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DROPSHIPPING FAALİYETLERİNE YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARI: BAYBURT 

ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA 

CONSUMER ATTITUDES ABOUT DROPSHIPPING ACTIVITIES: A SURVEY AT 

BAYBURT UNIVERSITY 

 

Bora GÖKTAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi, BAYÜNİ, Uygulamalı Bilimler Fakültesi  

 

 

ÖZET 

İnternetin hayatımızda var olması ile artık insanlar arasındaki iletişimde engel olabilecek duvarlar 

ortadan kalkmış ve bu durumun sadece kişilerarası iletişim noktasında değil, alışveriş, ticaret, 

pazarlama gibi konularda da yansımaları ortaya çıkmıştır. İnternet üzerinden dünya ticareti daha da 

gelişmekte ve e-ticaretin hacmi her geçen yıl daha da büyümektedir. Bu nokta da artık “stoksuz e-

ticaret (Dropshipping)” yapan işletmeler her geçen gün artmakta ve hem yurt içinde hem de 

uluslararası alanda bu söz konusu işletmeler vasıtasıyla alıcı ve satıcılar bir ürünün alım-satım işlemi 

için buluşabilmektedir. Dropshipping yapan işletmeler sattıkları ürünü hiç görmemeden alıcı ile 

satıcıyı buluşturmaktadır. Buna rağmen genelde tüketiciler bir ürünü aldığında asıl tedarikçiyi değil de 

dropshipping markasını değerlendirmekte, ona karşı bir tutum oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen bu 

çalışma ile de “stoksuz e-ticaret (Dropshipping)” kavramı incelenmiş ve Bayburt Üniversitesi 

akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin dropshipping faaliyeti yürüten sitelere karşı tutumları ve 

bu tutumlar için demografik özellikler ve “internete girme sıklığı” değişkenine ait gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra stoksuz e-ticaret yapan 

markalara bir fikir vermesi için araştırma ölçeğinde ortaya çıkan faktörler arasındaki ilişkinin derecesi 

de ortaya konulmuştur. Çalışmanın bulgularına bakıldığında tüketicilerin dropshipping faaliyetlerine 

ve bu faaliyetleri gerçekleştiren markalara yönelik tutumlarının olumlu olduğu görülmüş ve 

katılımcıların tutumlarının görece düşük seviyede olduğu konular için öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, E-Ticaret, Stoksuz E-Ticaret, Tüketici Davranışları. 

Jel Sınıflaması: M31, M19 

 

ABSTRACT 

With the existence of the Internet in our lives, the walls that no longer interfere with communication 

between people have disappeared and this situation has not only been reflected in the point of 

interpersonal communication, but also in terms of shopping, commerce and marketing. The world 

trade is growing further through the Internet, and the volume of e-commerce is growing every year. At 

this point, the companies that are now making dropshipping are increasing day by day and by means 

of these companies, buyers and sellers can meet for the purchase and sale of a product, both 

domestically and internationally. Dropshipping companies do not see the product they sell, but the 

buyer and the seller brings together. Nevertheless, when consumers generally purchase a product, they 

evaluate the dropshipping brand rather than the main supplier, but rather an attitude towards it. In this 

paper; the concept of Dropshipping has been examined and the attitudes of Bayburt University 

academic and administrative staff and students towards their dropshipping activities have been 

studied. Moreover, for these attitudes, it was tried to understand whether there was a significant 

difference between demographic characteristics and groups belonging to the variable “frequency of 

access to the internet”. In addition, the degree of the relationship between the dimensions that emerged 

in the research scale was given to give an idea to the brands doing dropshipping. Considering the 

findings of the study, it was observed that the attitudes of the consumers towards the dropshipping 

activities and about to the brands performing these activities were positive. Besides recommendations 

was given for subjects where the attitudes of the participants are relatively low.  

 

Keywords: Marketing, E-Commerce, Dropshipping, Consumer Behavior. 

Jel Codes: M31, M19 
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1. GİRİŞ 

Ülkelerin uyum sağlamak durumda olduğu, denetlemekte zorluk çektiği olgulardan biri de 

küreselleşmedir. Küreselleşme; ekonomik bütünleşme sayesinde sınırların daha geçirgen hale gelmesi 

ve dünya ülkelerinin her geçen gün birbirlerine daha da bağımlı hale gelmesidir. Küreselleşme 

olgusuna ilave olarak artık çağ bilgi iletişim çağı olmuş, teknolojideki ilerleme ve kitle iletişim 

araçlarının yaygınlaşmasının bir sonucu olarak işletmelerin ve markaların ürünlerini tanıtabileceği 

mecralar çoğalmıştır. Bu mecralar özellikle sanal ortamlardır. İşletmeler sanal ortamlarda pazarlama 

faaliyetlerini yerine getirebilmektedir. İşletmelerin elektronik ortamda (internet ortamında) 

gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetlerine e-pazarlama denmekteyken (Odabaşı ve Oyman, 2012: 328); 

mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerinin elektronik ortamda, yani internet üzerinden 

yapılması ise elektronik ticaret (E-ticaret) olarak adlandırılmaktadır (Chaffey, Chadwick, Johnston ve 

Mayer, 2006: 6). 

 

Başta işletmeler kendilerine ait olan ürünleri elektronik ortamda satışını gerçekleştirmekteyken, bir 

süre sonra bu yöntem daha da kapsamlı hale gelmiş ve artık başka işletmelere ya da kişilere ait 

ürünlerin müşterilerle buluşturulduğu internet siteleri ortaya çıkmıştır. Bu siteler kendilerine ait hiçbir 

ürün bulundurmamakta, başka işletmelere ait, başka işletmelerin stoklarında yer alan ürünlerin müşteri 

ile buluşmasını, pazarlanmasını sağlamaktadırlar. Ayrıca sadece işletmelerin değil, şahıslarında 

ellerinde bulunan sıfır ya da ikinci el ürünlerin de alıcılarla karşılaşmasını gerçekleştirmektedirler. 

Stoksuz e-ticaret (SET) olarak dilimize çevrilen ve küresel dilde Dropshipping olarak adlandırılan bu 

kavram önce gelişmiş ülke pazarlarında sonra da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler pazarında 

yaygın bir duruma gelmiştir. “Dropshipping” ile işletmeler ya da şahıslar ürünlerinin pazarlama ve 

satış faaliyetleri için tek tek web sitesi açmak yerine bu iş için açılmış olan sitelere üye olarak söz 

konusu pazarlama ve satış işlemlerini yerine getirmektedirler. 

 

Yapılan bu çalışma ile de “Dropshipping” olarak adlandırılan ve dilimizdeki karşılığı olarak “stoksuz 

e-ticaret” teriminin kullanıldığı, ürünlerin pazarlanmasında yeni bir yöntem olan bu kavram hakkında 

bilgi verilmiş ve katılımcıların dropshipping uygulamaları konusundaki tutumları ve bu tutumlar için 

demografik değişkenler ve “internete girme sıklığı” betimsel değişkenine ait gruplar arasında anlamlı 

bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra stoksuz e-ticaret yapan 

markalara bir fikir vermesi için araştırma ölçeğinde ortaya çıkan faktörler arasındaki ilişkinin derecesi 

de ortaya konulmuştur. Çalışmanın alanyazın kısmında stoksuz e-ticaret (SET) konusuna değinilmiş, 

uygulama bölümünde ise; Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin stoksuz 

e-ticaret yapan web sitelerinden alışveriş yapıp yapmadıkları ve bu sitelere karşı 

düşüncelerinin/tutumlarının ne olduğunun anlaşılması için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen sonuçlara göre de bir değerlendirme yapılıp, önerilerde bulunulmuştur. Böylece stoksuz e-

ticaret konusundaki tüketici davranışları çalışmalarına bir katkı sunmak amaçlanmıştır. 

 

2. ALANYAZIN 

2.1. Stoksuz E-Ticaret (Dropshipping) Kavramı 

İnternet, internet pazarlama ve çevrimiçi açık artırmalar dahil olmak üzere, geleneksel iş 

operasyonlarını geliştiren birkaç yeni iş pratiği uygulamaya koymuştur. Dropshippingde bu yeni iş 

alanlarından birisidir. Dropshipping, bir perakendecinin müşteri siparişlerini bir üreticiye ilettiği, 

siparişleri işleyen ve ürünleri perakendeci adına doğrudan son kullanıcılara gönderen bir yöntemdir. 

Perakendeciler dropshippingi seçerek, siparişi yerine getirme konusunda endişelenmeden pazarlama 

ve müşteri edinimi üzerine daha fazla odaklanabilmektedirler (Yu vd., 2017: 554). 

 

Dropshipping herhangi bir stok tutmadan mağazanızı çalıştırmak için kullanabileceğiniz bir iş 

modelidir. Bir satış gerçekleştirdikten sonra, satıcınız ürünlerinizi doğrudan deponuzdan müşterinin 

kapısına göndermektedir (https://www.oberlo.com/blog/16-dropshipping-tips). Doğrudan nakliye 

olarak da bilinen dropshipping, işletmenin fiziksel olarak ne sattıklarını dikkate almadığı bir nakliye 

hizmetidir. Bunun yerine ürünler çapraz sevkiyat olmaksızın doğrudan tedarikçiden müşteriye 

gönderilebilmektedir (Rauhanen, 2018: 22).  

 

https://www.oberlo.com/blog/16-dropshipping-tips
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Dropshipping 2009 yılından bu yana, yani son 10 yıldır teknolojinin ve internetin katlanarak büyümesi 

sebebiyle, oldukça yaygın bir kavram haline gelmiştir. Ancak kavramın ismi yeni olsa da 

uygulanmaları çok uzun zamandır bulunmakta, geçmişi çok daha eskilere dayanmaktadır.  Kavramın 

uygulanması 1950’lilere kadar dayanmaktadır (https://blog.dsmtool.com/evolution-drop-shipping/). 

Amaç ve yöntem oldukça basittir; bir üretici ya da satıcı gelen bir siparişi aracı koymadan, her zaman 

nihai kullanıcıya gönderme konusunda istekli olmuştur. Böylece stoklama, depolama, dağıtım gibi 

işlemler için gerekli olan mali ihtiyaca gerek kalmayacak, maliyetler aşağı çekilecektir. “Mail order” 

olarak bilinen yöntem daha o zamanlar uygulamaya konmuş ve posta ile emir, sipariş ve ödemeler 

(havale) gerçekleşmeye başlamıştır. Kapıdan kapıya satış yapan pek çok işletme sipariş ve sevkiyatlar 

için ulaştırma hizmeti veren başka işletmelerle anlaşmaya başlamış, distribütörlük hizmeti veren 

işletmelerle bu işlemler yerine getirilmiştir. Tam zamanında üretim (JIT) gibi uygulamalar ortaya 

çıkmış, üreticiler stok miktarını müşteri siparişlerine göre düzenlemişlerdir. Fakat internetin ortaya 

çıkması, e-ticaret kavramının doğuşu ile bugünkü modern anlamda kullanılan ve uygulaması daha 

kolay olan dropshipping kavramı doğmuştur (https://allthewayup.com/blogs/news/the-history-of-

dropshipping).  

 

Dropshipping, pazarlama alanyazınında, fiziksel malları bir aracının köprü görevi görmesiyle, bu 

aracının sattığı bir pazarlama işlevi olarak tanımlanmaktadır. Dropshipping işlevi hem siparişi başlatan 

aracıyı hem de aracı için siparişi (nakliye emrini) doldurarak dropshiping hizmetleri sağlayan stok 

varlıklarını içermektedir (Netessine ve Rudi, 2004: 608). Perakende satışın bu yöntemi en iyi 

çevrimiçi siparişlerle yapılır. Bu yöntemde tedarik zinciri imalatçı ile başlar. İmalatçı ile alıcı arasında 

bir aracı vardır. İmalatçı ürünlerini en az maliyetle üretmek ve bir an önce dağıtmak ister. Bunun 

içinde aracı işletmelere ihtiyaçları vardır. İlk zamanlarda küçük işletmeler tarafından küçük miktarda 

üretilen ürünler için kullanılan dropshipping yöntemi günümüzde çevrimiçi alışverişler için 

kullanılmaktadır (Neilson, 2017: 17).  

 

Dropshipping, bir çevrimiçi mağazanın satılabilir ürünlerini stokta tutmadığı bir perakendecilik 

yöntemidir. Aslında, bir mağaza bir ürün sattığı zaman, bu ürünü doğrudan müşteriye gönderen 

üçüncü bir taraftan satın almaktadır (Moore, 2018: 2).  

 

Rekabetçi baskılar, bir dropshipping stratejisi altında standartlaştırılmış ürünleri satan internet 

perakendecileri için özellikle kritik hale gelmiştir. Bu stratejiyi takip eden perakendeciler, fiyat 

beyanlarının ve müşteri hizmetleri vaatlerinin sağlanması yoluyla müşteriler edinme ve müşterileri 

elde tutma çabalarına odaklanmaktadır. Bununla birlikte, bu perakendeciler envanter taşıma ve 

teslimat işlevlerini yerine getirmezler, bunun yerine, sattıkları ürünlerin envanterine sahip olmak ve 

tutmak için tedarikçilerine güvenmektedirler ve bu ürünleri tedarikçilerin envanterinden doğrudan 

müşterilerine taşımak için gerekli olan teslimat faaliyetlerini yürütmek için özel teslimat şirketlerine 

(kargo şirketlerine) başvurmaktadırlar (Rabinovich vd., 2008: 767). Dropshipping kapsamında, 

perakendeci esas olarak pazarlama çabaları yoluyla müşteri kazanımı üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Envanter kararını veren, envanteri tutan ve doğrudan müşteriye göndererek sipariş yerine getirme 

işlemini gerçekleştiren toptancıdır (Lee ve Chu, 2005: 159).  

