء كانت مغ الشفذ أو الذيصاف , وبيغ لشا نساذج   وقج أعصانا القخآف الكخيع شخقًا وعالجاً  

وقرز كثيخة في القخآف مثل قرة  قتل قابيل أخاه ىابيل  عشجما وسػست لو نفدو بقتل أخيو وكيف نجـ نجمًا شجيجّا بعج 
شخيق لمػسػسة, ويجاىج ذلظ, لحلظ عمى السدمع أف يحخص  كل الحخص عمى نفدو مغ اتباع اليػى , وأف يتجشب أي 

 نفدو بالتقػى واالستعجاد ليـػ الحداب , حتى يحافظ عمى نفدو بصاعة هللا والفػز بخضاه في الجنيا واآلخخة.
, الذيصاف, إبميذ, مجاخل الذيصاف إلى الشفذ, مخاتب الشفذ, الشفذ األمارة بالدػء, الشفذ الكمسات السفتاحية : 

 السصسئشة, عالج الػسػسة.
.  

 جمةالسق
مشح أف خمق هللا اإلنداف وىػ يعير  بيغ أمخيغ ىسا الخيخ والذخ، فالذيصاف يػسػس لإلنداف في عسل الذخ، وهللا 
يحثشا لعسل الخيخ، فسثال آدـ عميو الدالـ خخج مغ الجشة بدبب وسػسة الذيصاف لو وعريانو  ، ثع تاب وامتثل لصاعة 

خية فييا خيخ أصيل، والذخ والدػء دخيل، فإذا صادفت ىحه الشفذ مغ يحكِّخىا، الشفذ البذهللا ,وعسل الخيخ بعج ذلظ, لكغ 
 فإف فييا استعجادًا لالستقامة عمى شخيق اليجى، وإف لع تجج مغ يحكخىا مالت إلى شخيق الفجػر.

 ,الشفذ المػامة, مشيا فمكل إنداف نفذ، ولكغ ليحه الشفذ صفات وأحػاؿ تختمف مغ شخز آلخخ، ومغ وقت آلخخ
والشفذ األمارة بالدػء, والشفذ السصسئشة ,  لحلظ إف كثيخًا مغ األفخاد واألمع بعج والج البذخية آدـ ىمكت نفديًا وجدجيًا عشجما 
استدمست لمذيصاف وأوامخه , واتبعت السشكخ والذيػات السحخمة، وقامت بعرياف هللا سبحانو وتعالى, فاتباع الشفذ البذخية 

ل اإلنداف يزعف أماـ شيػاتو, وتديصخ عميو ندواتو ورغباتو، وبالتالي قج يعتجي اإلنداف الحي الذيصاف , ووساوسو يجع
يدتدمع ألفكار الذيصاف عمى اآلخخيغ، وقج يسارس أنػاعًا كثيخة مغ الفداد األخالقي, فالعجو الحقيقي لإلنداف ىػ نفدو، 

تعالى , فا تػػعالى ىػ ولي السؤمشيغ وىػ الحي يدتحق  لحلظ عميو أال يدتدمع ليػى نفدو بل عميو أف يخزع ألوامخ هللا
الصاعة والعبادة، لحلظ عمى السدمع أف ييحب الشفذ البذخية, ويشػػقِّييا ويػجػػييا ألعساؿ الخيخ التي تعػد عمى اإلنداف بشفع 



Selçuk Zirvesi                              3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-4-5              www.selcukkongresi.org         Sayfa | 280 

 كثيخ,  فعميو أف يحخص عمى رضا هللا حتى يفػز في الجاريغ .
 ذ لغًة واصظالحًا.. السبحث األول:  تعخيف الشف1

 أواًل : تعخيف الشفذ في المغة
 :قال ابن فارس 

يُغ َأْصٌل َواِحٌج , َيُجؿُّ َعَمى ُخُخوِج الشَِّديِع َكْيَف َكاَف، ِمْغ ِريٍح َأْو َغْيخِ  َىا، َوِإَلْيِو َيْخِجُع ُفُخوُعُو. ِمْشُو )َنَفَذ( الشُّػُف َواْلَفاُء َوالدِّ
ُ ُكْخَبَتُو، َوَذِلَظ َأفَّ ِفي ُخُخوِج الشَِّديِع َرْوًحا َوَراَحًة. َوالشََّفُذ: ُكلُّ التََّشفُُّذ: ُخُخوُج الشَّ   َشْيٍء ُيَفخَُّج ِبِو َعْغ ِديِع ِمَغ اْلَجْػِؼ. َوَنفََّذ َّللاَّ

" َيْعِشي َأنََّيا َرْوٌح ُيَتَشفَُّذ ِبِو َعِغ  (2)« ال تدبػا الخيح فإنيا مغ روح هللا»قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  »َمْكُخوٍب. َوِفي اْلَحِجيِث: " 
"، ُيَخاُد َأفَّ ِباأْلَْنَراِر ُنفَِّذ َعِغ الَِّحيَغ َكاُنػا ُيْؤَذْوَف « َأِجُج َنَفَذ َربُِّكْع ِمْغ ِقَبِل اْلَيَسغِ »اْلَسْكُخوِبيَغ. َوَجاَء ِفي ِذْكِخ اأْلَْنَراِر: " 

، َوُىَػ َصِحيٌح، َوَذِلَظ َأنَُّو ِإَذا فُ ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ ِبَسكَّ  ـُ ـُ ِمْغ َبَجِف َة. َوُيَقاُؿ ِلْمَعْيِغ َنَفٌذ. َوَأَصاَبْت ُفاَلًنا َنْفٌذ. َوالشَّْفُذ: الجَّ ِقَج الجَّ
ْنَداِف َفَقَج َنْفَدُو. َواْلَحاِئُس ُتَدسَّى الشَُّفَداَء ِلُخُخوِج َدِمَيا (3)اإْلِ

. 

  ْفُذ في كالـ العخب عمى ضخبيغ:: الشَّ قال ابن مشظهر
  أحجىسا : قػلظ خخجْت نفُذ فالف ؛ أْي : روُحُو ، وفي نفِذ فالٍف أْف يفعَل كحا ؛ أي : في روعو. ِ 

يِء وحقيقُتُو، تقػؿ : قتَل فالٌف نفَدُو ، وأىَمَظ نفَدُو ؛ أْي : أوقَع اإلىالَؾ بحاتِو كمِّيا .  (4)واآلخخ : ُجسمُة الذَّ
 :الهيهقال ابن خ

وُح ، والشَّْفُذ : ما يكػُف بو التسييد ، ، والشَّفُذ : األُخ   .الشَّْفُذ : الخُّ
ُ َيَتَػفَّى اأْلَْنُفَذ ِحيَغ َمػْػِتػيا( -  فالشَّفُذ األولى ىي اّلتي  - (5)والّشفذ ما يكػف بو الّتسييد فذاىجه قػؿ َّللّا تعالى : ) َّللاَّ

 . تدوؿ بدواؿ الحياة
 .  (6)لّثانية ىي اّلتي تػدوؿ بػدواؿ العقلوالشَّفُذ ا

 (7)وأّما الّشفذ بسعشى األخ فذاىجىا قػؿ َّللّا تعالى : )فإذا دخمتْع بيػتًا فدمُِّسػػا عمى أنفدكْع( 
  قال أبه بكخ بن األنبارّي:

ـَ الغيػب.الشَّْفُذ : الغيُب ؛ ألفَّ الشَّفَذ لسَّا كانت غائبًة ُأوقعْت عمى الغيب ، كأنَُّو قاؿ : ت  عمُع غيبي يا عالَّ
تػقػَؿ نػفٌذ  يػا َحْدختػا عمى مػا َفػخَّْشُت  الشَّْفُذ : اإلنداف جسيعو ؛ كقػليع : عشجي ثالثُة َأْنُفٍذ ، وذلظ كقػلو تعالى : )أفْ  

                                                           

 (. 3727,)رقع:  29األدب,  فيرل عيدى البابي الحمبي, ) دار إحياء الكتب العخبية (   , سشغ ابغ ماجو ,أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج القدويشي(2) 

 399,بيخوت –أحسج بغ فارس بغ زكخياء القدويشي الخازي, مقاييذ المغة , تحقيق: زىيخ عبج السحدغ سمصاف, الصبعة الثانية ,) مؤسدة الخسالة (3) 
مع , وانطخ: أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخي الفارابي, الرحاح, تحقيق: أحسج عبج الغفػر عصار, الصبعة: الخابعة , )دار الع5:460 (,

 984: 3,) 1407بيخوت,  –لمسالييغ 

, 233:6ىػ(,  1414بيخوت, –انطخ: ابغ مشطػر دمحم بغ مكـخ بغ عمى،أبػ الفزل األنراري, لداف العخب, الصبعة: الثالثة,) دار صادر  (4)
 ..316ـ( , 1999صيجا, ، –يخوت انطخ: زيغ الجيغ الحشفي, مختار الرحاح, السحقق: يػسف الذيخ دمحم, الصبعة: الخامدة)الجار الشسػذجية، ب

 . 42/ 39الدمخ (5)  
 .  264:6ىػ(,  1414بيخوت, –ابغ مشطػر دمحم بغ مكـخ بغ عمى،أبػ الفزل األنراري, لداف العخب, الصبعة: الثالثة,) دار صادر (6) 
 .24/61االشػر  (7) 
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 )ِ  (8)فػي َجػْشػِب َّللاَّ
يِء : ُكْشُيُو وجػىُخُه ، واأَلَنَفُة ، والعيُغ التي ومغ معاني الّشفذ أيزًا : الػَعَطَسػُة والػِكػَبػُخ ، والػِعػدَّة ، وال ػُة ، وعيُغ الذَّ ػِيسَّ

 (9)تريُب السعيغ أْي : مغ أصابْتُو العيُغ الحاسجة
 ثانيًا: تعخيف الشفذ اصظالًحا

لحخكة الشفذ في اصصالح عمساء األخالؽ ىي كسا يقػؿ الجخجاني: الجػىخ البخاري المصيف الحامل لقػة الحياة، والحذ وا
 .(10)اإلرادية 

ويقػؿ السشاوي: ىي جػىخ مذخؽ لمبجف يشقصع ضػؤه عشج السػت مغ ضاىخ البجف وباششو، وأما وقت الشـػ فيشقصع ضػؤه 
عغ ضاىخ البجف دوف باششو، فالسػت انقصاع كمي، والشـػ انقصاع خاص، وعمى ذلظ فيكػف تعمقيا باإلنداف عمى ثالثة 

سيع أجداء البجف ضاىخه وباششو فيػ )حاؿ( اليقطة، وإف انقصع عغ ضاىخه فقط فيػ أضخب: إف غمب ضػء الشفذ عمى ج
، وإف انقصع بالكمية فالسػت   .(11)الشـػ

 (12)أما الشفذ اإلندانية فيي تمظ الشفذ الشاشقة التي تحػز جسيع خرائز الشفػس األخخى وتديج عمييا قػة العقل واإلرادة 

 مخاتب الشفذ 
 الشحػ اآلتي: وقج رتبتيا مغ األسػأ الى األفزل عمى, مخاتبقخآف الكخيع عمى لقج وردت الشفذ في ال

: ىي التي تسيل إلى الصبيعة البجنية، وتأمخ بالمحات والذيػات الحدية، وتجحب القمب إلى الجية الدفمية، الشفذ األمَّارة -
))وما أبخئ نفدي إن الشفذ ألمارة الى:فيي مأوى الذخور، ومشبع األخالؽ الحميسة, وقج وردت في القخآف في قػلو تع

 (13)بالدهء((

ىي التي تشػرت بشػر القمب قجر ما تشبيت بو عغ سشة الغفمة، كمسا صجرت عشيا سيئة، بحكع جبمتيا الشفذ المهامة:  -
 الطمسانية، أخحت تمـػ نفديا وتتػب عشيا, وقج وردت في القخآف في قػلو تعالى: 

  (14)أقدم بالشفذ المهامة(( ))ال أقدم بيهم القيامة * وال
))ونفذ وما سهاها *  وقج وردت في القخآف في قػلو تعالى: ىي الشفذ التي أليسيا هللا عد وجل :الشفذ السمهسة -

                                                           

  . 56/ 39الدمخ (8) 
ى , القامػس السحيط, تحقيق: دمحم نعيع العخقُدػسي, الصبعة: الثامشة , )لبشاف: مؤسدة  الخسالة، مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب الفيخوزآباد(9) 

 . 577ـ(, 2005 -ىػ  1426بيخوت  ، 
–عمي بغ دمحم بغ عمي الجخجاني, التعخيفات, السحقق: ضبصو وصححو جساعة مغ العمساء , الصبعة: األولى,) دار الكتب العمسية بيخوت (10) 

 .242:1ـ(, 1983-ىػ 1403لبشاف, 
 .328: 1,  1990)القاىخة -عالع الكتب عبج الخالق ثخوت (زيغ الجيغ دمحم السشاوي, التػقيف عمى ميسات التعاريف, الصبعة: األولى,(11) 

ذخ والتػزيع، ججة( )السقجمة/ صالح بغ عبج هللا بغ حسيج , نزخة الشعيع  مغ مكاـر أخالؽ الخسػؿ الكخيع, الصبعة : الخابعة ,) دار الػسيمة لمش(12)  
0.) 

 .53/ 12يػسف  )13(
 .2/ 75االقيامة (14) 
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 (15)فألهسها فجهرها وتقهاها((
وقج  :  ىي التي تع تشػرىا بشػر القمب حتى انخمعت عغ صفاتيا الحميسة، وتخمقت باألخالؽ الحسيجة,لشفذ السظسئشةا -

 (16)))يا أيتها الشفذ السظسئشة((وردت في القخآف في قػلو تعالى: 
فيحه الشفذ راضية استدمست لخالقيا بخضا وقشاعة، ال تفعل إال ما تبيغ ليا صالحو، نفذ تحقق ليا الػرع واإلخالص، 

تعالى: ) َفاَل َتْعَمُع َنْفٌذ َما ُأْخِفَي وسست عغ الجنيا وشيػاتيا، واشتغمت عشيا بعسارة اآلخخة الباقية الخالجة السحجدة في قػلو 
  (17) َلُيْع ِمْغ ُقخَِّة أَْعُيٍغ(

وقج وردت في القخآف في   ىي الشفذ التي رضيت بسا أوتيت, ورضي هللا عشيا ألنيا رضيت بأمخه, :الشفدة السخضية -
 .  (18)))ارجعي إلى ربك راضية مخضية(( قػلو تعالى:

ة مغ رّبيا رضى الخب مشيا ، واشسئشانيا إلى رّبيا يدتمـد رضاىا بسا قّجر وقزى تكػيشًا أو وىحه الشفذ الستكاممة الخاضي
حكع بو تذخيعًا ، فال تدخصيا سانحة وال تديغيا معرية ، وإذا رضى العبج مغ رّبو ، رضى الخب مشو ، إذ ال يدخصو 

ػجب ذلظ رضى رّبو ولحا عقب قػلو : ) راضية (  تعالى إاّل خخوج العبج مغ زي العبػدية ، فإذا لـد شخيق العبػدية است
       بقػلو : ) مخضية(

 20))قج أفمح من زكاها(( (19)وىي الشفذ السحػرية والتي تخػض جياد الشفذ :الشفذ الدكية -
 السبحث الثاني: الفخق بين الذيظان وإبميذ  .2

, بيشسا ورد ذكخ إبميذ في القخآف الكخيع فيإحجى  آية  ثساف وثسانيغلقج ورد ذكخ الذيصاف في القخآف الكخيع في            
 ، فيل يػجج فخؽ بيشيسا؟؟عذخة آية 

 :فمشخجع الى أىل المغة لسعخفة السعشى ,الكثيخ مشا يطغ بأنو ليذ ىشاؾ فخؽ ولكغ في الحقيقة ىشاؾ فخؽ 
 أواًل : تعخيف الذيظان في المغة:

 تخجع كمسة الذيصاف في اشتقاقيا إلى جحريغ:
ْنِذ َواْلِجغِّ وَ الج ٍد ِمَغ اإْلِ ْيَصاُف(َ ُكلُّ َعاٍت ُمَتَسخِّ َصُغ( ِبَفْتَحَتْيِغ اْلَحْبُل, َو)الذَّ َوابِّ َشْيَصاٌف. َواْلَعَخُب حر األوؿ: ش ط ف: )الذَّ الجَّ

َياِشيِغ( ي اْلَحيََّة َشْيَصاًنا. َوَقْػُلُو َتَعاَلى: )َشْمُعَيا َكَأنَُّو ُرُءوُس الذَّ َقاَؿ اْلَفخَّاُء: ِفيِو َثاَلَثُة َأْوُجٍو: َأَحُجَىا َأنَُّو َشبََّو َشْمَعَيا ِفي  (21)ُتَدسِّ
ي َبْعَس اْلَحيَّاِت  َياِشيِغ أِلَنََّيا َمْػُصػَفٌة ِباْلُقْبِح. َوالثَّاِني َأفَّ اْلَعَخَب ُتَدسِّ َػْجُو َشْيَصاًنا َوُىَػ ُذو ُعْخٍؼ َقِبيٍح. َوالْ ُقْبِحِو ِبُخُءوِس الذَّ

َياِشيغِ   (22)الثَّاِلُث ِقيَل: ِإنَُّو َنْبٌت َقِبيٌح ُيَدسَّى ُرُءوَس الذَّ
                                                           

 .8/ 91الذسذ (15) 
 .27/  89الفجخ (16) 
 .17/ 32الدججة  (17)

 .28/ 89الفجخ (18) 
 0انطخ صالح بغ عبج هللا بغ حسيج , نزخة الشعيع ,السقجمة: (19) 

 .9/ 91الذسذ   20
 .37/65الرافات (21) 
الجار  -مختارالرحاح, السحقق: يػسف الذيخ دمحم, الصبعة: الخامدة,) السكتبة العرخية بج هللا دمحم بغ أبي بكخالخازي, زيغ الجيغ أبػ ع(22) 
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ْيَصاُف مخمػؽ مغ  وَشَصَغ أي: تباعج، ومشو: بئخ َشُصػٌف، وَشَصَشِت الّجار، وغخبة َشُصػٌف، وَشاَط َيِذيُط: احتخؽ غزبا، َفالذَّ
، ولكػنو مغ ذلظ اختّز بفخط القّػة الغزبّية والحسّية (23)ِمْغ ماِرٍج ِمْغ نارٍ  الشار كسا دّؿ عميو   قػلو تعالى: َوَخَمَق اْلَجافَّ 

الّحميسة، وامتشع مغ الّدجػد آلدـ، قاؿ أبػ عبيجة  : الّذيصاف اسع لكّل عاـر مغ الجّغ واإلنذ والحيػانات. قاؿ تعالى: 
ْنِذ َواْلِجغِّ  ياِشي( 24)َشياِشيَغ اإْلِ وقاؿ تعالى: َوِإذا َخَمْػا ِإلى    (25)َغ َلُيػُحػَف ِإلى َأْوِلياِئِيعْ وقاؿ تعالى: َوِإفَّ الذَّ

 (27)أي: أصحابيع مغ الجّغ واإلنذ(26)َشياِشيِشِيعْ 
وقاؿ ابغ فارس تخجع كمسة  الذيصاف إلى قػالف: أحجىسا: إف الشػف أصمية، فيكػد سسي بحلظ لبعجه عغ الحق وتسخده، 

 نذ والجواب شيصاف.وذلظ أف كل عات متسخد مغ الجغ واإل
 قاؿ جخيخ:

 أياـ يجعػنشي الذيصاف مغ غدلي
 وىغ ييػيششي إذ كشت شيصانا

َياِشيِغ{ قيل: أراد بيا الحيات.  وعمى ذلظ فدخ قػلو جل ثشاؤه: }َشْمُعَيا َكَأنَُّو ُرُءوُس الذَّ
 . (28)والقػؿ اآلخخ: إف الشػف زائجة عمى فعالف، وىػ يكػف مغ شاط، إذا بصل 

 ط: )الذيط( -ي-ثاني : شالجحر ال
شّيصُت المحَع الّذْيط: مرجر شاط الذيُء َيذيط َشْيصًا وَشَيصانًا، ِإذا اْحَتَخَؽ. َقاَؿ َأُبػ الشَّْجع: كذائِط الخُّبِّ َعَمْيِو األْشَكِل و 

ْمَصاف، ِإذا سبعو ِبَسا يعّخضو لْمَقْتل. واستذاط لخجُل َغزبًا،  تذييصًا، ِإذا دّخشتو َولع ُتشزجو. وأشاَط الخجُل ِبَجـ الخجل ِعْشج الدُّ
ْيَصاف مغ شاط َيذيط ْيط بسعَشى الحَّىاِب والُبْصالِف (29)ِإذا التيب وتغّيظ. َوَقاَؿ قـػ مغ أىل المَُّغة ِإف اشتقاؽ الذَّ , والذَّ

 (30)والَيالؾِ 
 :تعخيف الذيظان اصظالًحا :ثانًيا

ْنذِ          ٍد ِمَغ اإْلِ َوابِّ شيصاف,  ُكلُّ َعاٍت ُمَتَسخِّ وُيصمق الذيصاف عمى كل بعيٍج عغ الخيخ، وعمى كل مغ شاَؿ َواْلِجغِّ َوالجَّ

                                                                                                                                                                                     

 .165(, 1999الشسػذجية، بيخوت,
 .55/15الخحسغ (23) 
 .       6/112األنعاـ(24) 
 .6/121األنعاـ(25) 
 . 14/ 2البقخة (26) 
اني, السفخدات في غخيب القخآف , السحقق: صفػاف عجناف الجاودي, الصبعة: األولى ) دار القمع، الجار أبػ القاسع الحديغ بغ دمحم األصفي(27) 

 .454ىػ(,  1412دمذق,  –الذامية 

 -بيخوت,  –أحسج بغ فارس بغ زكخياء القدويشي, مجسل المغة البغ فارس, تحقيق: زىيخ عبج السحدغ سمصاف, الصبعة الثانية,)مؤسدة الخسالة (28)
 .502ـ( ,1986 -ىػ  406

بيخوت،  –السحقق: رمدي مشيخ بعمبكي, الصبعة: األولى ,دار العمع لمسالييغ  , جسيخة المغة , دمحم بغ الحدغ األزدي )29(
, كتاب العيغ,السحقق: د ميجي السخدومي، د إبخاىيع الدامخائي ,) دار ومكتبة الخميل بغ أحسج الفخاىيجي ,868: 2,  ( 1987

 . 275: 6اليالؿ( ,
, تاج العخوس, السحقق: مجسػعة مغ السحققيغ,) دار محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي أبػ الفيس السمقب بسختزى الدبيجي )30(

 . 431:  19اليجاية(, , 
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خ، كسا وُيصمق عمى كل عاٍت متسخٍد خبيث ، سػاًء كاف مغ الجغ أو اإلنذ أو الجواب  .(31)مكُثُو في الذَّ
وقج ُتدتعسل مفخدة " الذيصاف " في زعيع  ىحا ( مخة88و لقج تكخر ذكخ" الذيصاف " بسذتقاتو السختمفة في القخآف الكخيع)

الذياشيغ و ىػ " إبميذ " ، و قج جاء ذكخ الذيصاف في القخآف الكخيع في آيات عجيجة وأراد بو إبميذ ، كسا في قػؿ هللا 
ا َكاَنا ِفيِو َوُقْمَشا اْىِبُصػ  ْيَصاُف َعْشَيا َفَأْخَخَجُيَسا ِمسَّ و َجلَّ : ﴿َفَأَزلَُّيَسا الذَّ ْا َبْعُزُكْع ِلَبْعٍس َعُجوّّ َوَلُكْع ِفي اأَلْرِض ُمْدَتَقخّّ َعدَّ

, لحلظ إف كمسة إبميذ قج تكػف مختمفة عغ معشى كمسة فإبميذ يعتبخ رئيذ الذياشيغ وكبيخىع ,(32)َوَمَتاٌع ِإَلى ِحي﴾ 
خ لفطة الذيصاف, مغ خالؿ الذيصاف, وقج يخاد بيا نفذ السعشى, لحلظ جعل بعس العمساء أف كمسة إبميذ تعتبخ مغ نطائ

 ذلظ عخُفت كمسة ابميذ في المغة, واالصصالح.
 ثالًثا : تعخيف إبميذ لغة:

إف أصل كمسة إبميذ في المغة العخبية ىػ مغ الفعل َبَمَذ )بسعشى ُشِخَد(، عشجىا يكػف معشى إبميذ ىػ "السصخود مغ      
الفعل ىػ "يئذ" وبالتالي يكػف السعشى "الحي يئذ مغ رحسة  رحسة هللا". ولكغ العجيج مغ المغػييغ يجسع عمى أف معشى

 ."هللا
 رابعًا: تعخيف إبميذ اصظالحًا : 

الحي رفس الدجػد آلدـ حيغ خمقو هللا ، فاستحق لعشتو ، وُشخد مغ جشتو ، ووجبت لو الشار بعج إنطار هللا لو  الجاف       
وقج ورد في قػلو تعالى : )َوِإْذ ُقْمَشا ِلْمَسالِئَكِة ( 33)يؤَت أحج مغ العالسيغإلى يـػ القيامة ، وُأوتي مغ وسائل اإلغػاء ما لع 

ـَ َفَدَجُجوا ِإالَّ ِإْبِميَذ َكاَف ِمْغ اْلِجغِّ َفَفَدَق َعْغ َأْمِخ َربِِّو(  .(34)اْسُجُجوا آلَد
ْيَظاُن  :( و تعالىيتزح مسا سبق أف لفظ الذيصاف فقج يخاد بو إبميذ خاصة، كسا في قرة آدـ وإبميذ كقػل َفَأَزلَُّهَسا الذَّ

 .(35)(َعْشَها
ْيَظاُن ِلُيْبِجَي َلُهَسا َما ُووِرَي َعْشُهَسا ِمن َسْهَءاِتِهَسا :( وقػلو  .(36)(  َفَهْسَهَس َلُهَسا الذَّ

َجَعْمَشا ِلُكلِّ ِنِبيٍّّ  )َوَكَحِلكَ  : ، كسا في قػلو تعالى37وقج يخاد بالذيصاف كل شخيخ مفدج داع لمغي والفداد مغ الجغ واإلنذ
ُمهُُ َفَحْرُهْم َوَما َعُجوِّا َشَياِطيَن اإِلنِذ َواْلِجنِّ ُيهِحي َبْعُزُهْم ِإَلى َبْعضٍّ ُزْخُخَف اْلَقْهِل ُغُخوًرا َوَلْه َشاء َربَُّك َما َفعَ 