 

Yaygın olarak dropshipping olarak bilinen bu uygulamada, e-tüccarlar, üreticilerin ve toptancıların 

siparişleri yerine getirme yeteneklerini kullanırlar. Dropshipping, e-tüccarların teftiş, tutma, toplama 

ve paketleme işlemlerine doğrudan harcama yapmadan mal satmasını sağlar. Uygulama envanter 

stoklaması (stoksuz perakendecilik) olmaksızın satış işlemi gerçekleşmektedir ve bu yolla maliyette 

bir tasarruf sağlanmaktadır. Örneğin, CD perakendecisi olan  Spun.com, toptan distribütör Alliance 

Entertainment'ın yerine getirme yeteneklerini kullanarak envanterde 8 milyon dolarlık bir yatırımın 

yapılmamasını, bir başka deyişle $8 milyon tasarruf elde edilmesini sağlamıştır (Ayanso vd., 2006: 

136). 

 

Dropshipping ve geleneksel tedarik zincirleri, ürün akışında ve bilgi akışında farklılıklar 

göstermektedir. Dropshipping tedarik zincirlerinde, perakendeciler baypas edilirken (devre dışı 

bırakılırken), geleneksel tedarik zincirinde ürünler perakendecilere gönderilir ve daha sonra tüketiciler 

tarafından satın alınır. Bir dropshipping tedarik zincirinde, tedarikçi ve perakendeci aynı satış bilgisini 

https://blog.dsmtool.com/evolution-drop-shipping/
https://allthewayup.com/blogs/news/the-history-of-dropshipping
https://allthewayup.com/blogs/news/the-history-of-dropshipping
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gözlemlerken, geleneksel bir zincirde, tedarikçi yalnızca perakendeciden alınan siparişlerden dolaylı 

olarak kısmi satış bilgilerini elde edebilmektedir (Gan vd., 2010: 449). Böyle bir dropshipping dağıtım 

sisteminde iki iş kaygısı vardır. Bunlardan biri, sipariş edilen ürünün teslim edilmesinin satış anında 

(doğru zaman, doğru miktar ve kalite ve doğru konum) vaat edilen programa uygunluğu ve bir 

göndericinin teslimat işlemlerinin ne kadar güvenilir olduğudur. Dropshipper ürünü doğru bir şekilde 

paketlemeli, siparişi herhangi bir hata yapmadan teslim etmeli, siparişleri takip etmeli, talimat vermeli 

ve sipariş yerine getirme bilgisini e-göndericisine bildirmelidir. Dropshipping bir tür “tam zamanında” 

işlem olduğundan, her türlü doğrudan gönderim için yüksek kaliteli sipariş gerçekleştirme ve 

gönderim önemlidir. Örneğin, Amazon.com'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, amazon.com’un 

başarısının, güvenilirlik, yerine getirme hızı ve kusurların azaltılması gibi mükemmel sevkiyat 

işlemlerinden kaynaklandığını belirtmektedir (Yaoa vd., 2008: 325). 

 

İnternet perakendecileri tarafından yapılan dropshipping uygulaması ile perakendeciler ilk önce 

nispeten düşük bir toptan fiyattan elde edilen kendi stoklarını kullanarak talebi karşılamaya çalışırlar. 

Envanterinin tüm talebi karşılayamaması durumunda, fazla talep doğrudan müşteriye sevk edilen 

toptancı tarafından karşılanmaktadır (Serel, 2015: 2). Dropshipping ile işletmeler; bazı ticaret 

ortaklarının, bir perakendecinin veya bir dağıtıcının; dağıtım merkezinde daha küçük siparişlerin 

işleme maliyetini nasıl önlediğine örnek bir uygulamadır (Haiyu, 2011: 267).  

 

Türkiye’nin en başarılı 10 dropshipping sitesi; Hepsiburada, N11, Gittigidiyor, Trendyol, Sahibinden, 

Yemeksepeti, ETSTUR, Migros Sanal Market, Amway ve Grupanya’dır 

(http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kobi/turkiyedeki-en-basarili-10-e-ticaret-sitesi-40271110). 

Twentify Tüketici Araştırmaları Şirketi tarafından yapılan ve 2018 yılı Eylül ayında sunulan bir 

araştırmaya göre Türkiye’de stoksuz e-ticaretin 3 büyüğü N11, Hepsiburada ve Gittigidiyor 

markalarıdır. Tüketicilerin bildikleri stoksuz e-ticaret markalarının websitelerini ziyaret etme oranında 

%90.84 ile hepsiburada.com ilk sırada yer almaktadır. Fakat tüketicilerin ziyaret ettikleri markalarda 

üyelik oluşturma (%75.42), üye oldukları markalarda satın alma faaliyeti gerçekleştirme (%88.06) ve 

satın alma işlemi gerçekleştirdikleri markalardan tekrar satın alma eylemi gerçekleştirme oranlarında 

(%84.02) n11.com birinci sıradadır (https://www.twentify.com/tr/raporlar/turkiyede-e-ticaret-

cevrimici-alisveriste-tuketici-davranislari-arastirmasi-ve-marka-karsilastirmasi). Araştırmada söz 

konusu markalara ilişkin bir bilgi Şekil 1.’deki gibidir.  

 

Şekil 1. Türkiye’de Stoksuz E-Ticaretin 3 Büyüklerine İlişkin “Twentify Tüketici Araştırmaları 

Şirketi” Sonucu 

 
Kaynak: https://www.twentify.com/tr/raporlar/turkiyede-e-ticaret-cevrimici-alisveriste-tuketici-

davranislari-arastirmasi-ve-marka-karsilastirmasi 

 

Stoksuz e-ticaret (SET) olarak da bilinen dropshipping uygulamasının avantaj ve dezavantajları 

şöyledir (Rauhanen, 2018: 23); 

 

  

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kobi/turkiyedeki-en-basarili-10-e-ticaret-sitesi-40271110
https://www.twentify.com/tr/raporlar/turkiyede-e-ticaret-cevrimici-alisveriste-tuketici-davranislari-arastirmasi-ve-marka-karsilastirmasi
https://www.twentify.com/tr/raporlar/turkiyede-e-ticaret-cevrimici-alisveriste-tuketici-davranislari-arastirmasi-ve-marka-karsilastirmasi
https://www.twentify.com/tr/raporlar/turkiyede-e-ticaret-cevrimici-alisveriste-tuketici-davranislari-arastirmasi-ve-marka-karsilastirmasi
https://www.twentify.com/tr/raporlar/turkiyede-e-ticaret-cevrimici-alisveriste-tuketici-davranislari-arastirmasi-ve-marka-karsilastirmasi
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Tablo 2: Dropshipping Uygulamasının Avantaj ve Dezavantajları  

Avantajları Dezavantajları 

Operasyon açısından basitlik Kalite kontrol 

Minimum depolama maliyeti Stok kontrolünde yaşanan eksiklikler 

Odak sevkiyat kararları Şeffaflık 

Birbirini etkilemeyen gönderiler Kaynağın çeşitli konumlardan sağlanması 

Kısa süreli teslimat Tedarikçi hataları 

Kaynak: Rauhanen, 2018: 23 

 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Araştırmanın amacı; çağın gelişmesiyle, dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla artık işletmelerin de 

kolaylıkla uyguladığı bir faaliyet yöntemi olan ve İngilizcede “dropshipping” olarak; Türkçemizde ise 

“stoksuz e-ticaret” şeklinde adlandırılan bir çevrimiçi mağazacılık uygulamasına yönelik tüketicilerin 

tutumlarını belirlemektir. Ayrıca bu tutumlara ilişkin demografik özelliklere ve “internete girme 

sıklığı” değişkenine ait gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı da ortaya konmaktadır. 

Ayrıca stoksuz e-ticaret yapan markalara bir fikir vermesi için araştırma ölçeğinde ortaya çıkan 

faktörler arasındaki ilişkinin derecesi de ortaya konulmuştur. Araştırma amacına erişebilmek için bir 

anket meydana getirilmiştir ve “kolayda örnekleme yöntemi” ile uygulanmıştır. Oluşturulan anket 

Bayburt Üniversitesi’ndeki tüm akademik ve idari personele 14 Aralık 2018 tarihinde toplu halde 

gönderilmiştir. Ayrıca Bayburt Üniversitesi öğrencilerine de aynı tarihte çeşitli kanallar kullanılarak 

(instagram, facebook, linkedin, whatsapp), viral pazarlamadaki gibi bir yöntem uygulanarak 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Bayburt Üniversitesi’ne mensup 17.12.2018 tarihi itibariyle 

mevcut olan 411 akademik personelden 333’ü; 218 idari personelden 159’u araştırmaya katılım 

sağlamıştır. Söz konusu üniversite personellerine ek olarak 456 öğrenci de araştırmaya katılım 

sağlamıştır (yine 17.12.2018 tarihi itibariyle kayıtlı olan öğrenci sayısı 11846’dır). Böylece 

araştırmaya toplamda 948 kişi katılım sağlamıştır. Bu sayı evrenin %7,8’ine denk gelmektedir ve bu 

yönüyle oldukça yüksek bir örneklem sayısına sahiptir. Ayrıca KMO Örnekleme Yeterliliğinin 

Ölçümü değeri 0,850’dir. Bu değer 0,6’dan büyük olduğu için örneklem büyüklüğü yeterli 

görülmüştür (Çokluk vd., 2012: 207). Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. İlki betimsel istatistik 

sorularıdır ve bu bölümde kendi içerisinde demografik sorular ve “stoksuz e-ticaret” sitelerinden 

alışverişe yönelik sorulardır. İkinci kısım ise; alışveriş yaptıkları siteleri değerlendirmelerine yönelik 

açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Üçüncü ve son kısmı ise; 5’li Likert Ölçeği şeklinde (5: Kesinlikle 

katılıyorum, 1: Kesinlikle katılmıyorum) 24 önermeden meydana gelmiştir. Anket sorularının 

hazırlanmasında Karımlı (2017) ve Dal (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan 

faydalanılmıştır. Erişilen 948 adet veri SPSS 22 paket programı ile sınanarak sonuçlar elde edilmiştir. 

 

3.2. Araştırmaya İlişkin Hipotezler 

Araştırmanın amacı kısmında da belirtildiği gibi; çalışma ile stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan 

web sitelerine/markalara yönelik tüketici tutumlarının ne olduğu ve bu tutumlar için demografik 

özelliklere ve “internete girme sıklığı” değişkenine ait gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca da stoksuz e-ticaret yapan markalara bir fikir vermesi için 

araştırma ölçeğinde ortaya çıkan faktörler arasındaki ilişkinin derecesi de belirlenmeye çalışılmıştır.  

Bundan dolayı da araştırmanın temel hipotezi şu şekilde kurulmuştur; 

 

H1: Katılımcıların stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan web sitelerine/markalara yönelik tutumları 

olumludur. 

H1a: Katılımcıların stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan web sitelerine/markalara ilişkin “ürün ve 

fiyat” boyutuna yönelik tutumları olumludur. 

H1b: Katılımcıların stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan web sitelerine/markalara ilişkin 

“memnuniyet” boyutuna yönelik tutumları olumludur. 

H1c: Katılımcıların stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan web sitelerine/markalara ilişkin “mesaj ve 

kampanyaları dikkate alma” boyutuna yönelik tutumları olumludur. 
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H1d: Katılımcıların stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan web sitelerine/markalara ilişkin “araştırma” 

boyutuna yönelik tutumları olumludur. 

H1e: Katılımcıların stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan web sitelerine/markalara ilişkin 

“güvenilirlik” boyutuna yönelik tutumları olumludur. 

H1f: Katılımcıların stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan web sitelerine/markalara ilişkin “sanal ve 

gerçek ortam karşılaştırması” boyutuna yönelik tutumları olumludur. 

 

Araştırmanın temel hipotezini sınayabilmek için oluşturulan faktörlerin aritmetik ortalamasını 

görebilmek amacıyla “tek örneklem t testi” uygulamasından yararlanılmıştır. Ortalamaların 

yorumlanmasında ise tutumları ölçmek için yaygın bir şekilde kullanılan ve 0,8 puan artarak (Puan 

Aralığı = (En Yüksek Değer – En Düşük Değer)/5 = (5 – 4)/5 = 4/5 = 0,80) sıralanan 5’li Likert ölçek 

aralıkları (1,00-1,80 Kesinlikle Katılmıyorum; ,1,81-2,60 Katılmıyorum; ,2,61-3,40 Kararsızım; 3,41-

4,20 Katılıyorum ve 4,21-5,00 Kesinlikle Katılıyorum) dikkate alınmıştır (Şengül, 2013: 91; 

Kaplanoğlu, 2014: 138; Taşlıdere ve Eryılmaz, 201: 40). Böyle bir durumda tüketicilerin yukarıda 

sıralanan hipotezler konusunda tutumlarının olumlu olarak kabul edilmesi için faktörlerin 

ortalamasının 3,41 ve üzeri olması gerekmektedir.  

 

Araştırmanın diğer konusu olan, tutumlar için demografik özelliklere ait gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığına yönelik hipotezler ise şöyledir; 

H2a: Katılımcıların stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan web sitelerine/markalara yönelik tutumları 

“cinsiyet” değişkenine ait gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2b: Katılımcıların stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan web sitelerine/markalara yönelik tutumları 

“medeni hal” değişkenine ait gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2c: Katılımcıların stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan web sitelerine/markalara yönelik tutumları 

“yaş” değişkenine ait gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2d: Katılımcıların stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan web sitelerine/markalara yönelik tutumları 

“üniversitedeki konumu” değişkenine ait gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2e: Katılımcıların stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan web sitelerine/markalara yönelik tutumları 

“aylık hane geliri” değişkenine ait gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2f: Katılımcıların stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan web sitelerine/markalara yönelik tutumları 

“internete girme sıklığı” değişkenine ait gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 

Korelasyon analizi ile stoksuz e-ticaret yapan markalara bir fikir vermesi için katılımcılara yöneltilen 

5’li Likert ölçeği önermelerine ilişkin oluşturulan boyutlar arasında bir ilişki olup olmadığı görülmeye 

çalışılmıştır. Analize ait hipotezler şunlardır;  

H3a: Değişkenler arasında ilişki yoktur.  

H3b: Değişkenler arasında ilişki vardır. 