 .(38)( َيْفَتُخونَ 
ْنِذ ". َقاَؿ َيا وَعْغ َأِبي ُأَماَمَة َقاَؿ: قاؿ َرُسػُؿ هللِا َصمَّى هللُا عَ  ْذ ِباِ  ِمْغ َشخِّ َشَياِشيِغ اْلِجغِّ َواإْلِ َمْيِو َوَسمََّع: " َيا َأَبا َذرٍّ َتَعػَّ

                                                           

 .165مختار الرحاح , زيغ الجيغ الخازي, انطخ:  )31(
 .36/  2البقخة   )32(
(, مػقع الجرر الدشية عمى اإلنتخنت تع تحسيمو 11قجية ,عجد األجداء)َعمػي بغ عبج القادر الدقاؼ, لسػسػعة العانطخ: )33(

 (.367/ 8, )ىػ 1433في/ ربيع األوؿ 
 . 50/ 18الكيف  )34(
 .    2/36البقخة   )35(

 (36) .20/ 7األعخاؼ   
37 ج دمحم شاكخ, الصبعة: األولى, ) دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب, أبػ جعفخ الصبخي , جامع البياف في تأويل القخآف  السحقق: أحس 

.111: 1 ـ(,  2000 -ىػ  1420مؤسدة الخسالة    
 (38) . 112/ 6األنعاـ    
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ْنِذ َواْلِجغِّ ُيػِحي َبْعُزُيْع ِإَلى َبْعٍس زُ   .(39)ورً ْخُخَؼ اْلَقْػِؿ ُغخُ َنِبيَّ هللِا: َوَىْل َلإْلِْنِذ َشَياِشيٌغ؟ َقاَؿ:" َنَعْع َشَياِشيُغ اإْلِ
وعمى ىحا فإف الذيصاف إذا أريج بو الجشذ فمو معشياف: معشى خاص, ومعشى عاـ فأما الخاص فيخاد بو إبميذ وذريتو 
السخمػقػف مغ الشار، والحيغ ليع القجرة عمى التذكل، وىع يتشاكحػف, ويتشاسمػف, ويأكمػف, ويذخبػف، وىع محاسبػف عمى 

عمى الػسػسة واإلغػاء، وىع بيحا عاممػف عمى التفخيق والخخاب، جاىجوف لفرل ما  أعساليع في اآلخخة، مصبػعػف بفصختيع
ما أمخ هللا بو أف يفرل، وإبخاـ ما يجب فرسو، وفرع ما يجب إبخامو، فيع والسالئكة عمى  أمخ هللا بو أف يػصل، ووصل

  شخفي نقيس.
, والجواب, فأما مغ جانب الجغ واإلنذ فيػ التسخد وأما السعشى العاـ فيخاد بو كل مخمػؽ عات متسخد مغ اإلنذ, والجغ

 :والعرياف ألمخ هللا, ومحاولة بحر الفداد في األرض بذتى صػره وأشكالو  قاؿ تعالى
ْنِذ َواْلِجغِّ ُيػِحي َبْعُزُيْع ِإَلى َبْعٍس ُزْخُخَؼ اْلَقػْ ( ُخوًرا َوَلْػ َشاَء َربَُّظ َما َفَعُمػُه ِؿ غُ َوَكَحِلَظ َجَعْمَشا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُجوِّا َشَياِشيَغ اإْلِ

(40) (َفَحْرُىْع َوَما َيْفَتُخوَف(
. 

 .(41)وأما مغ جانب الجواب فيػ الخبث واألذى الحي تسيدت بو عغ جشديا
  .  وسهسة الشفذ والذيظان 2.2

ما رفس إبميذ الدجػد فعشج إف وسػسة  الشفذ لإلنداف أقػى مغ وسػسة الذيصاف لو , فالشفذ أقػى مغ الذيصاف,      
فقج وسػس إبميذ بعجـ الدجػد آلدـ )عميو الدالـ( نفدو األمارة بالدػء، فالشفذ آلدـ لع يكغ شيصاف في ذلظ الػقت , 

) إف  :ضعيفًا قاؿ تعالى يرف كيج الذيصاف في بعس آياتو بأنو  الكخيع  بالدػء ىي إحجى مػانع الخيخ, فالقخآف  األمارة
(42)يفًا (كيج الذيصاف كاف ضع

. 

فالشفذ األمارة بالدػء، سػاء كانت عشج اإلنداف أو عشج إبميذ ىي مغ مػانع الخيخ, ومغ دوافع الذخ, لحلظ إف ما يقع   
فيو االنداف مغ معاصي أو ذنػب ىػ نفدو, فالشفذ ىي العجو الحقيقي لإلنداف وليذ الذيصاف, فقج تخكشا العجو الحقيقي 

الزعيف وىػ الذيصاف, فقج نرـػ ونرمي ونفعل العبادات وبالخغع مغ ذلظ نقع في  وىػ الشفذ, وذىبشا إلى العجو
السعاصي والحنػب , فسا الدبب في ذلظ, أوماىي السرادر التي تجعمشا نقع في السعاصي , إنيا الشفذ التي تجخى وراء 

لشا الذيصاف, ولشتبع شخيق هللا لشكدب األىػاء والذيصاف, لحلظ يجب عميشا أف نتخؾ كل ما  تديشو لشا نفدشا, أو ما يديشو 
 رضاه في الجنيا واآلخخة.

 :تعخيف الهسهسة لغة
اِو, ومشو قػلو تعالى وس وس: )اْلَػْسَػَسُة( َحِجيُث الشَّْفِذ، ُيَقاُؿ: )َوْسَػَسْت( ِإَلْيِو َنْفُدُو )َوْسَػَسًة( َو )ِوْسَػاًسا( ِبَكْدِخ اْلػَ       

ِبِو َنْفُدُو( أي: نعمع ما تػسػس بو نفذ االنداف مغ شيػات تصمب استشفاذىا، مثل الترّشع مع الخمق،  ) َوَنْعَمُع ما ُتَػْسِػُس 
ْلَداِؿ  ,(43)وسػء الخمق، والحقج.. وغيخ ذلظ مغ آفات الّشفذ التي تذّػش عمى القمب والػقت )َواْلَػْسَػاُس( ِباْلَفْتِح ااِلْسُع َكالدِّ

                                                           

, ) دار أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ ىالؿ بغ أسج الذيباني , مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل , السحقق: أحسج دمحم شاكخ, الصبعة: األولى(39) 
 .618: 36 ـ(, 1995 -ىػ  1416القاىخة, ،  –الحجيث 

 .112/ 6األنعاـ (40) 
 .369: 8انطخ عمػي بغ عبج القادر الدقاؼ, السػسػعة العقجية  (41)

 . 76/  4الشداء  (42)
 –ابالسحقق: إبخاىيع البديػني, الصبعة:الثالثة,)الييئة السرخية العامة لمكت , لصائف اإلشارات,عبج الكخيع بغ ىػازف بغ عبج السمظ القذيخي  (43)
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ْلَداِؿ.   َوالدَّ
 ة اصظالحًا:تعخيف الهسهس

. قاؿ تعالى: )َوَنْعَمُع َما ُتَػْسِػُس ِبِو  (44)«الػسػسة حجيُث الشفذ والرػت الخفي مغ ريٍح تيدُّ قربًا ونحػه كاليسذ»     
 . (45)َنْفُدُو(

الػسػسة كثخة حجيث الشفذ بسا ال قاؿ الساوردي في تفديخ قػلو عد وجل: )َوَلَقْج َخَمْقَشا اإِلنَداَف َوَنْعَمُع َما ُتَػْسِػُس ِبِو َنْفُدُو(  
(46)تحرل في حفاء وإسخار

. 

ْنداَف َوَنْعَمُع ما ُتَػْسِػُس ِبِو َنْفُدُو( أي ما يحجث بو قمبو فال تخف ى عميشا سخائخه وقاؿ الخازف في قػلو عد وجل: َوَلَقْج َخَمْقَشا اإْلِ
  (47)وضسائخه

ـُ. )َوَنْعَمُع َما ُتَػْسِػُس ِبِو َنْفُدُو( َأْي َما  وقاؿ القخشبي في تفديخ قْػُلُو َتَعاَلى: )َوَلَقجْ  ْنداَف( َيْعِشي الشَّاَس، َوِقيَل آَد َخَمْقَشا اإْلِ
، َفالَِّحي فَّ اْلُسَخاَد ِباإْلِ َيْخَتِمُج ِفي ِسخِِّه َوَقْمِبِو َوَضِسيِخِه، َوِفي َىَحا َزْجٌخ َعِغ اْلَسَعاِصي الَِّتي َيْدَتْخِفي ِبَيا. َوَمْغ َقاَؿ: إِ  ـُ ْنَداِف آَد

َجَخِة، ُثعَّ ُىَػ َعاّـّ ِلَػَلِجِه. َواْلَػْسَػَسُة َحِجيُث الشَّْفِذ ِبسَ  ـِ اْلَخِفيِّ َوْسَػَسْت ِبِو َنْفُدُو ُىَػ اأْلَْكُل ِمَغ الذَّ  .(48)ْشِدَلِة اْلَكاَل
داف بأنو خالقو، وعمسو محيط بجسيع أمػره، حتى قاؿ ابغ كثيخ في تفديخ اآلية الدابقة: يخبخ هللا تعالى عغ قجرتو عمى اإلن

 (49)إنو تعالى يعمع ما تػسػس بو نفػس بشي آدـ مغ الخيخ والذخ
 وقج فدخ سيل بغ عبج هللا الُتدتخي قػلو تعالى :) َوَنْعَمُع َما ُتَػْسِػُس ِبِو َنْفُدُو ( فقاؿ:

عخفة الجنيا، وأسخ العجو معخفتو، فإذا عخفتو فقج أسختو، إف معخفة الشفذ أخفى مغ معخفة العجو، ومعخفة العجو أجمى مغ م 
وإف لع تعخؼ أنو العجو وأسخؾ فإنسا مثل العبج والعجو والجنيا كسثل الرياد والصيخ والحبػب، فالرياد إبميذ، والصيخ العبج، 

                                                                                                                                                                                     

 450: 3 مرخ(,
: 5أبػ العباس، شياب الجيغ، أحسج بغ يػسف بغ عبج الجائع الحمبي, الجر السرػف السحقق: الجكتػر أحسج دمحم الخخاط, )دار القمع، دمذق (, (44) 
276. 
 .  16/ 50ؽ  (45)

بيخوت /  -بغ عبج الخحيع ,) دار الكتب العمسية  أبػ الحدغ عمي بغ دمحم البرخي الساوردي,الشكت والعيػف, السحقق: الديج ابغ عبج السقرػد(46) 
السحقق: عبج الجميل عبجه شمبي, الصبعة: األولى ,) عالع  , معاني القخآف وإعخابو, إبخاىيع بغ الدخي بغ سيل، أبػ إسحاؽ, الدجاج .346: 5لبشاف(, 
دمحم بغ  -السحقق: أبػ عبج هللا حديغ بغ عكاشة  ديد,, ابغ أبي زمشيغ, تفديخ القخآف الع 44: 5 ـ(, 1988 -ىػ  1408بيخوت ,  –الكتب 

 .271: 4  (,2002مرخ/ القاىخة  -مرصفى الكشد, الصبعة: األولى,)الفاروؽ الحجيثة 
الكتب  رالخازف عالء الجيغ عمي بغ دمحم بغ إبخاىيع أبػ الحدغ، لباب التأويل في معاني التشديل, تحقيق: دمحم عمي شاىيغ, الصبعة: األولى،) دا(47) 

السحقق: عبج هللا محسػد شحاتو, الصبعة: األولى, ) دار إحياء , مقاتل بغ سميساف ,تفديخ مقاتل بغ سميساف, 187: 4 ىػ(. 1415بيخوت,  –العمسية
 .112: 4 (, 1423بيخوت,  –التخاث 
خدوني وإبخاىيع أشفير, الصبعة: الثانية ) دار الكتب أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج شسذ الجيغ القخشبي, الجامع ألحكاـ القخآف تحقيق: أحسج الب(48) 

, انطخ دمحم بغ عبج الخحسغ بغ عبج هللا الحدشي الحديشي اإِليجي الذافعّي, تفديخ اإليجي 8: 17 ـ(, 1964 -ىػ 1384،  القاىخة –السرخية 
, مكي بغ أبي شالب , اليجاية 180: 4, ـ ( 2004ىػ ,  1424بيخوت, ،  –جامع البياف في تفديخ القخآف  الصبعة: األولى, ) دار الكتب العمسية 

جامعة الذارقة، بإشخاؼ أ. د: الذاىج البػشيخي,  -الى بمػغ الشياية , السحقق: مجسػعة رسائل جامعية بكمية الجراسات العميا والبحث العمسي 
 .7036: 11( , 2008جامعة الذارقة -ية كمية الذخيعة والجراسات اإلسالم -الصبعة: األولى ) مجسػعة بحػث الكتاب والدشة 