 

3.3. Araştırma Ölçeğinin Güvenilirliği  

Araştırmada kullanılan 24 adet önermeye ilişkin güvenilirlik düzeyini belirlemek için Cronbach's 

Alpha değerine başvurulmuştur ve bu değer 0,859 çıkmıştır. Sonuç araştırmada kullanılan ölçeğin 

güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Güvenilirlik düzeyinin 0,80-1,00 (0,80 ≤ α ≤ 

1,00)  arasında olması halinde ölçek yüksek düzeyde güvenilirdir (Kılıç, 2016: 48). Tablo 3.’de 

bahsedilen sınama sonucu yer almaktadır. 

 

Tablo 3: Ölçek İçin Güvenilirlik İstatistiği 
Cronbach's Alpha Önerme Sayısı 

,859 24 

 

3.4. Ölçeğe İlişkin Faktör (Temel Bileşenler) Analizi  

Faktör analizi gerçekleştirilmeden önce ölçeğin geçerliliğine ilişkin sınama yapılmıştır. Yapılan 

sınama sonucu KMO değeri (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,850 ve Bartlett 

değeri (Test of Sphericity) ,000 bulunmuştur. KMO değeri 0,6’dan büyük olduğu için örneklem 

büyüklüğü yeterli ve Bartlett değeri p= ,000 olduğu için de önermeler birbiriyle ilişkilidir. Tablo 4.’ de 



EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.com Volume (9), Year (2019)   Page 7 

söz konusu sınamanın sonuçları verilmiştir. İki test sonucuna göre ölçek için faktör analizi 

yapılabilmektedir.  

 

Tablo 4: KMO ve Bartlett'in Küresellik Testi Sonuçları 
Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Yeterliliğinin Ölçümü ,850 

Bartlett'in Küresellik Testi Yaklaşık Ki-Kare 7603,949 

df 231 

P Değeri ,000 

 

Gerçekleşen faktör analizi sınamasında ortaya 6 faktör çıkmıştır ve çıkan bu 6 faktör Tablo 5.’de de 

görüldüğü gibi toplam varyansın %62,031’ini açıklamaktadır. Faktörler mümkün olduğunca 

alanyazınla da uyumlu olabilecek şekilde adlandırılmıştır. Faktörlere; 

1. Ürün ve Fiyat Sunumu, 

2. Memnuniyet, 

3. Mesaj ve Kampanyaları Dikkate Alma, 

4. Araştırma, 

5. Güvenilirlik, 

6. Sanal ve Gerçek Ortam Karşılaştırması adları verilmiştir. 

 

Tablo 5: Oluşturulan Faktörlere İlişkin Özdeğerler, Açıkladıkları Varyans ve Toplam 

Açıklanan Varyans 

Oluşan Faktör Özdeğer Açıklanan Varyans (%) 
Toplam Açıklanan 

Varyans(%) 

1 6,508 29,582 29,582 

2 1,904 8,652 38,235 

3 1,627 7,396 45,631 

4 1,537 6,985 52,615 

5 1,055 4,795 57,411 

6 1,016 4,620 62,031 

 

4. BULGULAR  

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri  

Toplamda 948 kişi ile yapılan araştırmaya ilişkin demografik bulguların sonuçlar Tablo 6.’ da 

verilmiştir. Tabloya göz atıldığında katılımcıların %42,4’ü erkek ve %57,6’sı kadındır. Katılımcıların 

%40,8’i 18-24 yaş arası ve %38,8’i 25-34 yaş aralığındadır. Gelir durumu açısından katılımcıların % 

25,3’ü ₺2000 altında gelire ve %19,1’i  ₺5000-6499 arası gelire sahiptir. Katılımcıların % 48,1’i 

öğrenci, %35,1’i akademik kadro, % 16,8’i idari kadrodur ve %37’si evliyken; %63’ü bekardır. 

 

Tablo 6: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

 

 

  

Değişken Gruplar Frekans % 

CİNSİYET 
ERKEK 546 42,4 
KADIN 402 57,6 

YAŞ 

18-24 387 40,8 

25-34 368 38,8 

35-44 132 13,9 

45-54 52 5,5 

55+ 9 ,9 

MEDENİ HAL 
BEKAR 351 63 

EVLİ 597 37 

ÜNİVERSİTEDEKİ 

KONUMU 

AKADEMİK 

KADRO 
333 35,1 

İDARİ KADRO 159 16,8 

ÖĞRENCİ 456 48,1 

AYLIK HANE GELİRİ 

-2000 TL 240 25,3 

2000-3499 TL 168 17,7 

3500-4999 TL 102 10,8 

5000- 6499 TL 181 19,1 

6500-7999 TL 130 13,7 

8000-9499 TL 66 7,0 

+9500 TL 61 6,4 
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4.2. Diğer Betimsel Bulgular 

Katılımcıların internet üzerinden alışveriş yapma sıklığı noktasındaki soruya verdiği yanıtlara ilişki 

sonuçlar Tablo 7.’de sunulmuştur. Katılımcıların % 9,8’i ayda 4 defadan daha fazla internet üzerinden 

alışveriş yapmaktadır. 

 

Tablo 7: İnternet Üzerinden Alışveriş Yapma Sıklığı 

Alışveriş Yapma Sıklığı Frekans % 

Ayda 4 kereden fazla 

Ayda 1-4 kere 

Ayda 1 kereden az 

Toplam 

93 9,8 

410 43,2 

445 46,9 

948 100,0 

 

Katılımcıların genelde satın alma tercihlerini sanal marketten mi yoksa gerçek bir ortamdan mı aldığı 

konusundaki sonuçlar Tablo 8.’ de gösterilmiştir. Katılımcıların % 28,3’ü sanal ortamdan alışveriş 

yapmayı daha fazla tercih etmektedir. 

 

Tablo 8: Tüketicilerin Sanal Veya Gerçek Ortamda Alışveriş Yapma Tercihleri 

Ortam Frekans % 

Sanal 

Gerçek 

Toplam 

268 28,3 

680 71,7 

948 100,0 

 

Araştırmada katılımcılara ayrıca; “en son ne zaman bir dropshipping mağazasından alışveriş yaptığı”, 

“genelde neleri bu sitelerden satın aldığı”, “en çok kullandığı dropshipping sitesinin hangisi olduğu”, 

“bu siteyi 1-10 arasında puanlayacak olsa kaç puan vereceği”, “kullandığı sitedeki sevmediği şeylerin 

ne olduğu” ve “bu sitede elinde olanak olsa neyi değiştireceği” soruları açık uçlu olarak sorulmuştur. 

“En son ne zaman bir dropshipping mağazasından alışveriş yaptığı” sorusuna katılımcılardan aralık ayı 

verenlerin sayısı oldukça yüksek olduğu (anket 14 Aralık 2018 tarihinde başlatılmıştır) ve bunu kasım 

ayının takip ettiği dikkat çeken yanıtlardır. Katılımcılar bu sitelerden genelde giyim, kozmetik, 

elektronik ürünler, Bayburt’ta bulamadıkları her şey, aksesuar, temizlik malzemeleri, kitap, kırtasiye 

malzemeleri, ev eşyası, gıda ürünleri, pet shop ürünleri gibi geniş yelpazede ürünleri aldıklarını 

belirtirken bu noktada en dikkat çekici ürünler bebekler için (özellikle bebek bezi) ürünlerdir. 

Bebeklerinin ihtiyacı olan ürünleri dropshipping sitelerinden aldıklarını söyleyenlerin sayısı oldukça 

fazladır. Katılımcıların en çok kullandığı dropshipping sitesi ise; aliexpress, gittigidiyor, n11, 

hepsiburada, trendyol, çiçek sepeti, sahibinden, let go, morhipo, idefix, kitap yurdu, markafoni gibi 

bilindik markaların yazıldığı görülmüştür. Katılımcıların kullandıkları bu sitelerde sevmedikleri 

özellikler ise genel olarak; kargodaki gecikmeler, çok fazla bilgi mesajı gelmesi, kimi zaman ürünün 

hatalı çıkması, ara yüz eksikliği, ürün ellerine geçtiğinde resimde gördükleri etkinin azalması gibi 

sorunları yazmaları dikkat çekmiştir ve dolayısıyla sitede değiştirmek istedikleri özellikler olarak da 

bahsi geçen sevmedikleri konuların yanı sıra çeşitlilik artırımı, başka sitelerle kıyaslama, daha fazla 

müşteri ilişkileri gibi konular dillendirilmiştir. Katılımcıların kullandıkları siteye verdikleri puan ise 

Tablo 9.’ da verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi %34,2 ile en fazla 8 puan vermiştir.10 puan 

verenlerin % 12,2; 9 puan verenlerin %19,3; 7 puan verenlerin %21,3’tür. 1 puan verenlerin oranı ise 

sadece %,5’tir. 

 

Tablo 9: Katılımcıların Kullandıkları Sitelere Verdikleri Puan 
Puan Frekans % 

10 115 12,2 
9 183 19,3 
8 324 34,2 
7 202 21,3 
6 58 6,1 
5 37 3,9 
4 15 1,6 
3 4 ,4 
2 5 ,5 
1 5 ,5 
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4.3. Tek Örneklem T Testi 

Araştırmanın hipotezlerinde bahsi geçen t testinin sınamasının yapılmasıyla ilgili sonuçlar Tablo 

10.’da verilmiştir. Tabloda tüm faktörlerin ortalamasının 3,41 değerinden büyük ve P değerlerinin 

0,000 olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre H1 hipotezi ve bu hipoteze ait olan tüm alt hipotezler 

(H1a, H1b, H1c, H1d, H1e, H1f) kabul edilebilmektedir. Sonuçlar değerlendirildiğinde; “Ürün ve 

Fiyat Sunumu” faktörünün ortalamasının 4,2408 olması katılımcıların stoksuz e-ticaret yapan 

işletmelerin ürün sunumlarından ve fiyat tekliflerinden memnun kaldığı yönünde değerlendirilebilir. 

Çünkü söz konusu faktörün ortalaması 4 ile kodlanan “katılıyorum” seçeneğinin de üstünde olup 5 ile 

kodlanan “kesinlikle katılıyorum” seçeneğine doğru yol almaktadır. Yine dikkat çekici bir diğer sonuç 

da “Güvenilirlik” faktörünün ortalamasının 3,9852 olup 4 ile kodlanan “katılıyorum” seçeneğine yakın 

olmasıdır. Bu sonuca göre de katılımcılar stoksuz e-ticaret yapan siteleri güvenilir bulmaktadır. 4,1530 

ortalamaya sahip olan “Araştırma” faktörü konusunda ise; katılımcıların stoksuz e-ticaret yapan 

sitelerdeki ürünlere ilişkin satın alma kararını vermeden önce ciddi bir araştırma yaptığı, fiyat 

kıyaslaması yaptığı sonucu varılabilir. “Tek örneklem t testi” sonuçlarını genel olarak değerlendirecek 

olursak; tüm faktörlerin ortalamasının 3,41 değerinden büyük olması katılımcıların stoksuz e-ticaret 

yapan işletmelere karşı olumlu bir tutum içerisinde olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 10: Tek Örneklem T Testi Sonuçları 
Faktörler Ortalama P Değeri Standart Sapması 

Ürün ve Fiyat Sunumu 4,2408 ,000 ,67686 

Memnuniyet 3,5728 ,000 ,58461 

Mesaj ve Kampanyaları Dikkate Alma 3,4691 ,000 ,87106 

Araştırma 4,1530 ,000 ,61448 

Güvenilirlik 3,9852 ,000 ,67778 

Sanal ve Gerçek Ortam Karşılaştırması 3,4111 ,000 ,45183 

 

“Stoksuz e-ticaret” ölçeğine ilişkin önermelerden dikkat çekici sonuçlardan bazıları Tablo 11.’de 

verilmiştir. Söz konusu önermelerin ortalamasının 4 değerinden büyük olduğu tabloda görülmektedir. 

Bundan dolayı da bahsi geçen önermelere ilişkin katılımcıların olumlu yönde duygular beslediği 

(tutumlarının olumlu yönde olduğu) belirtilebilir. 

 

Tablo 11: Ölçeğe Ait Dikkat Çeken Önermelerin Ortalaması 
Önermeler Ortalama 

Stoksuz E-Ticaret sitelerinde ürün çeşitliliği daha fazladır 4,35 

Stoksuz E-Ticaret sitelerinde indirim ve fırsatları daha kolay takip edebiliyorum 4,34 

Sanal ortamda gerçek ortama göre daha çok markayı karşılaştırabilmekteyim 4,34 

Alışveriş yaptığım Stoksuz E-Ticaret sitesine güvenirim 4,32 

Stoksuz E-Ticaret sitelerinde aradığım ürünü daha kolay buluyorum 4,27 

Stoksuz E-Ticaret sitelerinin kullanımı kolaydır 4,21 

Stoksuz E-Ticaret sitelerinden alışveriş yapmaya devam edeceğim 4,18 

Bir ürünü gerçek ortamda alacak olsam bile sanal ortamdan araştırırım 4,08 

Stoksuz E-Ticaret siteleri sayesinde ürün hakkında bilgilere artık daha çabuk ulaşabilmekteyiz 4,02 

Stoksuz E-Ticaret sitelerinde ürünler gerçek ortamdaki satış noktalarından daha ucuzdur 4,01 

 

4.4. Bağımsız Örneklem T Testi 

Cinsiyet ve medeni hal değişkenlerine ait gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

görebilmek amacıyla “bağımsız örneklem t testi” gerçekleştirilmiştir. Cinsiyet değişkenindeki gruplar 

erkek ve kadınken; medeni hal değişkenindeki gruplar evli ve bekardır. Sınamaya ilişkin sonuçlar 

Tablo 12. ve Tablo 13.’de verilmiştir.  