 –السحقق: دمحم حديغ شسذ الجيغ, ) دار الكتب العمسية، , تفديخ ابغ كثيخ ط العمسية,أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي البرخي (49) 
 .377: 4(,   1999جيشة الشبػيةالس -, حكست بغ بذيخ, الرحيح السدبػر, الصبعة : األولى,) دار السآثخ 371: 7(, ىػ 1419-بيخوت, 
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ظ: ما يقػؿ الشاس، أنت قج والحبػب الجنيا، وما مغ نطخة إال ولمذيصاف فييا مصسع، فإف كشت صائسًا فأردت أف تفصخ قاؿ ل
ُعخفت بالرـػ تخكت الرياـ. فإف قمت: مالي ولمشاس. قاؿ لظ: صجقت أفصخ، فإنيع سيزعػف أمخؾ عمى الحدبة 

 واإلخالص في فصخؾ، وإف كشت عخفت بالعدلة فخخجت. قاؿ: ما يقػؿ الشاس، تخكت العدلة.
 مى اإلخالص والحدبة.فإف قمت: مالي ولمشاس. قاؿ: صجقت اخخج فإنيع سيزعػف أمخؾ ع

 .(50)وكحلظ في كل شيء مغ أمخؾ، يخدؾ إلى الشاس حتى كأنو ليأمخؾ بالتػاضع لمذيخة عشج الشاس
عغ الػسػسة ، ووضح أنيا مغ الذيصاف  روى البخاري ومدمع عغ أبي ىخيخة قاؿ: قاؿ رسػؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقج حجثشا الخسػؿ 

 :-ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 
 .(51)يأتي الذيصاف أحجكع فيقػؿ مغ خمق كحا؟ مغ خمق كحا؟ حتى يقػؿ مغ خمق ربظ؟ فإذا بمغو فميدتعح باِ وليشتو""

والػسػسػة صفػة مالزمة لمذيصػاف ، ال تفارقو في كل حاالتو لحا فقػج سسي بيا  )الػسػػاس الخشاس( كسا وصفو الحق 
 سبحانو في سػرة الشاس.
 (52) " اآلية: " الذيصاف جاثع عمى قمب ابغ آدـ فإذا سػيى وغفػل  وسػس ، وإذا ذكخ هللا خشذيقػؿ ابغ عباس في ىحه 

ُيَهْسِهُس ِفي ويرف القاضي بجر الجيغ الذبمي كيفية وقػع الػساوس في ضػء تفديخه لدػرة الشاس فيقػؿ : " وقػلو )
 في قػلو كخ محميػا ثانيػًا فػي صجور الشاس ، وتأمل الدخصفة ثالثة لمذيصاف فحكخ وسػستو أواًل , ثع ذ (53)ُصُجوِر الشَّاِس( 

في قمػبيع, فالرجور ىي ساحة القمب وبيتو، فسشو تجخل الػاردات عميو  : ولع يقػل ُيَهْسِهُس ِفي ُصُجوِر الشَّاِس() :تعالى 
إلى الرجر ثع تتفخؽ عمى فُتجسع في الرجر ثع تمج في القمب, فيػ بسشدلة الجىميد، مغ القمب تخخج األوامخ واإلرادات 

َفَهْسَهَس ِإَلْيِه  : الجشػد ، فالذيصاف يجخػل إلػى سػاحة القمب وبيتػو فيمقي ما يخيج إلقاءه إلى القمب وليػحا قاؿ تعالى
ْيَظانُ   .(55)ولع يقل فيو. وهللا تعالى أعمع ( 54)الذَّ

حيي قالت " كاف رسػؿ هللا معتكفا فأتيتػو أزوره والذيصاف يجخي مغ ابغ آدـ مجخي الجـ ، فقػج أخخج مدمع عغ صفية بشت 
لياًل فحجثتػو ثع قست, فانقمبػت فقػاـ معي ليقمبشي, وكاف مدكشيا في دار أسػامة ابغ زيج فسخ رجالف مغ األنرػار فمسا رأيػا 

إف الػذيصاف يجػخي مغ  الشبي أسخعا فقػاؿ الشبػي عمػى رسمكسا إنيا صفيػة بشت حيي فقاال: سبحاف هللا يا رسػػؿ هللا قاؿ

                                                           

بيخوت ,  –سيل بغ عبج هللا, تفديخ التدتخي, جسعيا: أبػ بكخ دمحم البمجي,السحقق: دمحم باسل عيػف الدػد , الصبعة: األولى,) دارالكتب العمسية  (50)
1423 ), 211. 

بيخوت(, اإليساف,  –, )دار إحياء التخاث العخبي  الباقي دمحم فؤاد عبجمدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخي , السدشج الرحيح السخترخ,   (51)
 (.134,) رقع 60

السحقق: دمحم حديغ شسذ الجيغ, ط العمسية ) دار الكتب  , تفديخ ابغ كثيخ ط العمسية,أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي البرخي (52) 
 .508: 8(, ىػ 1419-بيخوت,  –العمسية،

 .5/  114الشاس(53) 

 .  120/ 20شو (54) 
السحقق: عمي عبج الباري عصية , الصبعة: األولى ,) دار الكتب  , روح السعاني, شياب الجيغ محسػد بغ عبج هللا الحديشي األلػسيانطخ  (55)

 .526: 15 (, 1415بيخوت ,  –العمسية 
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 (56)اإلنداف مجػخى الجـ ,وإني خذيت أف يقحؼ في قمػبكسا شخًا, أو قاؿ شيئا
 –يقػؿ األستاذ دمحم خميفة ": وإنو ليجخي مجخى الجـ في العخؽ حتى يبمغ القمب فيخشذ حتى يخى غفمة مغ اإلنداف عغ ربو 

الحكخيات واألحالـ لتختع في لحائح الػذيػات وتميث السذاعخ فيخكب خػاشخه ، ويدبح بيا بيغ – وما أكثخ غفالت اإلنداف
 (57) وراء الخػاشخ فإذا وصل الذيصاف إلى ما يخيػج ضػحظ مػغ أعساقو, ألنو أضل ذلظ اإلنداف عغ صخاط هللا السدتقيع

 :  مجاخل الذيظان إلى الشفذ.  2.2
 :أواًل : الكبخ

ػ الذياشيغ ، فقج كػاف عابػجًا زاىجًا ، بمغ بو الحػج في الصاعػة والعبػادة أف تمػظ ىػي الرفة التي ُأتي مشيا إبميذ أب       
سسي شاووس السالئكة ، ومغ ىػحه الشقصػة بالحات دخػل إلى نفدػو العجب بشفدػو والتكبخ عمى غيػخه، وىحا ما يقخره الحق 

ِة اْسُجُجوا ِِلَدَم َفَدَجُجوا ِإالَّ ِإْبِميَذ َأَبى َواْسَتْكَبَخ َوَكاَن ِمَن َوِإْذ ُقْمَشا ِلْمَساَلِئكَ  : سبحانو في غيخ آية فػي كتػاب هللا تعػالى
 .(58) اْلَكاِفِخيَن 
  الخمهد ثانيًا: حب

وزوجػو ، فيي إذًا إحػجى  وىحه ىي الرفة الثانية التي يبخزىا القخآف في معخض حجيثو عسا أزّؿ بو إبميذ آدـ      
ْيظاُن ِلُيْبِجَي َلُهسا  : وزوجو ، قاؿ تعالى –عميو الدالـ  –ميذ عمى آدـ السجخميغ الحيغ دخل مشيسا إب )َفَهْسَهَس َلُهَسا الذَّ

َجَخِة ِإالَّ َأْن َتُكهنا َمَمَكْيِن َأْو   (َتُكهنا ِمَن اْلخاِلِجينَ ما ُووِرَي َعْشُهسا ِمْن َسْهآِتِهسا َوقاَل ما َنهاُكسا َربُُّكسا َعْن هِحُِ الذَّ
 :                                                                                  : حب الُسمكثالثاً 

التسمظ فييا ، والتخقي في  ومغ أحب الخمػد في ىحه األرض ، ورغب عغ ىجخىا ، ُأوِرث في قمبو حبيا , وحب       
ذاؾ الحي كاف يجيل مغ تمظ  –غ خالليا إلى قمب آدـ مخاتب ممكيا ، ولحا جاءت الرفة الثانيػة التي نفح الذيصاف م

اإلنداف  التسمظ, والعمػ في دنياه أحب فبعج أف حببو في الخمػد دفع بػساوسو مغ خالؿ حب –السكائج والػساوس الكثيخ 
ْيَظاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَمى َشَجخَ  : البقاء فييا يقػؿ تعالى  (59)ِة اْلُخْمِج َوُمْمكٍّ اَل َيْبَمى َفَهْسَهَس ِإَلْيِه الذَّ

الخمػد وشػؿ األمل فتح عمى نفدو أبػاب الذيصاف  فيحا مكسػغ ضػعف لجى البذخ أجسعيغ ، جبمػا عميو ، فسغ غحاه بحب
 . لقاء هللا، أغمق عمى الذيصاف تمظ األبػاب فخده صاغخاً  عمى مرارعيا ، ومغ داواه بالدىج في الجنيا وحب

 : تأثيخ الشفذ عمى االندان  الثالث.السبحث 3
لقج وردت آيات كثيخة في القخآف تبيغ مجى تأثيخ الشفذ عمى االنداف, واف الشفذ أخصخ مغ وسػسة الذيصاف كسا       

 ذكخت سابقًا في بجاية البحث, فالشفذ أخصخ تأثيخًا مغ وسػسة الذيصاف  
 :خيو وقج قاؿ هللا تعالى لحلظ عشجما قتل قابيل أخاه ىابيل وسػست لو نفدو بقتل أ

                                                           

,) رقع 9بيخوت(, الدالـ  –)دار إحياء التخاث العخبي  اقيدمحم فؤاد عبج البمدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخي , السدشج الرحيح السخترخ, (56) 
2175.) 

 /161/ 6/ 1973 . ص ––االستعاذة في القخآف الكخيع  –دمحم خميفة , مجمة األزىخ (57) 

 . 34/ 2البقخة  (58) 
 . 120/ 20شو  (59)
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(60)()َفَصػََّعْت َلُو َنْفُدُو َقْتَل َأِخيِو َفَقَتَمُو َفَأْصَبَح ِمَغ اْلَخاِسِخيغَ 
. 

 )َفَصػََّعْت َلُو َنْفُدُو(.اختمف العمساء في تفديخ قػلو 
 .(61)قاؿ مجاىج: شجعتو نفدو عمى قتل أخيو, وقاؿ قتادة: زيشت لو نفدو

 ثشاؤه بقػلو: "فصّػعت" فآتتُو وساعجتو عميو, قاؿ أبػ جعفخ: يعشي جل
مت" مغ" الصػع"، مغ قػؿ القائل :"شاعشي ىحا األمخ"، إذا انقاد لو  .(62)وىػ "فعَّ

 . (63)وقيل سيمت لو ذلظ
ْقُتُو إْمخِي" أي: َعَرْبُتو بو َرْت" وتقػؿ "َشػَّ  .(64)وقيل أيزًا  "َفَصػََّعْت" أي: "َرخَّ

ٍد ِفي ُو: َفَصػََّعْت َلُو َنْفُدُو َقْتَل َأِخيِو َدلَِّت اْلَفاُء َعَمى التَّْفِخيِع َوالتَّْعِقيِب، َوَدؿَّ )َشػََّع( َعَمى ُحجُ َقْػلُ قاؿ ابغ عاشػر في َ  وِث َتَخدُّ
َج ُفَخًصا َنْفِذ َقاِبيَل َوُمَغاَلَبٍة َبْيَغ َداِفِع اْلَحَدِج َوَداِفِع اْلَخْذَيِة، َفَعِمْسَشا َأفَّ اْلُسَفخََّع َعشْ  َد َمِميِّا، َأْو َفَتَخصَّ ُو َمْحُحوٌؼ، َتْقِجيُخُه: َفَتَخدَّ

ا، َأْي َمكََّشُو ِمَغ اْلُسَصػَِّع. َوالصَّْػُع َفَصػََّعْت َلُو َنْفُدُو. َفَقْج ِقيَل: ِإنَُّو َبِقَي َزَماًنا َيَتَخبَُّز ِبَأِخيِو، )َوَشػََّع( َمْعَشاُه َجَعَمُو َشاِئعً 
 َػاِعَيُة:َوالصَّ 

ْكَخاِه، َوالتَّْصِػيُع: ُمَحاَوَلُة الصَّْػِع. َشبََّو َقْتَل َأِخيِو ِبَذْيٍء ُمَتَعاٍص َعْغ َقاِبيَل َواَل ُيصِ  ِل َواْلَخْذَيِة. ِضجُّ اإْلِ يُعُو ِبَدَبِب ُمَعاَرَضِة التََّعقُّ
يُشُو َوُيَحلُِّل َلُو اْلَقْتَل اْلُسَتَعاِصَي، َفَكاَف )َشػََّعْت( اْسِتَعاَرًة َتْسِثيِميًَّة، َواْلَسْعَشى َوُشبَِّيْت َداِعَيُة اْلَقْتِل ِفي َنْفِذ َقاِبيَل ِبَذْخٍز ُيعِ 

َلْت َلُو َقْتَل َأِخيِو َبْعَج ُمَساَنَعٍة. َوَقْج ُسِمَظ ِفي  َلُو َنْفُدُو َقْتَل َأِخيِو  َقْػِلِو: َفَصػََّعْت اْلَحاِصُل ِمْغ َىَحا التَّْسِثيِل َأفَّ َنْفَذ َقاِبيَل َسػَّ
يَجاِز َأْف ُيْحَحَؼ َفَصػََّعْت َلُو َنْفُدُو َقْتَل َأِخيِو َوُيقْ  ْشَشاِب، َوَكاَف ُمْقَتَزى اإْلِ َتَرَخ َعَمى َقْػِلِو َفَقَتَمُو َلِكْغ ُعِجَؿ َعْغ َفَقَتَمُو َمْدَمَظ اإْلِ