 

Tablo 12.’ye bakıldığında varyanslar “Araştırma” ve “Güvenilirlik” faktörlerinde eşit değil 

varsayılmaktadır; ancak diğer 4 faktör için eşit varsayılmaktadır. Grup ortalamalarının eşit olup 

olmadığı sonucuna bakıldığındaysa yine “Araştırma”, “Güvenilirlik” ve “Sanal ve Gerçek Ortam 

Karşılaştırması” faktörleri için gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, fakat “Ürün ve Fiyat 
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Sunumu”, “Memnuniyet” ve “Mesaj ve Kampanyaları Dikkate Alma” faktörlerinde gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. “Ürün ve Fiyat Sunumu” (Kadın: 4,1269, Erkek: 4,3246) 

ve “Memnuniyet” (Kadın: 3,5224, Erkek: 3,6099)  faktörlerinde erkeklerin ortalamasının daha fazla 

olduğu; ama “Mesaj ve Kampanyaları Dikkate Alma” faktöründe kadınların ortalamasının (Kadın: 

3,5697, Erkek: 3,3950)  daha fazla olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre; “Araştırma”, 

“Güvenilirlik” ve “Sanal ve Gerçek Ortam Karşılaştırması” faktörleri için H2a hipotezi 

reddedilebilmektedir; ancak  “Ürün ve Fiyat Sunumu”, “Memnuniyet” ve “Mesaj ve Kampanyaları 

Dikkate Alma” faktörlerinde H2a hipotezi kabul edilebilmektedir. 

 

Tablo 12: Cinsiyet İçin Bağımsız Örneklem T Testi 

                          Faktörler 

Varyansların 

Eşitliği 

İçin Levene Testi 

Ortalamaların  

Eşitliği İçin T testi 

F Değeri 
P Değeri 

T Değeri 
P Değeri 

Ortalama 

Fark 

Ürün ve Fiyat Sunumu 
V.E.V. ,002 ,968 -4,491 ,000 -,19777 

V.E.D.V

. 
 -4,450 ,000 -,19777 

Memnuniyet 
V.E.V. ,059 ,808 -2,283 ,023 -,08750 

V.E.D.V

. 
 -2,278 ,023 -,08750 

Mesaj ve Kampanyaları Dikkate Alma 
V.E.V 1,680 ,195 3,064 ,002 ,17466 

V.E.D.V

. 
 3,064 ,002 ,17466 

Araştırma 
V.E.V. 16,691 ,000 -1,604 ,109 -,06473 

V.E.D.V

. 
 -1,552 ,121 -,06473 

Güvenilirlik 
V.E.V. 7,215 ,007 -,806 ,420 -,03591 

V.E.D.V

. 
 -,774 ,439 -,03591 

Sanal ve Gerçek Ortam 

Karşılaştırması 

V.E.V. ,004 ,953 1,235 ,217 ,03667 

V.E.D.V

. 
 1,249 ,212 ,03667 

V.E.V.: Varyanslar eşit varsayıldığında 

V.E.D.V.: Varyanslar Eşit Değil Varsayıldığında 

 

Tablo 13 incelendiğinde ise; “Ürün ve Fiyat Sunumu” (Evlilerin ortalaması yüksek), “Mesaj ve 

Kampanyaları Dikkate Alma” (Bekarların ortalaması yüksek) ve “Araştırma” (Evlilerin ortalaması 

yüksek)  faktörlerinde H2b hipotezi kabul edilebilmekte, gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

sonucu çıkmakta;  “Memnuniyet”, “Güvenilirlik” ve “Sanal ve Gerçek Ortam Karşılaştırması” içinse 

H2b hipotezi reddedilebilmektedir (gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur). 

 

Tablo 13:  Medeni Hal İçin Bağımsız Örneklem T Testi 

                          Faktörler 

Varyansların 

Eşitliği 

İçin Levene Testi 

Ortalamaların Eşitliği 

İçin T testi 

F Değeri 
P Değeri 

T Değeri 
P Değeri 

Ortalama 

Fark 

Ürün ve Fiyat Sunumu 
V.E.V. 8,472 

 

,004 2,892 ,004 ,13115 

V.E.D.V

. 
 3,072 ,002 ,13115 

Memnuniyet 
V.E.V. 2,156 

 

,142 -,419 ,675 -,01650 

V.E.D.V

. 
 -,411 ,681 -,01650 

Mesaj ve Kampanyaları Dikkate Alma 
V.E.V 6,670 

 

,010 -3,808 ,000 -,22155 

V.E.D.V

. 
 -3,842 ,000 -,22155 

Araştırma 
V.E.V. 17,872 

 

,000 3,113 ,002 ,12809 

V.E.D.V

. 
 3,310 ,001 ,12809 

Güvenilirlik 
V.E.V. ,005 

 

,942 1,881 ,060 ,08566 

V.E.D.V

. 
 1,922 ,055 ,08566 

Sanal ve Gerçek Ortam Karşılaştırması 
V.E.V. ,237 ,627 -1,366 ,172 -,04150 

V.E.D.V

. 
 -1,366 ,172 -,04150 

V.E.V.: Varyanslar eşit varsayıldığında 

V.E.D.V.: Varyanslar Eşit Değil Varsayıldığında 
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4.5. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Yaş, Gelir, Üniversitedeki Konumu gibi demografik özelliklerin yanı sıra İnternete Girme Sıklığı 

açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını sınamak için “tek yönlü varyans 

analizi” yapılmıştır. Sınamanın sonuçları şöyledir; 

 

✓ Yaş değişkeni açısından bütün faktörlerde gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucu 

çıkmıştır. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu görmek için gerçekleştirilen Post Hoc 

sınamalarından biri olan Tukey HSD’ye başvurulmuştur ve söz konusu anlamlı farklılığın “Ürün ve 

Fiyat Sunumu” faktöründe 18-24 yaş aralığındaki grup ile 25-34 ve 35-44 yaş aralığındaki gruplar 

arasında; “Memnuniyet” faktöründe 45-54 yaş ile 18-24, 25-34, 35-44 yaş aralığı arasında; “Mesaj 

ve Kampanyaları Dikkate Alma” faktöründe 18-24 ile 25-34 yaş arasında ve 45-54 ile 18-24, 25-34 

ve 35-44 yaş aralığı arasında; “Araştırma” faktöründe 25-34 ile 18-24 ve 45-54 yaş aralığı arasında; 

“Güvenilirlik” faktöründe 18-24 ile 25-34 yaş aralığı arasında; “Sanal ve Gerçek Ortam 

Karşılaştırması” faktöründe 45-54 ile 18-24, 25-34, 35-44 yaş aralığı arasında olduğu görülmüştür. 

Yaş değişkenine ait ANOVA sınaması için H2c hipotezi kabul edilebilmektedir. 55 yaş ve üstü 

grup ile diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmaması da sınamada dikkat çeken bir diğer 

noktadır.  

✓ Gelir değişkeni açısından “Ürün ve Fiyat Sunumu”, “Memnuniyet”, “Mesaj ve Kampanyaları 

Dikkate Alma” ve “Araştırma” faktörlerine ait gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür. Bu 4 faktör için H2d hipotezi kabul edilebilmektedir. Ancak diğer 2 faktör için 

(Güvenilirlik ve Sanal ve Gerçek Ortam Karşılaştırması) H2d reddedilebilmektedir. Bu sınamada 

₺-2000 gelire sahip olan grubun 4 faktörde de diğer grupların bazılarıyla aralarında anlamlı bir 

farklılık olduğu sunucu dikkat çeken bir sonuçtur. 

✓ Üniversitedeki Konumu değişkeninde “Sanal ve Gerçek Ortam Karşılaştırması” faktörü haricindeki 

tüm faktörlerde gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucu çıkmıştır. Bu faktör için H2e 

hipotezi reddedilebilmektedir; fakat diğer 5 faktör açısından H2e kabul edilebilmektedir. “Ürün ve 

Fiyat Sunumu” ve “Güvenilirlik” faktörlerinde öğrenci ile akademik kadro, “Memnuniyet” ve 

“Mesaj ve Kampanyaları Dikkate Alma”   faktörlerinde öğrenci ile hem akademik hem de idari 

kadro, “Araştırma” faktöründe akademik kadro ile hem öğrenci hem de idari kadro arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

✓ Katılımcıların demografik özelliklerinin yanı sıra internete girme sıklığına göre faktörlere karşı 

tutumlarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını görmek için de ANOVA sınaması 

gerçekleştirilmiştir. Sınamada “Sanal ve Gerçek Ortam Karşılaştırması” faktöründe P=,375 

çıkmışken, diğer 5 faktörde P=,000 çıkmıştır. Buna göre “Sanal ve Gerçek Ortam Karşılaştırması” 

faktörü için H2f hipotezi reddedilebilmektedir; ancak “Ürün ve Fiyat Sunumu”, “Memnuniyet”, 

“Mesaj ve Kampanyaları Dikkate Alma”, “Güvenilirlik” ve “Araştırma” faktörleri için ise H2f 

hipotezi kabul edilebilmektedir. Tukey HSD Post Hoc sınamasında söz konusu anlamlı 

farklılıkların “ayda 1 kereden az” ile “ayda 4 kereden fazla” ve “ ayda 1-4 kere” arasında olduğu 

görülmüştür. 

  

Yaş değişkeni için uygulanan ANOVA sınamasına ilişkin sonuçlar Tablo 14.’de ayrıntılı bir şekilde 

verilirken, diğer tüm ANOVA sınamalarına ait sonuçlar ise özet olacak biçimde Tablo 15.’ de 

gösterilmiştir. 

 

  



EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.com Volume (9), Year (2019)   Page 12 

Tablo 14: Yaş Değişkeni İçin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

               Faktörler 
Kareler 

Toplamı 
df 

Ortalama 

Kare 
F Değeri P Değeri 

Ürün ve Fiyat Sunumu 
Gruplar Arasında 16,194 4 4,049 

9,141 ,000 Gruplar İçerisinde 417,663 943 ,443 
Toplam 433,857 947  

Memnuniyet 
Gruplar Arasında 3,680 4 ,920 

2,711 ,029 Gruplar İçerisinde 319,978 943 ,339 
Toplam 323,658 947  

Mesaj ve Kampanyaları 

Dikkate Alma 

Gruplar Arasında 25,787 4 6,447 
8,776 ,000 Gruplar İçerisinde 692,750 943 ,735 

Toplam 718,537 947  

Araştırma 
Gruplar Arasında 11,749 4 2,937 

8,009 ,000 Gruplar İçerisinde 345,823 943 ,367 
Toplam 357,572 947  

Güvernilirlik 
Gruplar Arasında 5,412 4 1,353 

2,970 ,019 Gruplar İçerisinde 429,632 943 ,456 
Toplam 435,043 947  

Sanal ve Gerçek Ortam 

Karşılaştırması 

Gruplar Arasında 3,580 4 ,895 

4,447 ,001 Gruplar İçerisinde 189,753 943 ,201 

Toplam 193,332 947  

 

Tablo 15: Gelir, Üniversitedeki Konumu ve İnternete Girme Sıklığı Değişkenleri İçin Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Faktörler 
Değişkenler 

Gelir Üniversitedeki Konumu İnternete Girme Sıklığı 

Ürün ve Fiyat Sunumu P=,001 P=,012 P=,000 

Memnuniyet P=,000 P=,000 P=,000 

Mesaj ve Kampanyaları 

Dikkate Alma 
P=,000 P=,000 P=,000 

Araştırma P=,000 P=,000 P=,000 

Güvenilirlik P=,200 P=,018 P=,000 

Sanal ve Gerçek 

Ortam Karşılaştırması 
P=,053 P=,725 P=,375 

 

4.6. Stoksuz E-Ticaret Ölçeği Faktörlerine Ait Korelasyon Analizi 

Korelasyon analizi Stoksuz E-Ticaret ölçeği faktörleri arasında bir ilişki olup olmadığını görmek ve 

sınamada değişkenler arasında bir ilişki varsa ilişkinin yönünü ve kuvvetini tespit edebilmek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu analizden önce normallik sınaması yapılmış ve gruplar normal dağılıma uygun 

çıktığından Pearson korelasyon katsayısına göre yorumlama yapılmıştır.  

 

Söz konusu sınamanın sonuçları Tablo 16.’ da gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi “Sanal Ve 

Gerçek Ortam Karşılaştırması” faktörü ile “Araştırma” faktörü arasındaki ilişki hariç tüm faktörler 

arasındaki ilişkilerin P değeri; ,000’dır. “Sanal Ve Gerçek Ortam Karşılaştırması” faktörü ile 

“Araştırma” faktörü arasındaki ilişkinin P değeri ise; ,001’dir. 

 

P değeri alfadan küçük ya da alfaya eşit ise (P ≤ α) korelasyon katsayısının anlamlı olduğu 

varsayılmaktadır (Kul, 2014:12). Dolayısıyla da bu sonuçlara göre tüm faktörler arasında bir ilişki söz 

konusudur. İlişkinin yönü noktasında ise tüm faktörler arasındaki ilişkinin yönü pozitif doğrusal 

yöndedir. Bu nedenle de herhangi bir faktördeki değişikliğin ilişkisi olduğu bir başka faktör üzerinde 

yapacağı değişiklik aynı yönde olacaktır. Örneğin “Ürün ve Fiyat Sunumu” faktörü ile “Araştırma” 

faktörü arasındaki ilişkide r=,611’dir. Buna göre bu faktörlerden birinde meydana gelecek olan 1 

birimlik değişiklik diğer faktör üzerinde aynı (pozitif) yönde 0,611 birimlik bir değişikliğe sebebiyet 

verecektir. Sınamada çıkan bu sonuçlar neticesinde H3a hipotezi reddedilebilmekte, tüm faktörler 

arasında ilişki olduğu varsayılmakta, bundan dolayı da H3b hipotezi kabul edilebilmektedir.  Ancak 

elde edilen ilişkinin kuvveti noktasında r<0.2 için ilişkinin kuvvet derecesi çok zayıf, r=0.2-0.4 arası 

için zayıf, r=0.4-0.6 arası için orta, r=0.6-0.8 arası için yüksektir. Buna göre “Ürün ve Fiyat Sunumu” 

faktörü ile “Araştırma” faktörü arasındaki ilişkinin kuvveti yüksek derededir (r=6,11); fakat “Sanal ve 

Gerçek Ortam Karşılaştırması” ile “Araştırma” faktörü arasındaki ilişkinin kuvvet derecesi çok zayıftır 

(r=,110). 
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Tablo 16: Stoksuz E-Ticaret Ölçeği Faktörlerine Ait Korelasyon Analizi Sonuçları 

Faktörler 

Ürün ve 

Fiyat 

Sunumu 

Memnuniye

t 

Mesaj ve 

Kampanyalar

ı Dikkate 

Alma 

Araştırma 
Güvenilirl

ik 

Sanal ve 

Gerçek 

Ortam 

Karşılaştırma

sı 

Ürün ve Fiyat 

Sunumu 

1 r=,410** r=,363** r=,611** r=,562** r=,253** 

 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

Memnuniyet 
r=,410** 1 r=,384** r=,400** r=,347** r=,156** 

P=,000  p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

Mesaj ve 

Kampanyalar

ı Dikkate 

Alma 

r=,363** r=,384** 1 r=,378** r=,416** r=,228** 

p=,000 p=,000  p=,000 p=,000 p=,000 

Araştırma 
r=,611** r=,400** r=,378** 1 r=,581** r=,110** 

p=,000 p=,000 p=,000  p=,000 p=,001 

Güvenilirlik 
r=,562** r=,347** r=,416** r=,581** 1 r=,213** 

p=,000 p=,000 p=,000 p=,000  p=,000 

Sanal ve 

Gerçek 

Ortam 

Karşılaştırma

sı 

r=,253** r=,156** r=,228** r=,110** r=,213** 1 

p=,000 p=,000 p=,000 p=,001 p=,000  

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

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dropshipping kavramında önceden de bahsedildiği gibi tüketici her ne kadar bir çevrim içi alışveriş 

sitesinden gereksinim duyduğu bir ürünü alsa da, aslında söz konusu ürünü (ki bu ürün genelde 

maldır) satıcı siteye üye olan, ürününü satılması için o siteye koyan bir başka satıcıdan almaktadır. Bu 

bakımdan satıcı site bir nevi aracı, komisyoncu konumundadır ve bu aracı işletmeler sattıkları ürünü 

hiç görmemektedirler bile. Müşteri; ürün için sipariş vermekte, ödeme alındıktan sonra satıcı, tedarikçi 

ile aynı siparişi vermekte ve daha sonra tedarikçi ürünü müşteriye göndermektedir. Ancak tüketiciler 

ürünü satın alırken asıl satıcı işletmeden almış gibi değil de, satıcı siteden almış gibi düşünürler. 

Herhangi bir memnuniyet ya da tersine memnuniyetsizlik durumunda genelde ürünün asıl satıcısı 

işletmeyi değil de stoksuz e-ticaret faaliyeti yapan siteyi değerlendirirler. 

 

Elbette ki satıcı sitenin, müşterilerin asıl satıcı işletmeyi değerlendirmeleri için gerçekleştirdiği 

yöntemler, uygulamalar vardır. Satıcı değerlendirmeleri, ürün memnuniyeti gibi konularda anketler 

yapılarak tüketicilerin görüşlerini almaktadırlar. Ancak bakıldığında, ürünü değerlendirirken asıl satıcı 

işletme değerlendirilmek yerine dropshipping işletmesi değerlendirilmekte, tüketiciler bahsederken 

gittigidiyor’dan, letgo’dan aldım şeklinde konuşma içinde olmaktadırlar.  

 

İnternetin dünya çapında yayılmasıyla alışveriş, ticaret, pazarlama işlemleri daha kolay ve mesafe 

tanımaksızın erişilebilir bir durum olmuştur. Tüketici artık kendi yaşadığı şehirde bulamadığı bir 

ürünü dropshipping markaları vasıtasıyla 2-3 gün gibi kısa bir süre içerisinde ve de üstelik kapısına 

kadar getirilecek şekilde sahip olabilmektedir ve de bunu yaparken gerçek ortamda görebileceğinden 

çok çok daha fazla ürünü kıyaslayabilmektedir. Durum böyle olunca da internet üzerinden alışveriş 

yapmak da her geçen gün daha da gelişmekte, tüketicilerin tercih etmeye başladığı bir olgu haline 

dönüşmektedir. Zaten açıklanan rakamlar da göstermektedir ki dünyada e-ticaret hacmi her geçen yıl 

daha da büyümektedir. Bahsi geçen bu gelişmeler neticesinde dropshipping faaliyeti yapan markalarda 

her geçen gün çoğalmakta, var olanlara yenisi eklenmektedir.  

 

Tüketicilerin dropshipping faaliyetlerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu 

çalışmada, uygulama kısmı Bayburt Üniversitesi çalışanları (akademik ve idari personel) ve 

öğrencilerine yönelik yapılmıştır ve genel olarak dropshipping uygulamalarına yönelik olarak 

katılımcıların tutumlarının olumlu yönde olduğu sonucu çıkmıştır. Sonuçlar katılımcıların verdikleri 

yanıtlar dikkate alınarak değerlendirildiğinde; dropshipping uygulamalarına karşı tüketiciler olumlu 

bir tavır sergilemekte, stoksuz e-ticaret yapan sitelerin faaliyetlerinden (ürün sunumu ve fiyat 

tekliflerinden, ihtiyaçları olan bir ürünle ilgili sitelerde yaptıkları araştırmalardan, web sitelerinin 

güvenilirlik seviyelerinden, mesaj ve kampanyaların haber edilmesinden, sanal mağazacılık 

anlayışından) memnuniyet duymaktadırlar. Buna göre araştırmanın temel hipotezi kısmında sunulan 



EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.com Volume (9), Year (2019)   Page 14 

H1 “Katılımcıların stoksuz e-ticaret (dropshipping) yapan web sitelerine/markalara yönelik tutumları 

olumludur” hipotezi kabul edilebilmektedir.  

 

Araştırmada “ürün ve fiyat sunumu”, “memnuniyet”, “mesaj ve kampanyaları dikkate alma” ve 

“araştırma” faktörlerine katılımcıların verdiği olumlu görüşler, Yu vd.’nin (2017) “tüketicilerin mallar 

ve fiyatlar hakkında bilgi edinmeye erişilebilirliğini arttırmakta, bu da işletmeler arasındaki fiyat 

rekabetini kızgınlaştırmakta” iddiasını destekleyebilecek niteliktedir. Fiyatı dikkate alma noktasında 

erkelerin daha fazla fiyata önem verdiği, mesaj ve kampanyaları dikkate alma noktasında kadınların 

daha faz önem verdiği de birçok tüketici davranışları araştırmalarında görülmekte olan bir durumdur. 

Yine SET markalarına olan güvenilirlik düzeyinin artmasının da tüketicilerin satın alma davranışlarına 

olumlu etki ettiğine dair araştırmalar da mevcuttur. Bundan dolayı da SET markalarının eylemleri ile 

kendilerine olan tüketici güvenlerini arttıracak işlemlere devam etmesi gerekmektedir.  

 

SET faaliyetlerinin Türkiye’de her geçen gün daha da yaygın hale gelmesiyle tüketicilerin seçim 

yapması gerektiği ürün sayısı ve kalitesi artabilir ve de tüketiciler bu ürünlere daha uygun fiyatlarla 

sahip olabilirler. Türkiye’deki SET faaliyeti yapan tedarikçi işletmeler de, büyük çatı işletmesi 

konumundaki bilinen SET markaları/web siteleri tarafından da denetlenebildiği, %100 müşteri 

garantisi verebildiği (n11, gitti gidiyor, hepsi burada gibi) ve müşteri çıkarlarını gözettiği için, tüketici 

için oluşabilecek risk oranı da azalabilmektedir. Araştırmada her ne kadar SET faaliyetlerine yönelik 

tüketici tutumlarının olumlu olduğu sonucu çıksa da, bu faaliyetlere karşı negatif yaklaşan tüketicilerin 

önyargılarını kırmaları için bildik, güvenilir, %100 müşteri garantisi veren SET markalarından 

alışveriş yapmaları önerilebilir. Buna paralel olarak da tedarikçilerin SET markaları tarafından 

denetiminin devam etmesinin teşvik edilmesi önerilmektedir. Böylece SET eylemlerine yönelik 

tüketici kaygıları azalabilir ve faaliyetin ticaret hacmi genişleyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken 

bir diğer nokta da internet hizmetlerinin kalitesidir. Rabinovich vd. (2008) SET eylemlerinin 

gelişmesinde internet hizmetlerinin kalitesinin önemli bir rolü olduğuna vurgu yapmaktadırlar. 

 

Katılımcıların tutumlarına göre; stoksuz e-ticaret yapan markaların doğru yolda olduğu söylenebilir; 

ancak yine de çalışmalarını daha da geliştirerek tüketicilerin memnuniyet seviyelerini arttıracak 

uygulamalar yapmaya (özellikle de faktör ortalamaları 4’ün altında çıkan faktörlere yönelik)  devam 

etmesi gerektiği de bir gerçektir. Katılımcıların stoksuz e-ticaret markalarından memnuniyet 

ortalaması 3,5728 olup, daha da arttırılması gereken bir oran olarak karışımızda durmaktadır. Ayrıca 

“Sanal ve Gerçek Ortam Karşılaştırması” noktasında ortalamanın 3,4111 ile çok az bir farkla sanal 

ortam lehine çıkması sonucunda da markaların çevrimiçi mağazacılığı daha keyifli ve cezbedici hale 

getirmeleri gerektiği de bir gerçektir. Yine ortalaması 3,4691 ile az bir farkla lehine çıkan “Mesaj ve 

Kampanyaları Dikkate Alma” faktörü içinde, dropshipping markalarının üzerinde düşünmesi ve daha 

ikna edici ya da mesajın fark edilebilirliğini arttırıcı pazarlama uygulamaları geliştirmesi 

gerekmektedir.  Faktör ortalaması 4’ ün altında çıkan son bir diğer faktör olan “Güvenilirlik” 

faktörünün ortalaması 3,9852 olup oldukça yüksek bir ortalamadır. Ancak tüketicilerin dropshipping 

markalarına olan güven derecesinin artmasının, o markaların web sitelerine olan ziyaretçi ve üyelik 

sayısını arttırabileceğini ve bunun da satışlara yansıyabileceğinin göz önünde bulundurulması 

gerekmekte ve bundan dolayı da bu güven seviyesini arttırmaya yönelik pazarlama iletişimi 

çalışmaları yapılması önerilmektedir. 

 

Sonuçlarından bahsedilen ve öneriler sunulan bu çalışmanın bazı kısıtları olduğu ve bu kısıtlardan 

kaynaklı olarak başka araştırmalarda farklı sonuçlar elde edilebileceği unutulmamalıdır. Bundan 

dolayı da araştırma sonuçları sadece katılımcılar üzerinden değerlendirilmeli, bir genelleştirme 

yapmaktan kaçınılması gerektiği akılda kalmalıdır. Daha farklı katılımcı profilleri seçilerek, tesadüfi 

örneklem yöntemi gibi yöntemler kullanılarak tekrar bir araştırmaya konu olabilir ve böylece benzer 

veya farklı sonuçlar doğup doğmayacağı görülebilir. Araştırma sadece Bayburt Üniversitesi ile 

sınırlandırılmıştır. Daha geniş bir örneklem seçimi ile yapılacak olan araştırmalardan elde edilen 

sonuçlar bu araştırma ile kıyaslanabilir, benzer sonuçların çıkması durumunda gerçekleştirilen çalışma 

doğrulanabilir (destelenebilir). Ayrıca son bir öneri olarak; dropshipping stoksuz e-ticaret olarak 

dilimize çevrildiği için çalışmada kısaltmasının SET biçiminde kullanılarak, bu kısaltmanın alanyazına 

kazandırılması da önerilmektedir. 
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ÖZET 

Seramik üretimi sanatsal ve endüstriyel açıdan incelendiğinde pek çok 

inorganik renklendiricinin olduğu görülmektedir. Bu renklendiriciler grubunda demir bileşikleri de yer 

almaktadır. Sanatsal ve endüstriyel seramik üretiminde astar ve sırların renklendirilmelerinde yoğun 

bir şekilde geçmişten günümüze kullanılmaktadır. Seramik fırınının pişirim atmosferi, ilave edilen 

renklendirici oranı ve fırın içi sıcaklık derecesine göre demir bileşiklerinin bünyeye verdiği etkiler 

değişkenlik göstermektedir. Araştırmada demir bileşiklerinden hematit ve limonit, seramik döküm 

çamuruna ayrıca denemeler sonucunda elde edilmiş şeffaf ve mat seramik sır reçetelerine artan ve 

belirli oranlarda ilave edilerek kullanılmıştır. 

 

Döküm çamuru akışkan yapıya sahip olduğundan alçı kalıp ile şekillendirmeye uygundur. Bu nedenle 

deneyler ve sanatsal çalışmalar için alçı model ve kalıplar yapılmıştır. Buna ek olarak seramik döküm 

çamurunun içerisindeki su miktarı ayarlandığında bazı serbest şekillendirmelere de olanak 

sağlamaktadır. Demir bileşiklerinin verdiği renk farklılıklarından yararlanılarak çeşitli sanatsal 

çalışmalar yapılabilir. Renkli çamur ile yapılan millefiori, nerikomi, mermer tekniği gibi dekoratif 

tekniklere olanak sağlamaktadır. Birden fazla demir bileşiği katkılı çamur bünye bir arada 

kullanılacağı zaman herhangi bir kırılma, çatlama kavlama ve toplanma gibi hatalar oluşmaması için 

dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi her bir renkli çamurun pişme küçülmelerinin benzer 

olmasıdır. Demir bileşiği katkılı seramik döküm çamurlarına su emme ve küçülme testleri yapılarak 

fiziksel özellikleri incelenmiştir. Hazırlanan şeffaf ve mat sır reçetelerine belirli ve artan oranlarda 

ilave edilen hematit ve limonit bozulmalara uğramayarak olumlu sonuçlar vermiştir. Tüm pişirimlerin 

aynı derecede yapılması renk geçişleri açısından önemlidir. Elektrikli kamara fırınında 11600C’de 

pişirilen deneme plakalarının renkleri genel olarak incelendiğinde krem, hardal sarısı, kızıl kahve ve 

kahverengi renklerinin; çeşitli dekoratif etkiler ve dokuların oluştuğu gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Seramik döküm çamuru, Sır, Hematit, Limonit. 