َثُو ِبَقْتِل َمْغ َكاَف َشْأُنُو الخَّْحَسَة ِبِو َوالخِّ  َذِلَظ ِلَقْرِج َتْفِطيِع َحاَلِة اْلَقاِتِل ِفي خِّيَخِة َوَقَداَوِة َقْمِبِو، ِإْذ َحجَّ ْفَق، َفَمْع َتْرِػيِخ َخَػاِشِخِه الذِّ
 .(65)َيُكْغ َذِلَظ ِإْشَشاًبا
لى أنو كانت ىشاؾ بػاعث تذيخ إ -صيغة التفعيل -تعالى َفَصػََّعْت تعبيخ دقيق بميغ، فإف ىحه الريغة -والتعبيخ بقػلو

متعجدة تتجاذب نفدو، كانت ىشاؾ بػاعث الذخ التي تجعػه إلى االقجاـ عمى قتمو، ودوافع الخيخ التي تسشعو مغ اإلقجاـ عمى 
 .(66)قتل أخيو، وأخيخا تغمبت دوافع الذخ عمى دوافع الخيخ فقتل أخاه

                                                           

(60) .   30/ 5السائجة    
 (61) في تفديخ القخآف السجيج , تحقيق :عادؿ أحسج عبج السػجػد، و عمي دمحم معػض، أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ دمحم بغ عمي الػاحجي, الػسيط 

دار و أحسج دمحم صيخة، و أحسج عبج الغشي الجسل, و عبج الخحسغ عػيذ, قجمو وقخضو: األستاذ الجكتػر عبج الحي الفخماوي, الصبعة: األولى،) 
  .177: 2 ,  1994 -ىػ  1415لبشاف,  –الكتب العمسية، بيخوت 

(62) .220: 10الصبخي, جامع البياف,    

 (63) تحقيق وتعميق: الذيخ عادؿ أحسج عبج السػجػد، الذيخ عمي دمحم معػض، الجكتػر أحسج دمحم صيخة، الجكتػر أحسج عبج الغشي  الػاحجي, الػجيد,
 –ألولى ,) دار الكتب العمسية، بيخوت الجسل، الجكتػر عبج الخحسغ عػيذ, قجمو وقخضو: األستاذ الجكتػر عبج الحي الفخماوي, الصبعة: ا

1994لبشاف  ,)316.  
أبػ الحدغ السجاشعي البرخي السعخوؼ باألخفر, معانى القخآف, تحقيق: الجكتػرة ىجى محسػد قخاعة, الصبعة: األولى ,)مكتبة الخانجي، (64) 

1990القاىخة  ,)1 :280.  

(65) تػنذ,  –لجار التػندية لمشذخ ) ابغ عاشػر, التحخيخ والتشػيخ, دمحم الصاىخ بغ دمحم   1984 , ) 6 :172.  

(66) .122: 4الصشصاوي ,التفديخ الػسيط    
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 وقج صػر اإلماـ الخازي ىحا السعشى ترػيخًا حدشًا فقاؿ:
السفدخوف: فصػعت، أي: سيمت لو نفدو قتل أخيو، وتحقيق الكالـ أف اإلنداف إذا ترػر القتل العسج العجواف, وكػنو  قاؿ

مغ أعطع الكبائخ فيحا االعتقاد يريخ صارفا لو عغ فعمو فيكػف ىحا الفعل كالذيء العاصي الستسخد عميو الحي ال يصيعو 
ا، صار ىحا الفعل سيال عميو، فكأف الشفذ جعمت بػساوسيا العجيبة ىحا الفعل أنػاع وساوسيبػجو ألبتو. فإذا أوردت الشفذ 

 .(67)كالسصيع لو، بعج أف كاف كالعاصي الستسخد عميو، فيحا ىػ السخاد بقػلو: َفَصػََّعْت َلُو َنْفُدُو َقْتَل َأِخيوِ 
الت العدائع الخديئة، واستحكست القرػد لحلظ ال تدتػلى ىػاجذ الشفػس عمى صاحبيا إال بعج استتار مػاعظ الحق، فإذا تػ 

 الفاسجة مغ العبج صارت دواعى الحق خفية مغسػرة.
فيحه القرة التي حكاىا القخآف الكخيع ترف لشا نسػذجيغ مغ البذخ تسكشت مغ أحجىسا روح االعتجاء، كسا تسكشت روح 

 الصيبػبة مغ اآلخخ، وىسا وجيا لػجو، دوف رادع يخدع األوؿ مغ الثاني:
 الشسػذج األوؿ: نسػذج اإلنداف الشداع إلى الذخ، السياؿ إلى العجواف، السرخ عمى األذى، الستعجي لمحجود.

الشسػذج الثاني: نسػذج اإلنداف الشداع لمخيخ، السياؿ إلى اإلنراؼ، الحخيز عمى اإلحداف، الستسدظ بالتقػى, وىحا ما ورد 
 عمى لداف ىابيل مغ خالؿ قػلو تعالى: 

َ َربَّ اْلَعاَلسِ )َلِئْن  ي َأَخاُف َّللاَّ  (68)يَن( َبَدْظَت ِإَليَّ َيَجَك ِلَتْقُتَمِشي َما َأَنا ِبَباِسطٍّ َيِجَي ِإَلْيَك أِلَْقُتَمَك ِإنِّ
بسفخدىسا ولع يتجخل بيشيسا عشرخ ثالث، ليخدع اإلنداف  وتبيغ لشا نفذ القرة أنو عشجما واجو كل واحج مشيسا اآلخخ

يشو وبيغ االعتجاء عمى اإلنداف الخيخ، كاف عشرخ الخيخ ىػ الزحية والفخيدة لعشرخ الذخ، ولع تشفع الذخيخ، ويحػؿ ب
 تقػى الستقي أماـ عجواف السعتجي.

ومغ ىشا اقتزت حكسة هللا تذخيع الحجود الخادعة عغ ارتكاب الجخائع، وإقامة الدمصة التي تقـػ بتشفيحىا، وتتػلى مصاردة 
 .(69)رواح واألمػاؿ والصخؽ، مغ اعتجاء السعتجيغ حتى ال يعكخوا صفػ الحياة عمى بقية الشاس اآلمشيغالسجخميغ، وحساية األ

 َمْغ َقَتَل وىحا ىػ الدخ في قػلو تعالى عقب االنتياء مغ قرة ابشي آدـ مباشخة: )ِمْغ َأْجِل َذِلَظ َكَتْبَشا َعَمى َبِشي ِإْسَخاِئيَل َأنَّوُ 
 .(70)َأْو َفَداٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكَأنََّسا َقَتَل الشَّاَس َجِسيًعا َوَمْغ َأْحَياَىا َفَكَأنََّسا َأْحَيا الشَّاَس َجِسيًعا(َنْفًدا ِبَغْيِخ َنْفٍذ 

َوَما ُأَبخُِّئ ومغ أخصخ الشفػس تأثيخًا عمى االنداف الشفذ األمارة بالدػء وقج ورد عمى لداف يػسف عميو الدالـ قػلو تعالى) 
هِء ِإالَّ َما َرِحَم َربِّي ِإنَّ َربِّي َغُفهٌر َرِحيٌم(َنْفِدي إِ  اَرٌة ِبالدُّ   (71)نَّ الشَّْفَذ أَلَمَّ

قػلو عد وجل: )وما أبخىء نفدي( عمى وجييغ: الػجو األوؿ :أنو قػؿ يػسف عميو الدالـ أي اختمف السفدخوف في معشى 
 ما أدعي لشفدي قصع صمتيا بالدػء.

امخأة العديد وما أبخىء نفدي إف كشت راودت يػسف عغ نفدو ؛  ألف الشفذ باعثة عمى الدػء إذا الػجو الثاني: أنو قػؿ 
                                                           

 .340: 11الخازي , مفاتيح الغيب  (67)

 . 28/ 5السائجة  (68)
 .      5/32السائجة (69) 

 .48: 2 ,ـ( 1985 -ىػ  1405لبشاف,  –دمحم السكي الشاصخي, التيديخ في أحاديث التفديخ, الصبعة: األولى،) دار الغخب اإلسالمي، بيخوت  (70)

 .  53/ 12يػسف (71)
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 (72)غمبت الذيػة عمييا. 
لحلظ إذا كانت ىحه اآلية مغ قػؿ يػسف يكػف معشاىا: وما أبخيُء نفدى عغ الدػء والخصيئة بغيخ معػنة مغ هللا سبحانو  

ية إلى الدػء، مائمة إلى الذيػات، إال ما رحع ربىَّ مغ الشفػس بعرستيا مغ الػقػع ، ألف الشفذ البذخية في حج ذاتيا لجاع
في السيالظ، وفي جسمتيا نفدى، إف ربي لعطيع الغفخاف لسا يحجث مغ الشفػس بسػجب شبعيا، عطيع الخحسة ليا بعرستيا 

ىزًسا لشفدو الكخيسة البخيئة عغ كل  -عميو الدالـ  -مغ الخصيئة التي تدػقيا إلييا بذخيتيا، وإنسا يقػؿ ذلظ يػسف 
 سػء، وإبعاًدا ليا عغ اإلعجاب بسا وصميت إليو مغ كساؿ الشداىة.

وإذا كانت ىحه اآلية مغ كالـ امخأة العديد يكػف معشاىا: وما أبخيُء مع ذلظ مغ الخيانة، حيث قمت في حق يػسف ما 
فًدا رحسيا هللا بالعرسة كشفذ يػسف عميو الدالـ، إف ربي غفػر قمت، وفعمت ما فعمت، إفَّ كل نفذ أَلمارة بالدػِء إال ن

 .(73)لسغ استغفخ لحنبو، رحيع لو بقبػؿ استغفاره
هءِ ) :قػلو  اَرٌة ِبالدُّ  :( قاؿ الدمخذخي ِإنَّ الشَّْفَذ أَلَمَّ

ػِء أراد الجشذ، أي إّف ىحا الجشذ يأمخ بالدػء ويحسل عم اَرٌة ِبالدُّ ولفظ الدػء في  (74)يو بسا فيو مغ الذيػاتِإفَّ الشَّْفَذ أَلَمَّ
 .(75)اآلية لفظ جامع لكل ما ييع اإلنداف مغ األمػر الجنيػية واألخخوية, والديئة الفعمة القبيحة

 قهله )ِإالَّ َما َرِحَم َربِّي ِإنَّ َربِّي َغُفهٌر َرِحيٌم( 
(76)تغفخ لحنبو, واعتخؼ بوأي إال نفدًا رِحسيا هللا بالعرسة ,كشفذ يػسَف إف ربي غفػٌر لسغ اس

. 

(77)وقيل في قػلو : إال ما رحع ربي: أي إال مغ رحسو هللا, فإف نفدو ال تأمخ بالدػء لصيبيا وشيارتيا
. 

ومغ تأثيخ الشفذ عمى االنداف  أيزاً اتباع اليػى , لحلظ عمى السدمع أف يححر مغ اتباع اليػى , ويخالف ىػاه, ويجب 
 ب كل ما يغزب هللا تعالى , فالسؤمغ يخاؼ هللا ويحاسب نفدو ألنو يخيج الجشة  قاؿ تعالى :عميو اتباع أوامخ هللا وتجش

(78)(42( َفِإنَّ اْلَجشََّة ِهَي اْلَسْأوى( )44)َوَأمَّا َمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َوَنَهى الشَّْفَذ َعِن اْلَههى )
. 

                                                           

أبػ السطفخ، مشرػر بغ دمحم بغ عبج الجبار ابغ أحسج , 48: 3, الساوردي , الشكت والعيػف  142: 16انطخ الصبخي , جامع البياف ت شاكخ  (72)
 –شيع , الصبعة: األولى, ) دار الػشغ، الخياض تفديخ الدسعاني, السحقق: ياسخ بغ إبخاىيع وغشيع بغ عباس بغ غ , السخوزي الدسعاني

, حدغ عد الجيغ بغ حديغ بغ عبج الفتاح أحسج الجسل, معجع وتفديخ لغػي لكمسات القخآف , الصبعة: األولى )الييئة 39: 3(, 1997الدعػدية
 .169: 1 , ـ( 2008 - 2003السرخية العامة لمكتاب، مرخ, ، 

 1393بيخوت,  –ع البحػث اإلسالمية باألزىخ, التفديخ الػسيط لمقخآف الكخيع, الصبعة: األولى ,) دار الجيل مجسػعة مغ العمساء بإشخاؼ مجس (73)
 .343: 5.ـ( 1973 -ىػ 

 2:480 بيخوت(,  –أبػ القاسع محسػد بغ عسخو بغ أحسج، الدمخذخي جار هللا ,الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل,) دار الكتاب العخبي (74) 
 .198: 2 نرخ بغ دمحم بغ أحسج بغ إبخاىيع الدسخقشجي , بحخ العمـػ ,,أبػ الميث 

الخازف , لباب التأويل في , 52: 2 ـ(, 1997 -ىػ  1417القاىخة, الصبعة: األولى،  –, ) دار الرابػنيصفػة التفاسيخ دمحم الرابػني,   (75)
  534: 2معاني التشديل, 

 .286: 4, بيخوت(  –صفى, إرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع,) دار إحياء التخاث العخبي أبػ الدعػد العسادي دمحم بغ دمحم بغ مر(76) 

 .622: 2الجدائخي,أيدخ التفاسيخ  (77)

 . . 40/41/ 79الشازعات (78) 
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ـَ َربِِّو َوَنَيى الشَّ  ا َمْغ َخاَؼ َمَقا ْفَذ َعِغ اْلَيَػى( قاؿ الصبخي: وأما مغ خاؼ مدألة هللا إياه عشج وقػفو يـػ القيامة قػلو: )َوَأمَّ
 .(79)بيغ يجيو، فاتقاه بأداء فخائزو، واجتشاب معاصيو

 َوَنَهى الشَّْفَذ َعِن اْلَههى() : قػلو تعالى
(80)اْلَيػى: ىػ شيػات الشفذ وما جخى مجخاىا، وأكثخ استعسالو إنسا ىػ في غيخ السحسػد

. 

 .(81)وَأصل اليػى: مصمق السيل، وشاع في السيل ِإلى الذيػات
َقاَؿ ُمَقاِتٌل: ُىَػ الخَُّجُل َيُيعُّ وقػلو )َوَنَيى الشَّْفَذ َعِغ اْلَيػى( َأْي: َزَجَخَىا َعِغ اْلِسيِل ِإَلى اْلَسَعاِصي َواْلَسَحاِرـِ الَِّتي َتْذَتِييَيا. و 

(82)اَمُو ِلْمِحَداِب َفَيْتُخُكَياِباْلَسْعِرَيِة َفَيْحُكُخ َمقَ 
. 

قاؿ سيل التدتخي: ال يدمع مغ اليػى إال األنبياء وبعس الرجيقيغ، وقاؿ بعس الحكساء: إذا أردت الرػاب فانطخ ىػاؾ 
. لحلظ مغ تخمز مغ اليػى مغ كل قيج وبخزخ بمغ مدالظ (83)فخالفو، وقاؿ الفزيل: أفزل األعساؿ خالؼ اليػى 

(84)ب األعمى, والسقرج األقرى, َوِفي اآْلِخَخِة َعحاٌب َشِجيٌج لسغ أقبل عمييا ولع يصمب بيا اآلخخةالػصػؿ الى السصم
. 

والذبياِت، وجعَل في الشَّْفِذ داِعًيا إلى حبِّيا  فاَّللَُّ سبحاَنُو امتحَغ عباَدُه في ىحِه الجاِر بيِحِه السحخَّماِت مغ الذيػاتِ        
ِ كاَف عاقبَتُو الجشةُ وُقجرِتِو ,مع تسكِِّغ العبِج مشَيا  ِ ومشَع نفَدُو ما ُيحبُّو مغ محارـِ َّللاَّ ؛ (85)فسغ أدَّى األمانَة، وحفَظ حجوَد َّللاَّ

(86)كسا قاؿ تعاَلى: )َفِإفَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَوى (
. 

 .  السبحث الخابع: عالج الهسهسة.4
اع اليػى, أو مغ الذيصاف كسا بيشا سابقًا , وعمى كل الحاالت, يجب إف الػسػسة تأتي لإلنداف مغ نفدو أو مغ اتب      

                                                           

أحاديثو: يػسف عمي بجيػي , راجعو أبػ البخكات عبج هللا بغ أحسج بغ محسػد حافظ الجيغ الشدفي, مجارؾ التشديل وحقائق التأويل ,حققو وخخج (79) 
الصبخي , جامع البياف ت   ,599: 3 ـ(, 1998 -ىػ  1419وقجـ لو: محيي الجيغ ديب مدتػ, الصبعة: األولى ) دار الكمع الصيب، بيخوت, ، 

 .212: 24شاكخ 

تاب العديد, السحقق: عبج الدالـ عبج الذافي دمحم, أبػ دمحم عبج الحق بغ غالب بغ عبج الخحسغ بغ تساـ بغ عصية, السحخر الػجيد في تفديخ الك(80)
 .402: 10, أبػ حياف, البحخ السحيط, 435: 5 ىػ(, 1422 -بيخوت,  –الصبعة: األولى ) دار الكتب العمسية 

 .1776: 10مجسع البحػث ,التفديخ الػسيط  , (81)

 1414 -دمذق، بيخوت,  -صبعة: األولى, ) دار ابغ كثيخ، دار الكمع الصيب دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا الذػكاني اليسشي, فتح القجيخ, ال(82) 
 –, دمحم بغ عسخ نػوي , مخاح لبيج لكذف معشى القخآف السجيج, الصبعة: األولى, السحقق: دمحم أميغ الرشاوي ,) دار الكتب العمسية 459: 5ىػ (, 
 .602: 2 ,1417بيخوت

بغ عبج هللا، ابغ جدي الكمبي الغخناشي, التدييل لعمـػ التشديل , السحقق: الجكتػر عبج هللا الخالجي, الصبعة: أبػ القاسع، دمحم بغ أحسج بغ دمحم (83)
 . 451: 2ىػ( ,  1416 -بيخوت,  –األولى,) شخكة دار األرقع بغ أبي األرقع 

 .371: 9(,بيخوت –دار الفكخ  (ف,إسساعيل حقي بغ مرصفى اإلستانبػلي الحشفي الخمػتي , السػلى أبػ الفجاء, روح البيا(84) 

زيغ الجيغ عبج الخحسغ بغ أحسج بغ رجب الحشبمي , الجامع لتفديخ اإلماـ ابغ رجب الحشبمي, جسع وتختيب: أبي معاذ شارؽ بغ عػض هللا بغ  (85)
 .87: 1 ـ(, 2001 - 1422السسمكة العخبية الدعػدية ,   -دمحم, الصبعة: األولى,) دار العاصسة 

 الشازعات. سػرة /41ة اآلي(86) 
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 عميو أف يتخمز مشيا وذلظ مغ خالؿ عجة أمػر:
 مجاهجة الشفذ  2.4

مفاعمة مغ الجيج: أي الصاقة فإف اإلنداف يجاىج نفدو باستعساليا فيسا يشفعيا حااًل  قاؿ ابغ عالف الذافعي: السجاىجة:
 . (87)تخكغ إليو بحدب شبعيا ومآاًل، وىي تجاىجه بسا

السخاد بالسجاىجة: كّف الّشفذ عغ إرادتيا مغ الّذغل بغيخ العبادة, وقاؿ القذيخّي: أصل  -رحسو هللا -قاؿ ابغ حجخو 
مجاىجة الّشفذ فصسيا عغ السألػفات، وحسميا عمى غيخ ىػاىا, وقاؿ ابغ بّصاؿ: جياد السخء نفدو ىػ الجياد األكسل، قاؿ 

ـَ َربِِّو َوَنَيى الشَّْفَذ َعِغ اْلَيػى  هللا تعالى: . ويقع بسشع الّشفذ عغ السعاصي، وبسشعيا مغ الّذبيات، (88)َوَأمَّا َمْغ خاَؼ َمقا
وبسشعيا مغ اإلكثار مغ الّذيػات السباحة لتتػّفخ ليا في اآلخخة. قمت: ولئاّل يعتاد اإلكثار فيألفو فيجّخه إلى الّذبيات، فال 

 .(89)لحخاـيأمغ أف يقع في ا
وعغ ربيعة بغ كعب، قاؿ: كشت أبيت مع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأتيتو بػضػئو وحاجتو، فقاؿ لي: ))سل((. فقمت: أسألظ مخافقتظ 

 . (90)في الجشة. قاؿ: ))أو غيخ ذلظ؟((. قمت: ىػ ذاؾ. قاؿ: ))فأعشي عمي نفدظ بكثخة الدجػد((
ث ربيعة بغ كعب عشجما سأؿ الّشبّي صّمى هللا عميو وسّمع السخافقة في الجّشة: في شخح حجي -رحسو هللا -وقاؿ ابغ حجخ

جاىج نفدو بكثخة سجػده حرمت لو تمظ الّجرجة العمّية اّلتي ال مصسع في الػصػؿ إلييا إاّل بسديج الّدلفى عشج هللا في الّجنيا 
فكّل سججة فييا قخب مخرػص لتكّفميا بالّخقّي إلى درجة مغ  (91)بكثخة الّدجػد السػمإ إليو بقػلو تعالى: َواْسُجْج َواْقَتِخْب 

درجات القخب وىكحا حّتى يشتيي إلى درجة السخافقة لحبيبو صّمى هللا عميو وسّمع، فشتج مغ ىحا اّلحي ىػ عمى مشػاؿ قػلو 
َ َفاتَِّبُعػِني ُيْحِبْبُكُع َّللاَُّ  لقخب مغ رسػؿ هللا صّمى هللا عميو وسّمع ال يحرل إاّل بالقخب أّف ا(92)تعالى: ُقْل ِإْف ُكْشُتْع ُتِحبُّػَف َّللاَّ

مغ هللا تعالى. وأّف القخب مغ هللا تعالى ال يشاؿ إاّل بالقخب مغ رسػلو صّمى هللا عميو وسّمع. فالقخباف متالزماف ال انفكاؾ 
ّمسشا أّف محّبة العبج  ومحّبتو لمعبج ألحجىسا عغ اآلخخ البّتة. ومغ ثّع أوقع تعالى متابعة رسػلو بيغ تمظ السحّبتيغ ليع

 . (93)متػّقفتاف عمى متابعة رسػلو
 . نهى الشفذ عن الههى 2.4
 مغ عالج الػسػسة االبتعاد عغ اتباع اليػى, وانذغاؿ الشفذ والقمب بالصاعات, وكحلظ بتعمع العمـػ الشافعة.     

                                                           

(87) ) دار دمحم عمي بغ دمحم بغ عالف بغ إبخاىيع الذافعي, دليل الفالحيغ لصخؽ رياض الرالحيغ , اعتشى بيا: خميل مأمػف شيحا, الصبعة: الخابعة, 
.308: 2 ـ(, 2004 -ىػ  1425السعخفة ، بيخوت , لبشاف, ،   

(88) . 40/ 79الشازعات    
 (89) . 338 -337: 11ػ الفزل العدقالني الذافعي, فتح الباري شخح صحيح البخاري ,) دار السعخفة  بيخوت(, أحسج بغ عمي بغ حجخ أب   

 (90) ,) 43بيخوت(, الرالة,  –, )دار إحياء التخاث العخبي  دمحم فؤاد عبج الباقيمدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخي , السدشج الرحيح السخترخ, 
(.489رقع   

  (91) .  19/ 113العمق  
 (92) . 31/ 3اؿ عسخاف   

 (93) ر شخؼ الجيغ الحديغ بغ عبج هللا الصيبي, شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح ,السحقق: د. عبج الحسيج ىشجاوي , الصبعة: األولى، )مكتبة ندا
.1027: 3ـ(,  1997 -ىػ  1417الخياض,  -مرصفى الباز ,مكة السكخمة   
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 .  االستعادة من الذيظان 3.4
ذ ، وىحا الصمب يتػجو صاحبو بو إلػى هللا ، فػارًا مػغ الذيصاف وعمى ذلظ يكػف معشى شمب العػ  : االستعادة       

                                       االستعاذة
االستجارة ، ومعشى ) أعػذ با مغ الذيصاف الخجيع ( أستجيخ با دوف غيخه مغ سائخ خمقو مغ الذيصاف أف  : واالستعادة

 .(94)أو يرجني عغ حق يمدمشي لخبي  يزخني في ديشي ،
 .  حدن الظن باهلل4.4

إف حدغ الطغ با يحسيشا مغ وسػسة أنفدشا ووسػسة الذيصاف أيزًا , ألف السؤمغ عشجما يحدغ الطغ با        
وقج ورد في يتخمز مغ أىػائو واتباع الذيصاف, ومغ أحدغ ضشو با وجج مشو كل ما يخيج مغ خالؿ الذعػر بالصسأنيشة , 

ُ َعْشُو، َقاَؿ: َقاَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع: " َيُقػؿُ  ُ َتَعاَلى: َأَنا ِعْشَج َضغِّ َعْبِجي  الحجيث القجسي َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَّ َّللاَّ
ُو ِفي َنْفِدي، َوِإْف َذَكَخِني ِفي َمإَلٍ َذَكْخُتُو ِفي َمإَلٍ َخْيٍخ ِمْشُيْع، َوِإْف َتَقخََّب ِبي، َوَأَنا َمَعُو ِإَذا َذَكَخِني، َفِإْف َذَكَخِني ِفي َنْفِدِو َذَكْختُ 

ْبُت ِإَلْيِو َباًعا، َوِإْف َأَتانِ  ْبُت ِإَلْيِو ِذَراًعا، َوِإْف َتَقخََّب ِإَليَّ ِذَراًعا َتَقخَّ  (95)" ي َيْسِذي َأَتْيُتُو َىْخَوَلةً ِإَليَّ ِبِذْبٍخ َتَقخَّ
 (96)فالعبَج إذا ذكخ هللا عد وجل ُمْخِمًيا بحيث ال يّصمع عميو أحج )أثابو وقزى لو مغ الخيخ بسا ال يصَِّمع عميو أحج(

كسا أف اإلنداف تتحقق شسأنيتو  بقمبو وروحو، وال صالح لو إال برالحيسا، وال صالح ليسا إال بػحجانية هللا عد وجل، إلو 
ْنَداَف ىحا السخمػؽ الحي أوججه  مغ العمع، وركب أجداءه ورباه بشعسو، ال إلو إال ىػ وال رب سػاه، قاؿ تعالى: )َوَلَقْج َخَمْقَشا اأْلِ

 ( 97)َوَنْعَمُع َما ُتَػْسِػُس ِبِو َنْفُدُو َوَنْحُغ َأْقَخُب ِإَلْيِو ِمْغ َحْبِل اْلَػِريِج( 
 .  االستعجاد ليهم الحداب5.4

ليـػ الحداب مغ أىع عالج وسػسة الشفذ والذيصاف , فالسؤمغ عشجما يفكخ أف ىحا الشفذ اف استعجاد االنداف        
ستحاسب عمى كل صغيخة وكبيخة يبتعج عغ كل السعاصي والذيػات , ويشتطخ أف يقخأ كتابو بيسيشو  فقج قاؿ تعالى:  )اْقَخْأ 

الكتُب ُتْعَصى لمشاِس، آِخٌح كتاَبو ِبَيِسيِشِو، أو آخٌح بذساِلو، أو مغ وراِء ضيِخه، وتمظ  (98)َكَتاَبَظ َكَفى ِبَشْفِدَظ اْلَيْػـَ َعَمْيَظ َحِديًبا (
 والعياُذ با.