 

ABSTRACT 

When ceramic production is examined in terms of artistic and industrial aspects, it is seen that there 

are many inorganic colorants. Iron compounds are also included in this group of colorants. It is used 

extensively in the production of artistic and industrial ceramics for the coloring of primers and glazes. 

The effects of the iron compounds on the structure of the ceramic furnace vary according to the firing 

atmosphere, the added colorant ratio and the temperature inside the furnace. In the study, hematite and 

limonite from iron compounds were added to ceramic casting clay and to transparent and matt ceramic 

glaze recipes which were obtained as a result of the experiments.  

 

Since the casting clay has a fluid structure, it is suitable for forming with plaster mold. For this reason, 

plaster models and molds were made for experiments and artistic works. In addition, when the amount 

of water in the ceramic casting clay is adjusted, it allows some free formations. Various artistic works 

can be done by using color differences of iron compounds. It provides decorative techniques such as 

millefiori, nerikomi and marble technique made with colored clay. When more than one iron 

compound doped clay is used together, one of the points that should be taken into consideration in 

order to avoid errors such as breaking cracking and agglomeration is that the firing shrinkage of each 

colored clay is similar. Water absorption and shrinkage tests were carried out on iron compound doped 
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ceramic casting clay and its physical properties were investigated.  Hematite and limonite, which were 

added to the prepared transparent and matte glaze prescriptions at specific and increasing rates, did not 

undergo deterioration and yielded positive results. It is important that all firing is done in the same 

degree in terms of color transitions. The colors of the test plates, which are cooked in the electric 

chamber oven at 11600C, are generally examined in terms of cream, mustard yellow, red coffee and 

brown colors; various decorative effects and textures are also have been observed. 

 

Key words: Ceramic casting clay, Glaze, Hematite, Limonite. 

 

GİRİŞ 

Sanatsal çalışmaların sonucu olan ürünü oluşturmak için malzeme önemli bir koşuldur. Bu açıdan 

seramik sanatı değerlendirildiğinde en önemli malzemesinin çamur olduğu bilinmektedir. Seramik 

çamuru çeşitli pigment, oksit ve minerallerle renklendirildiğinde sanatçıya geniş bir renk skalası 

sağlamaktadır. Aynı malzemeler ile seramik yüzeyini camsı bir tabaka halinde kaplayan seramik sırları 

da renklendirilebilirler. Çamur ve sırların renklendirilmesi ürüne dekoratif özellikler sağlamanın yanı 

sıra bazı teknik özelliklerinin de iyileştirilmesine katkısı olmaktadır. Yüzyıllardır seramikçilerin 

kullandığı ve renklendirici katkıları ile oluşturulan renkli seramikler, günümüzde de çeşitli 

araştırmalar sayesinde renk ve doku çeşitliliği arttırılmıştır.  

 

 Hematit (Fe2O3)  

Hematit, yeryüzünde yaygın olarak bulunan bir demir cevheridir. Ham halde kırmızımsı bordo bir 

renkte olup yumuşak bir yapıya sahiptir. Pişme rengi kahverengi tonlarındadır.  Seramik çamur veya 

sırlarına ilave edildiğinde, yüzde oranı artıkça renk koyuluğunun fazlalaştığı görülebilir. Seramik 

üretiminde yaygın olarak kullanılan kırmızı çamurda bulunmaktadır. Ham ve pişmiş halinde içerisinde 

hematit olduğu gözlenebilir.  

 

    
(a)                                                    (b) 

Görsel 1. Hematit (a) Ham- (b) 11600C) 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

Hematit, “yüksek yoğunluğu, iri tane boyutu ve düşük yağ absorblama özelliklerinden dolayı birincil 

boyama işlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca korozyona karşı koruma etkisi göstermektedir (İpekoğlu, 

tarihsiz, s.2)”. Hematit ham halde incelendiğinde  “Rengi kırmızımsı kahve renklidir. İçindeki Fe 

tenörü azami %70 kadardır. Pul pul ve parlak yapıya sahip olan spekülatif adı verilen bir hematit 

cinside mevcuttur (Yeniçeri, 1981, s.39)”. Hematit (Fe203) demir madeninin birincil grubundandır. 

Kırmızı demir cevheri olarak da bilinir. Kayalıkların kırmızı, kahverengi ve sarı renkli yerlerinde 

rastlanabilir. Uzun yıllar boyunca kullanıldığı bilinmektedir. Kozmetik sanayinden cam sanayine 

kadar pek çok alanda kullanımı mevcuttur (Walker, Tarn, 1991, s.618). Hematit; demir bileşikleri 

içerisinde en çok rastlanan türdür. Türkiye’de ve Dünya’nın pek çok farklı ülkesinde çıkarılmaktadır.  

 

Limonit (2Fe2O3. H2O) 

Demir bileşiklerinden olan limonit, ham halde sarı ve hardal sarısı renklerindeyken pişme rengi 

kahverengi tonlarındadır. Bunun başlıca sebebi “içerisinde bulunan su moleküllerinin pişme esnasında 

yok olmasıyla hematite dönüşmesidir (Y. Kibici, kişisel iletişim, Mart 2019)”. Yapısal özelliği 

incelendiğinde yumuşak ve hematite göre daha hafif olduğu bilinmektedir. Seramik çamuru içerisine 
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ilave edildiğinde çamurda tiksotropi meydana geliştirerek koyulaştırır. Bu durumda ilave oranının 

artmasıyla çamurun özelliğini koruyamadığı anlaşılmaktadır. 

 

    
(a)                                                        (b) 

Görsel 2. Limonit (a) Ham - (b) 11600C 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

Yer kabuğundaki kayaçlarda bulunan limonit yumuşak yapısından dolayı kolayca çıkarılabilir. 

“Yumuşak, kolay ufalanır bir yapıda olan limonit % 58-59 oranında demir oksit içerir sarı, turuncu ve 

koyu kızıla kadar renkleri vardır. Teorik olarak hidrate demir oksit, mangan dioksit, karbon silisyum 

dioksit, alüminyum oksit ve kimyasal bağlı su içerir (Mete ve Özçalık, 1998)”. Dünyadaki ülkeler 

arasında “En çok çıkarıldığı yer İtalya'dır. Venezüella, Kanada, Brezilya ve Hindistan'da da rezervleri 

mevcuttur (Karasu, Kaya, 2001, s.1)”. Seramik sektörünün dışında, demir çelik sanayi, boya, cam gibi 

birçok çalışma alanında kullanıldığı bilinmektedir. 

 

Hematit’in Seramik Döküm Çamurundaki Etkileri 

Hematit seramik döküm çamuruna %1,3,5,7,9,11,13,15,17 oranlarında ilave edilmiştir. Öğütme işlemi 

porselen havanda su ile yapılan Hematit, mikser yardımı ile karıştırılan seramik döküm çamuruna 

eklenmiştir. Önceden hazırlanan alçı deney kalıplarına döküm yapılarak şekillendirilmiştir. Kurutulup 

rötuşlanan deney plakalarının bisküvi pişirimi 9000C’de yapılmış daha sonra yarısı şeffaf sır ile 

sırlanarak sırlı pişirimleri elektrikli kamara fırınında 11600C’de gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1. Seramik döküm çamuru ve Hematit katkılı bünyelerin, kuru küçülme, pişme küçülmesi, 

toplam küçülme ve su emme değerleri (Telli, 2019, s.43).      

 
Reçete No Reçete Bileşimi % 

Kuru K. Pişme K. Toplam K. Su Emme 

H1 2,55 6,97 9,35 3,85 

H3 2,57 7,18 9,57 3,18 

H5 2,17 7,84 9,85 2,12 

H7 2,40 8,03 10,25 2,18 

H9 2,55 8,38 10,72 2,08 

H11 2,10 8,65 10,57 1,85 

H13 2,37 8,52 10,70 1,78 

H15 2,35 8,62 10,77 1,77 

H17 2,17 9,04 11,02 1,69 
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H1                                            H3                                            H5 

 
H7                                           H9                                           H11 

 
H13                                       H15                                        H17 

Görsel 3. Seramik döküm çamuruna Hematit ilave edilerek 11600C’de pişirilmiş deney plakaları. 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

Hematit ilavesi yapılan seramik döküm çamurlarının ham halinde renklerinin açık bordo, bordo ve 

koyu bordo olduğu görülmüştür. Deney plakalarının yarısı şeffaf sır ile sırlanarak pişirimleri 

11600C’de yapılmıştır. Seramik döküm çamurunun renginin hematit ilave oranı arttıkça sarımsı bej 

renginden, açık kiremit kırmızısı, koyu kiremit kırmızısı ve koyu kızıl kahve renge kadar değişiklik 

gösterdiği görülmektedir. Hematit %17 oranında ilave edildiğinde rengi koyu kızıl kahve olarak 

kalmış fakat bünyede çatlaklıklar oluşturarak çamuru bozmuştur.  

 

Limonit’in Seramik Döküm Çamurundaki Etkileri 

Limontit seramik döküm çamuruna %1,3,5,7,9,11,13,15,17 oranlarında ilave edilmiştir. Öğütme işlemi 

porselen havanda su ile yapılan Limonit, mikser yardımı ile karıştırılan seramik döküm çamuruna 

homojen bir şekilde eklenmiştir. Önceden hazırlanan alçı deney kalıplarına döküm yapılarak 

şekillendirilmiştir. Kurutulup rötuşlanan deney plakalarının bisküvi pişirimi 9000C’de yapılmış daha 

sonra yarısı şeffaf sır ile sırlanarak sırlı pişirimleri elektrikli kamara fırınında 11600C’de 

gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 2.  Seramik döküm çamuru ve Limonit katkılı bünyelerinı, kuru küçülme, pişme küçülmesi, 

toplam küçülme ve su emme değerleri ( Telli, 2019, s.47).     
Reçete No Reçete Bileşimi % 

Kuru Küçülme Pişme 

Küçülmesi 

Toplam Küçülme  Su Emme 

L1 2,35 6,93 9,12 4,43 

L3 2,67 8,13 10,60 3,42 

L5 3,00 8,67 11,42 3,12 

L7 3,25 8,98 11,95 2,94 

L9 3,12 9,36 12,20 3,48 

L11 3,32 9,33 12,35 3,45 

L13 3,65 10,11 13,40 3,43 

L15 3,37 9,83 12,87 4,02 

L17 5,05 10,65 15,17 4,89 

 

 

 
L1                                            L3                                        L5 

 
L7                                          L9                                             L11 

 
L13                                        L15                                          L17 

Görsel 4. Seramik döküm çamuruna Limonit katkısı ilave edilerek 11600C’de pişirilmiş deney 

plakaları. 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

Limonit ilavesi yapılan seramik döküm çamurlarının ham halinde renklerinin açık gri, sarı ve hardal 

sarısı olduğu görülmüştür. Deney plakalarının yarısı şeffaf sır ile sırlanarak pişirimleri 11600C’de 

yapılmıştır. Seramik döküm çamurunun renginin Limonit ilave oranı arttıkça sarımsı bej renginden, 

açık kiremit kırmızısı, bordo ve koyu kiremit kırmızısı renge kadar değişiklik gösterdiği 
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görülmektedir. Buna ek olarak özellikle %9 ,%11 ve %13 ilave oranlarında kısmen toplanmalar 

meydana geldiği gözlenmiştir. 

 

Hematit’in Şeffaf ve Mat Seramik Sırlarındaki Etkileri  

Hazırlanan şeffaf ve mat seramik sır reçetelerine Hematit %1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 oranlarında 

ilave edilmiştir. Hammaddelerin tartımları kuru olarak 10 gr üzerinden yapılmış, su eklenerek porselen 

havanda beş dakika kadar öğütülmüştür.  Alçı kalıplar ile önceden hazırlanan deney plakalarının 

bisküvi pişirimi 9000C’de yapılmıştır. Deney plakalarına akıtma yöntemi ile uygulanan sırlar 

11600C’de elektrikli kamara fırınında pişirilmiştir.  

 

       
HŞ1                                       HŞ3                                       HŞ5 

       
HŞ7                                         HŞ9                                     HŞ11 

       
HŞ13                                      HŞ15                                   HŞ17 

Görsel 5. Şeffaf seramik sırına Hematit ilave edilerek 11600C‘de pişirilmiş deney plakaları. 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

Araştırmalar sonucunda elde edilen şeffaf seramik sırına Hematit artan ve belirli oranlarda ilave 

edildiğinde çok açık sarı, hardal sarısı, koyu hardal sarısı, koyu kiremit kırmızısı ve koyu kızıl kahve 

renkleri oluşmuştur.  Hematit %7 ve %9 oranlarında ilave edildiğinde rölyeflerin dışındaki alanlarda 

hardal sarısı lekeler meydana gelmiş ilave oranı arttıkça bu lekeler azalmıştır. 
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HMS1                                    HMS3                                   HMS5 

 
HMS7                                    HMS9                                    HMS11 

 
HMS13                                  HMS15                                 HMS17 

Görsel 6. Mat seramik sırına Hematit ilave edilerek 11600C‘de pişirilmiş deney plakaları. 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

Araştırmalar sonucunda elde edilen mat seramik sırına Hematit artan ve belirli oranlarda ilave 

edildiğinde bej, kahverengi, kızıl kahverengi ve koyu kahverengi renkleri oluşmuştur.  Hematit %17 

oranında ilave edildiğinde rengin çok koyu kahverengi olduğu deneme plakasının yüzeyinde yer yer 

toplanmalar meydana geldiği görülmüştür. 