 الخاتسة: 
وقج تأتي الػسػسة لإلنداف مغ نفدو أو  الػسػسة ىي : حجيُث الشفذ والرػت الخفي مغ ريٍح تيدُّ قربًا ونحػه كاليسذ,

 .مغ اتباع اليػى, أو مغ الذيصاف
 . خ الشفذ في القخآف الكخيع مائتيغ وبزع وتدعيغ مخة في ثالث وستيغ سػرة في القخآف الكخيعجاء ذك

                                                           

 .111: 1الصبخي,جامع البياف ت شاكخ (94) 
, رقع 97ىػ( التػحيج, 1422) دار شػؽ الشجاة,  , دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ, دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا البخاري, الجامع السدشج الرحيح (95)

 (7405.) 

ذاذلي الشيفخ, الصبعة: الثانية أبػ عبج هللا دمحم بغ عمي بغ عسخ التَِّسيسي السازري السالكي, الُسْعمع بفػائج مدمع, السحقق: فزيمة الذيخ دمحم ال(96)  
 .324: 3ـ(,  1988)الجار التػندية, الجدائخ, ، 

 . 16/ 50ؽ (97) 
 .  14/ 17االسخاء (98) 
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ورد ذكخ الشفذ في القخآف الكخيع في مػاضع عجيجة، وتعجدت معانييػا بحػدب سػياؽ اآليات الكخيسة الػاردة فييا، إال أف ليحه 
 . ني األخخى الكمسة في القخآف معشييغ رئيديغ تتفخع عشيسػا سائخ السعا

 .بسعشى اإلنداف جػانبو العقمية والشفدية والجدسية والخوحية وىػ الحي يقابػل في القخآف الكخيع )اآلفاؽ( : السعشى األوؿ
 الشفذ بسعشى الخوح التي تدكغ ىحا الجدع وتػجيو، فإذا فارقتػو حػل بيػا السػت. : السعشى الثاني

َوابِّ شيصاف, يصمق لفظ  الذيصاف  عمى  ُكلُّ َعاٍت ُمتَ  ْنِذ َواْلِجغِّ َوالجَّ ٍد ِمَغ اإْلِ وُيصمق الذيصاف عمى كل بعيٍج عغ الخيخ، َسخِّ
خ، كسا وُيصمق عمى كل عاٍت متسخٍد خبيث ، سػاًء كاف مغ الجغ أو اإلنذ أو الجواب  .وعمى كل مغ شاَؿ مكُثُو في الذَّ

ىحا وقج ُتدتعسل مفخدة " الذيصاف " في زعيع الذياشيغ   ( مخة88ع)تكخر ذكخ" الذيصاف " بسذتقاتو السختمفة في القخآف الكخي
 .و ىػ " إبميذ " ، و قج جاء ذكخ الذيصاف في القخآف الكخيع في آيات عجيجة وأراد بو إبميذ

سة إف أصل كمسة إبميذ في المغة العخبية ىػ مغ الفعل َبَمَذ )بسعشى ُشِخَد(، عشجىا يكػف معشى إبميذ ىػ "السصخود مغ رح
 ."هللا". ولكغ العجيج مغ المغػييغ يجسع عمى أف معشى الفعل ىػ "يئذ" وبالتالي يكػف السعشى "الحي يئذ مغ رحسة هللا

 إف كمسة إبميذ تشحرخ في ثالث معاني لغػية ىي الصخد, أو القصع, أو الدكػت, أو اليأس, فيكػف معشى إبميذ الجاف  
استحق لعشتو ، وُشخد مغ جشتو ، ووجبت لو الشار بعج إنطار هللا لو إلى يـػ الحي رفس الدجػد آلدـ حيغ خمقو هللا ، ف

 .القيامة ، وُأوتي مغ وسائل اإلغػاء ما لع يؤَت أحج مغ العالسيغ
الػسػسة ليدت خصػة مغ خصػات الذيصاف ، بل ىي وسيمة خصاب خفية ذات تأثيخ سخيع عمى الشفذ ربسا ال يذعخ بو 

مغ خالليا خصػاتو إلى نفذ اإلنداف, فيػي مػغ أخصػخ وسػائل الذيصاف في إلقاء سسػمو إلى  الكثيػخ, ويحسػل الذيصاف
 الشفذ.

ليذ شخشًا أف تكػف كل معرية سببيا الذيصاف , بل قج يكػف سببيا وسػسة الشفذ التي تأمخ صاحبيا بالدػء, مثمسا 
 عل الذشيع.أمخت قابيل بقتل أخاه ىابيل وشػعتو نفدو األمارة بالدػء ليحا الف

الكبخ والعجب ، وحب الخمػد ، وحب السمظ مغ السكامغ الزعيفة في الشفذ , والتي يجخل مشيا الذيصاف عمى الشفذ,  إّف 
 لحلظ عمى السدمع أف يحخص كل الحخص باالبتعاد عشيا وتجشبيا قجر اإلمكاف.

و ، والذيصاف يدتعسل في ذلظ أدوات أخصخ خصػات الذيصاف ىػ تدييغ الباشل وإلباسو صػرة حدشة فػي عػيغ أعجائ 
 الكػحب ، والحمػف ، والػعػج الكاذب.

 ييجؼ الذيصاف بغػايتو لمشاس إلى نذخ الدػء والفحذاء والسشكخ بيشيع ، وإلى إيقاعيع في الكفخ.
راد أف يخػخج اإليساف با واالبتعاد عغ وسػسة الشفذ, ومجاومة الشفذ عمى الصاعات وذكخ هللا , ىػ سالح عطيع لكل مغ أ

 مػغ وسػسة نفدو ووسػسة الذيصاف .
إف هللا سبحانو وتعالى عّمسشا كيف نػاجو مكائج الذيصاف , وذلظ مغ خالؿ االستعاذة مغ الذيصاف الخجيع , والتحرغ با 

 عد وجل , والسحافطة عمى  جسيع األذكار الصاردة لمذيصاف.
رجة إلى درجة، ومغ مشدلة إلى أخخى إلى أف يرل لجرجة يحبيا هللا تخبية الشفذ وتيحيبيا يؤدي إلى تخقي الشفذ مغ د

 . تعالى ويخضى عشيا
إف صمة اإلنداف بخبو وتخبيتو عمى أساس مغ العقيجة الدميسة واليقيغ الخاسخ ىػي أىػع جػانب التخبية الخوحية, وأشجىا خصخًا, 
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دافعة لمعسل بسا أمخ هللا بو، واالبتعاد عسا نيى عشو، وىػي وأعسقيا أثخًا في تكػيغ شخرية اإلنداف السػؤمغ, وىي أعطع قػة 
أكبػخ قػػة ترشع الخيخ في حياة السدمع وتصيخ قمبو، وتدسػ بو إلى معػارج الكسػاؿ، وتػذعخه أف الجنيا دار انتقاؿ مغ حياة 

 قريخة فانية إلى حياة باقية سعيجة.
 السرادر والسخاجع

غالب بغ تساـ األنجلدي, السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد, السحقق: عبج  ابغ عصية , أبػ دمحم عبج الحق بغ -
 ىػ. 1422 -بيخوت,  –الدالـ عبج الذافي دمحم, الصبعة: األولى, دار الكتب العمسية 

 ابغ كثيخ, أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ البرخي, تفديخ القخآف العطيع, السحقق: دمحم حديغ شسذ الجيغ, - 
 ىػ. 1419 -بيخوت,  –الصبعة: األولى, دار الكتب العمسية

أحسج بغ عمي بغ حجخ أبػ الفزل العدقالني الذافعي, فتح الباري شخح صحيح البخاري, دار السعخفة  بيخوت،  - 
تعميقات رقع كتبو وأبػابو وأحاديثو: دمحم فؤاد عبج الباقي , قاـ بإخخاجو وصححو وأشخؼ عمى شبعو: محب الجيغ الخصيب, 

 العالمة: عبج العديد بغ عبج هللا بغ باز.
ـِ الُبَخاِري, الصبعة: األولى، مكَتبة  - األلباني, أبػ عبج الخحسغ دمحم ناصخ الجيغ بغ الحاج, مْخَتَرخ َصِحيُح اإِلَما

 ـ. 2002 -ىػ  1422الَسعارؼ، الخياض, 
سديخ في عمع التفديخ ,السحقق: عبج الخزاؽ السيجي, الجػزي, جساؿ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي, زاد ال - 

 ىػ. 1422 -بيخوت –الصبعة: األولى,: دار الكتاب العخبي 
إبخاىيع بغ الدخي بغ سيل، أبػ إسحاؽ, الدجاج معاني القخآف وإعخابو, السحقق: عبج الجميل عبجه شمبي , الصبعة: 

 ـ. 1988 -ىػ  1408بيخوت ,  –األولى ,عالع الكتب 
 ىػ. 1984 -غ عاشػر, دمحم الصاىخ بغ عاشػر التػندي , التحخيخ والتشػيخ , الجار التػندية, تػنذاب -
ابغ مشطػر, دمحم بغ مكـخ بغ عمى، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر األنراري , لداف العخب, الصبعة: الثالثة,  -

 ىػ. 1414 -بيخوت,  –دار صادر 
لسعخوؼ باألخفر , معانى القخآف, تحقيق: الجكتػرة ىجى محسػد قخاعة, الصبعة: أبػ الحدغ السجاشعي ، البمخي ا -

 .ـ 1990ىػ   1411األولى, مكتبة الخانجي، القاىخة, ، 
أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ عمي الػاحجي، الشيدابػري، الػجيد في تفديخ الكتاب العديد , تحقيق: صفػاف عجناف  -

 ىػ. 1415دمذق، بيخوت,  -لقمع , الجار الذامية داوودي, الصبعة: األولى،  دار ا
أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ عمي الػاحجي، الػسيط في تفديخ القخآف السجيج , تحقيق: الذيخ عادؿ أحسج عبج  -

السػجػد، الذيخ عمي دمحم معػض، الجكتػر أحسج دمحم صيخة، الجكتػر أحسج عبج الغشي الجسل، الجكتػر عبج الخحسغ عػيذ, 
 ـ. 1994 -ىػ  1415لبشاف ,  –بعة: األولى,  دار الكتب العمسية، بيخوت الص

أبػ الحديغ مدمع بغ الحجاج القذيخي الشيدابػري, السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا  -
 بيخوت. –ملسو هيلع هللا ىلص ,السحقق : مجسػعة مغ السحققيغ, الشاشخ  دار الجيل 

عػد العسادي دمحم بغ دمحم بغ مرصفى, إرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع, الشاشخ: دار إحياء التخاث أبػ الد -
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 بيخوت . -العخبي 
أبػ العباس، شياب الجيغ، أحسج بغ يػسف بغ عبج الجائع الحمبي, الجر السرػف في عمـػ الكتاب السكشػف, السحقق:  -

 القمع، دمذق . الجكتػر أحسج دمحم الخخاط, دار 
أبػ القاسع الحديغ بغ دمحم السعخوؼ بالخاغب األصفيانى, السفخدات في غخيب القخآف,السحقق: صفػاف عجناف الجاودي -

 ىػ. 1412 –دمذق بيخوت, -, الصبعة: األولى, دار القمع، الجار الذامية 
بيخوت  –لتشديل, دار الكتاب العخبي أبػ القاسع محسػد بغ عسخو بغ أحسج الدمخذخي, الكذاؼ عغ حقائق غػامس ا -

. 
أبػ القاسع، دمحم بغ أحسج بغ دمحم , ابغ جدي الكمبي الغخناشي, التدييل لعمـػ التشديل, السحقق: الجكتػر عبج هللا 

 ىػ. 1416 -بيخوت,  –الخالجي, الصبعة: األولى,  دار األرقع بغ أبي األرقع 
, دار العمع الصبعة: األولى سيخة المغة, السحقق: رمدي مشيخ بعمبكي,أبػ بكخ دمحم بغ الحدغ بغ دريج األزدي, ج -

 .ـ 1987 -لمسالييغ  بيخوت
أبػ حياف, دمحم بغ يػسف بغ عمي بغ حياف أثيخ الجيغ األنجلدي, البحخ السحيط في التفديخ, السحقق: صجقي دمحم  -