  

Limonit’in Şeffaf ve Mat Seramik Sırlarındaki Etkileri  

Hazırlanan şeffaf ve mat seramik sır reçetelerine Limonit %1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 oranlarında 

ilave edilmiştir. Hammaddelerin tartımları kuru olarak 10 gr üzerinden yapılmış, su eklenerek porselen 

havanda beş dakika kadar öğütme işlemi yapılmıştır. Alçı kalıplar ile önceden hazırlanan deney 

plakalarının bisküvi pişirimi 9000C’de yapılmıştır. Deney plakalarına akıtma yöntemi ile uygulanan 

sırlar 11600C’de elektrikli kamara fırınında pişirilmiştir.  
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LŞ1                                       LŞ3                                     LŞ5 

       
LŞ7                                      LŞ9                                      LŞ11 

       
LŞ13                                       LŞ15                                     LŞ17 

Görsel 7. Şeffaf seramik sırına Limonit ilave edilerek 11600C‘de pişirilmiş deney plakaları. 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

Araştırmalar sonucunda elde edilen şeffaf seramik sırına Limonit artan ve belirli oranlarda ilave 

edildiğinde krem rengi, açık sarı, hardal sarısı, koyu hardal sarısı, kızıl kahverengi, koyu kızıl 

kahverengi ve bordo renkler görülmüştür. Limonit %7 ile %11 oranlarında ilave edildiğinde kızıl 

kahverengi ve hardal sarısı bir arada görülmektedir. Oran arttıkça kızıl ve bordo renk oluşmuştur. 
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LMS1                                       LMS3                                   LMS5 

       
LMS7                                        LMS9                                  LMS11 

       
LMS13                                   LMS15                                   LMS17 

Görsel 8. Mat seramik sırına Limonit ilave edilerek 1160 0C‘de pişirilmiş deney plakaları. 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

Araştırmalar sonucunda elde edilen mat seramik sırına Limonit artan ve belirli oranlarda ilave 

edildiğinde açık krem rengi, koyu hardal sarısı, açık kahverengi, kahverengi ve koyu kahverengi 

renkler oluşmuştur. Buna ek olarak Limonit %17 oranında ilave edildiğinde koyu kahverengi renk 

oluştuğu deneme plakasının üstünde az da olsa çatlama ve toplanma meydana geldiği görülmektedir. 
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UYGULAMALAR 

    
Görsel 9. L1-H5 kodlu seramik döküm çamurlarının birlikte kullanıldığı seramik vazolar 

Millefiori Tekniği, 1160 0C, 2 x 15,5 x 13 cm, 2018 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

    
(a)                                                                                             (b) 

Görsel 10. (a) LŞ3 LŞ13 kodlu şeffaf seramik sırı ile renklendirilmiş seramik vazo 

(b) MSH3 kodlu mat seramik sırı ile renklendirilmiş seramik vazo 

1160 0C, 5,5 x 20,5 x 20 cm, 2018 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

SONUÇ  

Demir bileşiklerinden Hematit ve Limonit seramik döküm çamuruna artan ve belirli oranlarda ilave 

edildiğinde genel olarak renklerin bej, krem rengi, kahverengi ve tonları olduğu oran %17 ye 

çıkarıldığında toplanma meydana gelebileceği görülmüştür. Alçı kalıp ile şekillendirmeye uygun olan 

seramik döküm çamuru; sanatsal çalışmalarda millefiori tekniği ile renkli desenler yapmaya olanak 

sağlamıştır. Araştırmalar sonucunda elde edilen şeffaf ve mat seramik sır reçetelerine Hematit ve 
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Limonit artan ve belirli oranlarda ilave edildiğinde genel olarak renklerin krem rengi, bej, hardal sarısı, 

kahverengi ve kızıl kahverengi olduğu görülmüştür. Hematit ve Limonit %17 oranında ilave 

edildiğinde özellikle mat seramik sır reçetesinde çatlama ve toplanma meydana gelmiştir. Hematit ve 

Limonit ilave edilerek hazırlanan seramik döküm çamuru ve seramik sırlarıyla renkli sanatsal 

çalışmalar yapılabileceği ve ideal renklendirici katkı miktarının % 7-11 olduğu tespit edilmiştir. 
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ÖZET 

İnanan bireyi şuurunda Tanrı’yla buluşturan ibadetler dinden dine farklılık arz etse de ibadet 

içermeyen hiçbir din yoktur. Bedeni ve mali boyutları bulunan ibadetlerin temel işlevi, dindarın 

şuurunu inandığı varlıkla doldurmaktır. Hac ibadeti farklı yer, zaman ve özelliklerde olsa da birçok 

dinde bulunan ibadetlerden biridir. İslami hac ise diğer dinlerdeki hacdan birçok özelliğiyle farklılık 

arz etmektedir. İslami ibadetler içinde hem mal hem de bedensel boyutu içinde barındıran tek ibadet 

olması yanında sembolik anlam ve işlerin en bol olduğu, icracısına dini bir unvan kazandıran haç 

ibadeti tekil bir ibadet olmanın yanı sıra bir tür ibadet seti özelliği taşımaktadır. Zira görece uzun bir 

zaman dilimine yayılan hac ibadeti esnasında diğer dini pratiklerin (namaz, kurban, sadaka)  birçoğu 

icra edilmeye devam ettiği gibi, hatıralarla dolu kutsanmış mekanlarda kutsanmış zamanlarda 

milyonlarca insanla birlikte aynı şeyi yapıyor olmak ibadet psikolojisini önemli derecede etkileyen 

faktörler arasında bulunmaktadır. Tebliğde İslami hac ibadeti için niyet edip irade ortaya koyan 

bireylerin hac motivasyonları ve yaptıkları hazırlıkları ölçmek için geliştirilen “Hac Motivasyonları 

Ölçeği” tanıtılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hac, Motivasyon, Ölçek 

 

GİRİŞ 

Bütün dini gelenekler bünyesinde birtakım uygulama ve etkinliklere yer vermiştir. Ritüel boyutu da 

olan bu etkinliklerin temel amacı inanan insanın şuurunda inandığı varlığı aktif hale getirmek ve bu 

aktivasyonun sürekliliğini sağlamaktır. Dua, namaz, oruç, kurban, gibi değişik şekillerde icra edilen 

dini ibadet ve törenler dini hayatın temel unsurlarının başında gelmektedir. Dinlerin belirlediği 

ibadetleri icra etmedeki gayret, dikkat ve devamlılık bireyin dindarlığının göstergesi olarak 

değerlendirildiği gibi, (Hökekelki, 2010: 53) dini gelişim için ondan daha önemli olan adanmışlığının 

da temel göstergesidir.  

 

İbadet kavramı sözlükte Tanrı’ya yönelik saygı, tapınma ve buyrukları yerine getirme gibi anlamlara 

gelmekte olup (TDK Sözlük, 1988:671), terim olarak Allah’a yakınlaşmak amacıyla icra edilen 

davranışlar anlamına gelmektedir. (Peker, 2000: 113). İbadet kavramı genel olarak “kutsal zaman ve 

mekanlara saygı” “dünya düzeni ve Tanrı’nın iradesinin geniş bir yorumu sonucunda girişilen bazı 

eylemler” ve “belli bir amaca ulaşmak için yapılan basit törenler” gibi çok geniş bir davranış ve 

uygulamalar sistemini ifade etmektedir. (Hökelekli, 1993: 233). İbadet kavramı, formel (biçimsel 

unsurları olan) ve informel (biçim unsuru bulunmayan, serbest) olmak üzere iki temel kategoriye 

ayrılmaktadır. Belli bir zamanı, mekânı, rüknü, miktarı ve şekilsel özellikleri bulunan ve bizzat Tanrı 

tarafından vazedililip tavsiye edilen davranışlara “formel ibadet” denirken, üzerine niyet faktörü Allah 

rızası için yapılan veya yapılmayan davranışlar “informel ibadet” olarak tanımlanmaktadır. (Karaca, 

2015: 145).  

 

Dini gelişim ömür boyu devam eden uzun soluklu bir süreç olup, onu istikamette tutan ve ilerlemesini 

sağlayan ibadetlerdir. Zira ibadetler vasıtasıyla ilerlemekte, onlar vasıtasıyla inanılan Varlığın şuura 

taşınması sonucunda dinin diğer ilke ve prensipleri de hayata geçme şansına kavuşmaktadır. Dini 

hayatı besleyen temel güç kaynaklarını ibadetler oluşturduğu için ibadete başvurmayan hiçbir din 

yoktur (Peker, 2000: 113).  

 

Formel ibadetlerin her birinin değişik şart ve özellikleri bulunmaktadır. Onlar içerisinde zaman, 

mekan, rükün, sıra ve sembolik anlamların en bol olduğu ibadet hac ibadetidir. Kendine özgü bir 

atmosfer ve ambiansa sahip olan hac ibadeti, icracısında üst düzey farkındalık ve coşkunluk üretme 

potansiyeline sahiptir. Hac ibadetinin bu potansiyeli, sadece atmosfer ve ambiansla ilgili olmayıp, 

zamanı ve mekanının kutsanmış olması ve peygamberi hatıralarla dolu bir ortamda icra edilmesiyle de 
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ilişkilidir. Zira ibadetin temel rüknü olan tavaf, Allah’ın evi olarak nitelendirilen Kabe etrafında icra 

edilmekte olup, Sefa ve Merve tepeleri Hz. İbrahim ve Hacer’in hatıralarını tazelemekte, Arafat, Mina, 

ve Müzdelife Hz. Peygamber ve arkadaşlarının hatıralarını canlandırmakla birlikte haccın diğer 

rükünlerini oluşturmaktadır. Hz. Peygamberin ömrünün bir kısmının geçtiği ve önemli savaşlara 

mekan olan Medine şehri de özellikle Ravza-i Mutahhara ziyareti amacıyla hacıların yoğun ilgilisine 

mazhar olmakta, hatta hacılar kendilerini Hz. Peygamberin misafiri olarak algılamaktadır. (Karaca, 

2017). Hac ibadetinin milyonlara varan bir kalabalıkla icra edilmesi ise grubun birey üzerindeki 

etkisiyle (Kağıtçıbaşı; 1996) birlikte duygusal coşkunluğu artırmakta ve bireyin ibadete 

motivasyonunu kolaylaştırmaktadır.  

 

Hac ibadetinin bir ibadet seti olma özelliğinin dışında İslami ibadetler içinde Müslümanlar hiçbir 

ibadete hac kadar psikolojik psikolojik hazırlık yapmamaktadır. Zira hac için irade ortaya koyan 

Müslümanların büyük çoğunluğu hacca gideceği kesinleştikten sonra önemli bir hazırlık süreci içine 

girmekte ve bu ibadete önemli bir dönüşüm (yeniden dini doğuş) misyonu yüklemektedir. Manevi 

hayatlarındaki tatminsizlikten olsa gerektir ki, maddi durumu elverişli olmayan Müslümanlar bile 

borçlanarak hacca gitmek istemekte, bu ibadeti icra ettiği zaman önemli bir dini görevi yerine getirmiş 

olmakla birlikte bir tür “dini tamamlanmışlık” elde edeceği ümidiyle hac ibadetine önemli bir 

psikolojik yatırım yapmaktadır. Bütün bunlar hac için önemli bir motivasyon oluşturmakta ve hacca 

yüklenen “dini tamamlanmışlık” misyonu ve hacla birlikte elde edilen “hacı ünvanı” ibadet sonrası da 

haccı korumaya yönelik bir motivasyon oluşturarak hac ibadetinin etkilerini yüksek seviyelere 

çıkabilmektedir.  

 

Türkçe din psikolojisi literatüründe hac ibadetiyle ilgili sınırlı da olsa bazı teorik ve tecrübi çalışmalar 

yapılsa da  (Bayyiğit, 1998; Onay, 2006; Koç, 2013a,b; Şahin, 2006; Yalçınkaya, 2011; Şen, 2003; 

Doğan, 2010; Karaca, 2012; 2016a, 2016b, 2017, 2018a, 2018b) bireyleri bu ibadete yönelten 

motivasyonları ölçebilecek bir ölçek bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı ise bu alandaki boşluğu 

doldurabilecek bir ölçek geliştirmektir.  

 

YÖNTEM 

a) Ölçek Maddelerinin Belirlenmesi 

HMÖ’nün geliştirilmesi sürecinde genel olarak , “(1) problemi tanımlama”, “ (2) madde havuzu 

oluşturma, “(3) uzman görüşü alma” ve “ (4) ön uygulama yapma” dan ibaret dört aşama 

belirlenmiştir. Bu bağlamda konuyla ilgili olarak yapılına diğer çalışmalardan yararlanılarak problem 

taraması yapılmış ve madde havuzu oluşturulması aşamasına geçilerek 18 maddelik bir madde havuzu 

oluşturulmuştur. Oluşturulan maddeler alanda çalışan uzman görüşüne sunulmuş ve alınan dönütler 

doğrultusunda maddeler revizyondan geçirilmiştir. Son şekli verilen ölçek formu, daha önce, hac 

ibadeti icra etmiş olan 30 kişilik bir popülasyona uygulanarak pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu 

uygulama sonucunda anlaşılma güçlüğü olan sorularda gerekli ifade değişiklikleri yapılmıştır.   

 

b) Araştırma grubu 

Seçkili örnekleme tekniği kullanılan çalışmada daha önce en az bir kere hac ibadeti icra eden 

bireylerden yararlanılmış ve ülkemizin değişik illerinde ikamet eden 250 kişiye uygulama yapılmıştır.  

 

c) Uygulama ve İşlem 

Uygulamaların bir kısmı yüz yüze, bir kısmı ise internet aracılığıyla olmak üzere yukarıda bahsedilen 

popülasyona gönüllülük esasına dayalı olarak uygulama gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık on dakika süren 

uygulamalar sonucunda %67,4’sı erkek ve %32,6’sı bayandan oluşan 215 form analize tabi 

tutulmuştur.   

 

GEÇERLİK ÇALIŞMASI 

a) Açımlayıcı Faktör Analizi 

HMÖ’nün yapı geçerliliğini sağlamak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. 

Uygulanan KMO and Barlett’s test sonuçlarının (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy=,787, χ2=288,982, df=28, p<.001)   elde edilen verilerin faktör analizine uygunlunu ortaya 

koymuştur. Daha sonra Varimax rotasyonu kullanılarak faktör analizi gerçekleştirilmiş ve bu analize 
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göre ölçekte özdeğerleri 1’den büyük 2 temel faktör tespit edilmiştir. Varyansın 34.99’unu oluşturan 

birinci faktöre “Hac Hazırlıkları”, %13.88’ini oluşturan ikinci faktöre “Hac Motivasyonları” ismi 

verilmiştir. Böylece varyansın %48,87’sini açıklayan ve toplam 8 maddeden oluşan ölçek oluşmuştur. 