 بيخوت. –جسيل, دار الفكخ 
و بغ تسيع الفخاىيجي, كتاب العيغ, السحقق: د ميجي السخدومي، د إبخاىيع أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخ  -

 الدامخائي , دار ومكتبة اليالؿ.
أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل الذيباني , مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل , السحقق: أحسج دمحم شاكخ , الصبعة:  -

 ـ. 1995 -ىػ  1416القاىخة, ،  –األولى, دار الحجيث 
أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ عيدى السعخوؼ بابغ أبي َزَمِشيغ السالكي, تفديخ القخآف العديد , السحقق: أبػ عبج هللا  -

 ـ.2002 -ىػ 1423مرخ/ القاىخة, ،  -دمحم بغ مرصفى الكشد, الصبعة: األولى, الفاروؽ الحجيثة  -حديغ بغ عكاشة 
لتَِّسيسي السالكي, الُسْعمع بفػائج مدمع, السحقق: دمحم الذاذلي الشيفخ, الصبعة: الثانية, أبػ عبج هللا دمحم بغ عمي بغ عسخ ا -

 ـ. 1988 -بيت الحكسة -السؤّسدة الػششية لمكتاب بالجدائخ -الجار التػندية 
الصبعة:  أبػ دمحم سيل بغ عبج هللا بغ يػنذ بغ رفيع الُتدتخي, تفديخ التدتخي , السحقق: دمحم باسل عيػف الدػد ,-

 ىػ . 1423 -بيخوت ,  –األولى ,دار الكتب العمسية 
أبػ دمحم مكي بغ أبي شالب َحّسػش بغ دمحم بغ مختار األنجلدي, اليجاية إلى بمػغ الشياية في عمع معاني القخآف  -

ث العمسي , جامعة وتفديخه، وأحكامو، وجسل مغ فشػف عمػمو, السحقق: مجسػعة رسائل جامعية بكمية الجراسات العميا والبح
 ـ.  2008 -ىػ  1429جامعة الذارقة, الصبعة: األولى ،  -الذارقة، بإشخاؼ أ. د: الذاىج البػشيخي, 

أحسج بغ فارس بغ زكخيا القدويشي الخازي، أبػ الحديغ, مجسل المغة البغ فارس, تحقيق: زىيخ عبج السحدغ سمصاف ,  -
 ـ . 1986 -ىػ  1406 -الثانية بيخوت, الصبعة  –دار الشذخ: مؤسدة الخسالة 

أحسج بغ فارس بغ زكخيا القدويشي الخازي، أبػ الحديغ, معجع مقاييذ المغة , السحقق: عبج الدالـ دمحم ىاروف,  -     
 ـ. 1979 -ىػ 399دار الفكخ, عاـ الشذخ:  
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غ حشبل, السحقق: أحسج دمحم شاكخ أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ ىالؿ بغ أسج الذيباني أبػ عبج هللا, مدشج اإلماـ أحسج ب -
 ـ. 1995 -ىػ  1416القاىخة,  –,الصبعة: األولى, دار الحجيث 

 إسساعيل بغ عباد بغ العباس، أبػ القاسع الصالقاني، السذيػر بالراحب بغ عباد, السحيط في المغة.  -
 بيخوت. –البياف: دار الفكخ  إسساعيل حقي بغ مرصفى اإلستانبػلي الحشفي الخمػتي , السػلى أبػ الفجاء, روح -
األلػسي , شياب الجيغ محسػد بغ عبج هللا الحديشي األلػسي , روح السعاني ,  السحقق: عمي عبج الباري عصية -  

 ىػ. 1415بيخوت ,  –الصبعة: األولى, دار الكتب العمسية 
السحقق: دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ,  البخاري , دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا البخاري الجعفي , صحيح البخاري, -  

 ىػ.1422الصبعة: األولى, دار شػؽ الشجاة  , 
الثعمبي, أحسج بغ دمحم بغ إبخاىيع الثعمبي، أبػ إسحاؽ, الكذف والبياف عغ تفديخ القخآف, تحقيق: اإلماـ أبي دمحم بغ  -

 ـ.2002 -ىػ 1422لبشاف,  –عاشػر, الصبعة: األولى, دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت 
الخازف, عالء الجيغ عمي بغ دمحم بغ إبخاىيع بغ عسخ أبػ الحدغ، لباب التأويل في معاني التشديل, ترحيح: دمحم عمي  -

 ىػ. 1415 -بيخوت –شاىيغ, الصبعة: األولى, دار الكتب العمسية
 .الدسخقشجي , أبػ الميث نرخ بغ دمحم بغ أحسج بغ إبخاىيع الدسخقشجي, بحخ العمـػ  -
الدسعاني, أبػ السطفخ، مشرػر بغ دمحم بغ عبج الجبار الدسعاني, تفديخ القخآف, السحقق: ياسخ بغ إبخاىيع وغشيع بغ  -

 ـ.1997 -ىػ1418الدعػدية,  –عباس بغ غشيع , الصبعة: األولى, دار الػشغ، الخياض 
ل القخآف  السحقق: أحسج دمحم شاكخ, الصبعة: الصبخي, دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ  أبػ جعفخ, جامع البياف في تأوي -

 ـ. 2000 -ىػ  1420األولى, مؤسدة الخسالة , 
الفارابي, أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخي, الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية , تحقيق: أحسج عبج الغفػر  -  

 .ـ 1987 -  ىػ 1407بيخوت,  –عصار, الصبعة: الخابعة , دار العمع لمسالييغ 
الفيخوزآبادى, مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب, القامػس السحيط, تحقيق: مكتب تحقيق التخاث في مؤسدة  -

 ـ. 2005 -ىػ  1426لبشاف,  –الخسالة, بإشخاؼ: دمحم نعيع العخقُدػسي, الصبعة: الثامشة، مؤسدة الخسالة، بيخوت 
لجامع ألحكاـ القخآف تحقيق: أحسج البخدوني وإبخاىيع أشفير, دار القخشبي , أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج شسذ الجيغ , ا-

 ـ. 1964 -ىػ 1384القاىخة,  –الكتب السرخية 
القذيخي, عبج الكخيع بغ ىػازف بغ عبج السمظ القذيخي, لصائف اإلشارات ,السحقق: إبخاىيع البديػني, الصبعة: الثالثة,  -

 مرخ . –الييئة السرخية العامة لمكتاب 
ساوردي , أبػ الحدغ عمي بغ دمحم البرخي , الشكت والعيػف السحقق: الديج ابغ عبج السقرػد بغ عبج الخحيع  دار ال -

 لبشاف. -بيخوت  -الكتب العمسية 
الشدفي, أبػ البخكات عبج هللا بغ أحسج بغ محسػد, مجارؾ التشديل وحقائق التأويل ,حققو وخخج أحاديثو: يػسف عمي  -

 ـ. 1998 -ىػ  1419قجـ لو: محيي الجيغ ديب مدتػ, الصبعة: األولى، دار الكمع الصيب، بيخوت, بجيػي , راجعو و 
الشيدابػري, أبػ عبج هللا الحاكع دمحم بغ عبج هللا, السدتجرؾ عمى الرحيحيغ, تحقيق: مرصفى عبج القادر عصا,  - 
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 ـ.1990 –ىػ  1411بيخوت,  –الصبعة: األولى, دار الكتب العمسية 
بخ بغ مػسى بغ عبج القادر أبػ بكخ الجدائخي , أيدخ التفاسيخ لكالـ العمي الكبيخ, الصبعة: الخامدة , مكتبة جا -

 ـ.2003-ىػ1424العمـػ والحكع، السجيشة السشػرة، السسمكة العخبية الدعػدية, ، 
, الصبعة: األولى, الييئة حدغ عد الجيغ بغ حديغ بغ عبج الفتاح أحسج الجسل, معجع وتفديخ لغػي لكمسات القخآف  -

 ـ. 2008 - 2003السرخية العامة لمكتاب، مرخ, ، 
السجيشة  -حكست بغ بذيخ بغ ياسيغ, مػسػعة الرحيح السدبػر مغ التفديخ بالسأثػر, الصبعة: األولى, دار السآثخ  -

 ـ. 1999 -ىػ  1420الشبػية,  
بج القادر, مختار الرحاح السحقق: يػسف الذيخ دمحم, الصبعة: زيغ الجيغ الخازي, أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ ع -

 ـ.1999 -ىػ 1420صيجا, ،  –الجار الشسػذجية، بيخوت  -الخامدة ,السكتبة العرخية 
زيغ الجيغ عبج الخحسغ بغ أحسج بغ رجب بغ الحدغ الحشبمي ,الجامع لتفديخ ابغ رجب الحشبمي, جسع وتختيب: أبي  -

 ـ. 2001 - ىػ 1422السسمكة العخبية الدعػدية ,   - بغ دمحم, , الصبعة: األولى, دار العاصسة معاذ شارؽ بغ عػض هللا
زيغ الجيغ دمحم السجعػ بعبج الخؤوؼ بغ تاج الحجادي, التػقيف عمى ميسات التعاريف, الصبعة: األولى، عالع الكتب -

 . ـ1990-ىػ1410القاىخة, -عبج الخالق ثخوت 38
بغ عبج هللا الصيبي, شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح, السحقق: د. عبج الحسيج ىشجاوي ,  شخؼ الجيغ الحديغ -

 ـ. 1997 -ىػ  1417الخياض,  -الصبعة األولى، مكتبة ندار مرصفى الباز, مكة السكخمة 
 -كخيع عجد مغ السختريغ بإشخاؼ الذيخ/ صالح بغ عبج هللا بغ حسيج , نزخة الشعيع في مكاـر أخالؽ الخسػؿ ال-

 ججة.  –ملسو هيلع هللا ىلص, الصبعة : الخابعة, دار الػسيمة 
عمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني, التعخيفات, السحقق: ضبصو وصححو جساعة مغ العمساء, الصبعة :  -

 ـ.1983-ىػ 1403لبشاف,  –األولى, دار الكتب العمسية بيخوت 
بحػث اإلسالمية باألزىخ, التفديخ الػسيط لمقخآف الكخيع, الييئة العامة لذئػف مجسػعة مغ العمساء بإشخاؼ مجسع ال -

 بيخوت. –ـ(, دار الجيل  1993ىػ =  1414) -السصابع األميخية, الصبعة: األولى، 
ْشِقيِصيِّ ِفي- التَّْفِديِخ, السحقق: خالج  دمحم األميغ بغ دمحم السختار بغ عبج القادر الذشقيصي, الَعْحُب الشَِّسيُخ ِمْغ َمَجاِلِذ الذَّ

 ىػ. 1426مكة السكخمة, ،  -بغ عثساف الدبت, الصبعة: الثانية, دار عالع الفػائج 
 ـ. 1997 -ىػ  1417القاىخة, ،  –, الصبعة: األولى, دار الرابػنيصفػة التفاسيخ دمحم الرابػني,  -
 1405لبشاف,  –ولى،  دار الغخب اإلسالمي، بيخوت دمحم السكي الشاصخي, التيديخ في أحاديث التفديخ, الصبعة: األ -

 ـ. 1985 -ىػ 
بيخوت,  –دمحم بغ عبج الخحسغ بغ عبج هللا اإِليجي الذافعّي, جامع البياف في تفديخ القخآف , دار الكتب العمسية  -

 ـ .  2004ىػ ,  1424الصبعة: األولى، 
 -ح القجيخ, الصبعة: األولى, دار ابغ كثيخ، دار الكمع الصيب دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا الذػكاني اليسشي, فت -

 ىػ . 1414 -دمذق، بيخوت 
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دمحم بغ عسخ نػوي الجاوي البشتشي إقميسا، التشاري, مخاح لبيج لكذف معشى القخآف السجيج , السحقق: دمحم أميغ  -
 .ىػ 1417 -بيخوت  –, دار الكتب العمسية  الصبعة: األولىالرشاوي 

بيجي, تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس, السحقق: مجسػعة  محّسج - بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، أبػ الفيس الدَّ
مغ السحققيغ , دار اليجاية, مجسػعة مغ الباحثيغ بإشخاؼ الذيخ َعمػي بغ عبج القادر الدقاؼ, السػسػعة العقجية , مػقع 

 .dorar.netالجرر الدشية عمى اإلنتخنت  
 القاىخة. –يج ششصاوي, التفديخ الػسيط لمقخآف الكخيع, الصبعة: األولى, دار نيزة مرخ,  الفجالة دمحم س -

دمحم عمي بغ دمحم بغ عالف بغ إبخاىيع الذافعي, دليل الفالحيغ لصخؽ رياض الرالحيغ و اعتشى بيا: خميل مأمػف شيحا 
 ـ.  2004 -ىػ 1425بيخوت , لبشاف, ،  -,الصبعة: الخابعة, دار السعخفة 

مقاتل بغ سميساف بغ بذيخ األزدي البمخى, تفديخ مقاتل بغ سميساف, السحقق: عبج هللا محسػد شحاتو, الصبعة:  -
 ىػ. 1423 -بيخوت  –األولى, دار إحياء التخاث 

 –صخ وىبة بغ مرصفى الدحيمي,التفديخ السشيخ في العقيجة والذخيعة والسشيج ,الصبعة : الثانية, دار الفكخ السعا -
 ىػ. 1418دمذق ، 

 

 

 

 

 

 
 