(Bkz. Tablo 1. 

 

Tablo 1: HMO Faktör Yükleri ve Ölçek Maddeleri 

Maddeler Faktörler 

1 2 

10 Hacca gideceğim belli olduktan sonra eskisinden daha çok ibadet yaparak Allah’ın evine 

gitmek için hazırlandım. 
,836 ,064 

11 Hacca gitmeden önce ruhsal açıdan ona hazırlanmaya çalıştım. ,750 ,297 

9 Hacca gideceğim belli olduktan sonra hacla ilgili kitaplar okudum/daha önce gidenlerden bilgi 

aldım. 
,653 ,125 

12 Hacca gitmeden önce yakınlarımla/arkadaşlarımla tek tek görüşerek helallik istedim. ,542 ,136 

3 Hacca gitme kararı almamda kutsal toprakları görme arzum etkili oldu. ,069 ,767 

5 Hacca gitme kararı almamda günahlarımdan temizlenme arzum etkili oldu. ,145 ,695 

1 Dini hayatımda yeni bir sayfa açmak için hacca gitmeye karar verdim. ,332 ,586 

2 Dinen farz olduğu için hacca gidiyorum ,095 ,492 

 

b) Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ortaya çıkan iki faktörlü yapı doğrulayıcı faktör analizi ile test 

edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indekselerinin kabul edilebilir düzeyde 

anlamlı olduğu gözlemlenmiş, bu değerlerden haraketle oluşturulan model ve gözlemlemen veri arasın 

daki uyumun Şekil 1’de görüldüğü gibi makul sınırlar arasında olduğu ve önerilen modelin kabul 

edilebilir düzeyde uyum gösterdiği görülmüştür.  

 

Şekil 1: Modele ilişkin faktör yükleri ve path diyagramı 

 
 

(χ2= 17.98, df= 19, χ2 / df oranı=1,24, RMSEA= .000, S- RMR= .038, GFI= .98, CFI= 1 . 00, 

AGFI= .96, NFI= .96 ve NNFI= 1 .00  

 

Hac Motivasyonları Ölçeğinin geçerliliği iç tutarlılık katsayıları açısından da incelenmiş, toplam-

madde korelasyonlarının (sırasıyla ,66**, ,71**, ,47**, ,56**, ,56**, ,59**, ,67**, ,37** ) tamamının 

olumlu yönde p<.001 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 
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GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

Hac Motivasyonları Ölçeğinin güvenirlik analizleri ile ilgili olarak homojenlik endeksi ve split half 

(yarıya bölme) tekniklerinden yararlanılmıştır. Geliştirilen ölçek için hesaplanan Cronbach’s alpha 

katsayısı α=,72 olup, yarıya bölme tekniği (Split-half) ile elde edilen korelasyon katsayısı ,76  olarak 

hesaplanmıştır.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Hac ibadeti İslam dinin dört temel ibadetinden biri olarak önemli bir yere ve işleve sahiptir. Sadece 

ülkemiz Müslümanlarından ayıları her geçen yıl artan bir kalabalık hac için müracaat etmekte ve 

yaklaşık on yıl sıra beklemektedir. Müslümanlar diğer hiçbir ibadete hac kadar hazırlık yapmamakta, 

belki de ona motive oldukları kadar diğer ibadetlere motive olamamaktadır. Özellikle son dönemlerde 

Türkçe din psikolojisi literatüründe sayıları az da olsa bilimsel çalışmalar rastlanmaktadır. Ancak hac 

ibadetine yönelik gerek motivasyon gerekse gerekse diğer yaşantıları ölçebilecek işlevsel değerde 

ölçekler yeni yeni geliştirilmeye başlanmış olup, literatürde hac motivasyonlarını ölçebilecek herhangi 

bir ölçek bulunmamaktadır. Bu eksikliği gidermek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada geliştirilen 

ölçekle ilgili yapılan psikometrik analizler topluca değerlendirildiğinde; ölçek için açıklanan varyansın 

yüksek olduğu, uygulanan açımlayıcı faktör analizinin doğrulayıcı faktör analiziyle desteklendiği ve 

güvenirlik analizlerinin de yeterli seviye skorlar ürettiği görülmüş olup, ölçeğin konuyla ilgili olarak 

yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek yeterlikte olduğu söylenebilir.  
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АBSTRACT 

Hospitality exists almost in all nation. Some of them are well developed and concidered as measure of 

honour prestige and humanity. One of them is kyrgyzs. It is proved by their etiquette of hospitality that 

elaborated in detail. Kyrgyzs give warm welcome not only to invated guests but to strangers too. 

According to the rule asking questions about personal, timetable, travelling purpose were rude 

mistake. Tematic taboo is strictly kept. To tell upsetting, unpleasent and offending words was 

prohibitted. Accepting guests without laying table-cloth was rude mistake. A variety of dishes shows 

hospitality of host. Kyrgyz people slaughter sheep or cattle and devide into parts that called «ustukan» 

(ustukan is the honourable part of sheep meat). Honourable ustukan should be given to oldest guests 

and other part of meat will be presented to people according to their age. Kyrgyzs made and drink hard 

drinks, but they know that it is a bad sequence and drinking a lot was concidered as a bad habit. Before 

and after having meal guests should wash their hands with kettle and wash-hand-basin, traditionally, 

males should help to this process. The main ideas of kyrgyz hospitality are: give warm welcome, cheer 

up, make guests in high level that leads to strength friendship and relationship. 

 

Keywords: Hospitality, Etiquette, Phatic Communication, Tematic Taboo, Supply System, Binary 

Opposition, Moral, Politeness, Shame, Upbringing, Verbal Magic, Allegory. 

 

Аннотация 

Меймандостук – дүйнө элдеринин дээрлик бардыгына мүнөздүү болгон сапат. Айрым элдерде 

ал аябай өнүккөн деңгээлге жетип, адамдык ар-намыстын, абийирдин, жалпы эле 

адамгерчиликтин көрсөткүчү катары каралган. Мына ошондой элдердин бири – кыргыздар. 

Муну кыргыз элинин ийне-жибине чейин иштелип чыккан меймандостук этикети айгинелейт. 

Чакырылган коногу түгүл күтүлбөй келген бейтааныш адамды деле “Конок кудайдан” деп сый-

урмат менен тосуп алган. Этикетке ылайык үйгө келген меймандан анын ким жана кай жактан 

экенин, эмнеге жана канча мөөнөткө келгенин, кайда жана кандай максат менен жол тартып 

баратканын сураганга жол берилген эмес. Конок күтүүдө тематикалык табу бекем сакталган. 

Мейманга таарыныч, жагымсыз сөздөрдү айтып, көңүлүн оорутканга тыюу салынган. Келген 

мейманды тамак-ашы жок күтүү этикетти одоно бузгандык болуп эсептелген. Үй ээсинин 

меймандостугу анын дасторкону менен өлчөнгөн. Кыргыз элинде конокторго эт устукандалып 

бышырылып, мүчөлөп тартылат. Устукан тартуу - бул «улуу-кичүү» же «биринчи-акыркы» 

бинардык оппозицияларынын айкын көрүнүшү. Меймандардын статусу менен устукандын 

мүчөлөрүнүн ортосунда бекем орногон байланыш бар. Бардык кыргыз табактагы 

устукандардын кайсынысы кимге тийиштүү экенин билишет. Кыргыздар мас кылуучу 

ичимдиктерди жасашкан, колдонушкан. Бирок, анын зыянын билип, аны көп ичүү жаман жорук 

катары бааланган. Тамак-ашты жеп-ичүүдөн мурун жана кийин колго суу куйулган. Адатта, 

эркек бала колго суу куюшу шарт. Кыргыз меймандостугунун башкы идеясы - конокту жакшы 

маанай менен кабыл алуу, көңүлүн көтөрүү, дурустап сыйлоо жана дос-туугандыкты бекемдөө. 

 

Ачкыч сөздөр: Меймандостук, Этикет, Фатическая Коммуникация, Тематикалык Табу, 

Тамактануу Системасы, Бинардык Оппозиция, Адептүүлүк, Сылыктык, Уят, Тарбия, 

Вербалдык Магия, Каймана Сөз. 

 

Киришүү 

Кыргыз элинин ишеними боюнча мейман келген үйгө кут түшкөндөй сезилген. «Конок айтып 

келбейт, өлүм сурап келбейт» деп, чакырылган коногу түгүл жол жүрүп келе жатып, 
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күтүлбөгөн жерден конуп кеткени түшкөн бейтааныш адамды да үй ээси алдын утурулап тосуп 

чыккан. Аны кудайы конок деп кудай өзү жибергендей сезген. Келген конокту сөөлөт менен 

аттан түшүргөн. Коноктун атын мамыга байлайт жана ага эшик ачып биринчи киргенге жол 

берет (биринчи-акыркы; алдыда-артта оппозициялары). 

 

Салтка ылайык үйгө келген меймандан анын ким жана кай жактан экенин, эмнеге жана канча 

мөөнөткө келгенин, кайда жана кандай максат менен жол тартып баратканын сураганга жол 

берилген эмес. Кыргыздардын түшүнүгү боюнча бул мейманды тезирээк аттандырып 

жиберүүгө далалат кылгандык болуп саналган. 

 

Үйгө келген конок орун алгандан кийинки бир аз тыныгуудан кийин Б. Малиновскийдин сөзү 

менен айтканда фатическая коммуникация (алака орнотуучу) аракетке келген. Башкача 

айтканда, конок менен үй ээси мал-жандын амандыгы, аба ырайы, түрдүү жаңылыктар 

тууралуу бири-биринен сурашкан. Ушундай формалдуулук аткарылгандан кийин гана 

коноктун келген максаты, иш тууралуу сүйлөшүүгө жол берилген. 

 

Конокту сыйлоодо үй ээсине чоң жоопкерчилик жана милдет жүктөлөт. «Ашың болбосо да 

кашың жокпу» деген кыргыз макалында айтылгандай үй ээси мүмкүн болушунча меймандын 

көңүлүн алып отурушу керек. Мейманды жакшы маанай менен кабыл алуу, аны кепке тартуу, 

көңүлүн көтөрүү үй ээсинин биринчи кезекте аткарууга зарыл болгон милдети. Ошондуктан 

конокту сүйлөтүп, анын сөзүн уккан. Коногунун сөзүн бөлгөн эмес. Капталдан качырып сөз 

сүйлөбө деп башкаларды тыйган. Ушундан улам, кыргыздарда «сөзгө конок берүү» деген 

накыл сөз жасалган. Коногун көзгө илбей, үй-бүлө мүчөлөрүнүн өз ара сүйлөшүүсү барып 

турган адепсиздик болгон. Аны жалгыз таштап, тышка чыгып кеткен эмес. 

 

Үй-бүлө мүчөлөрүнө да чоң жоопкерчилик менен бирге тиешелүү этикет эрежелерин сактоо 

милдети жүктөлөт. Коноктун көзүнчө алар бири-бирине үнүн бийик көтөрүп сүйлөшкөн эмес. 

Себеби, меймандын көзүнчө антип сүйлөмөк турсун, мейманды жактырбагандык же аны 

кетирүү ниетин кыйытып сүйлөгөнгө жол берилген эмес. Кыргыз элинде «Меймандын көзүнчө 

мышыгыңды «пыш» дебе» деген макал ушул себептен улам айтылат. 

 

Конок күтүүдө тематикалык табу бекем сакталган. Мейманга таарыныч, жагымсыз сөздөрдү 

айтып, анын көңүлүн оорутканга тыюу салынган. «Үйгө келгенге таарыныч айтпа» деген 

кыргыз макалы ошол тыюуну чагылдырып турат. 

 

Үй ээси өз милдетин кантип кынтыксыз аткарса, конок да үй ээсине карата өз милдеттерин 

ошондой так аткарышы зарыл болгон. Кимдир-бирөөнүн үйүнө, айрыкча ошол үйдө кары 

адамдар жана жаш балдар болсо, курук кол баруу адепсиздик болуп эсептелген.    

 

Конок адам сылыктык эрежелерин сактоого аракет кылып жаткан үй ээсинин эрки менен 

болууга милдеттүү эле. «Конок койдон жоош» деген макал салтыбыздын ушул мүнөзүн таамай 

көргөзүп турат. Мейман өзүн сыпаа кармап, үй ээсин ызат кылып, дасторкондун аз-көбүнө 

ыраазы болгон. «Дасторконду сыйла» дешип дасторкон үстүндө ыплас, уят сөздөр түк 

айтылган эмес. Конокто отуруп бири-бири менен жаңжалдашуу, сөгүшүү, өткөн жаман 

нерселерди козгоо этикетти одоно түрдө бузуу катары саналган. Ушундай эксцесстерди 

болтурбоо максатында сөөк өчтү душмандарды конокко бирге чакырышкан эмес. «Кыбыр 

киши жадатат, шыбыр сөз шектентет» дегенден улам дасторкон үстүндө үй ээлери да, коноктор 

да бири-бири менен шыбырашып сүйлөшпөгөн. Албетте, кимдир-бирөө менен жекеме-жеке 

сүйлөшүү зарыл болсо, ошол адамды четке тартып сүйлөшүүгө мүмкүн болгон. 

 

Келген мейманды тамак-ашы жок күтүү этикетти одоно бузгандык болуп эсептелген. Үй 

ээсинин меймандостугу анын дасторкону менен өлчөнгөн. Лондондон чыгуучу «Таймс» 

газетасынын кабарчысы Дж. Лонгворт Кара деңиз боюндагы черкестер тууралуу: «Есть три 

качества, которые в этих краях дают человеку на известность – храбрость, красноречие, 

гостеприимство или …острый мечь, сладкий язык и сорок столов» - деп жазган (Бгажноков, 
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1985: 199). Ушул сыяктуу кыргыз элинде деле  меймандос адам баатыр жана чечен адамдардан 

кем эмес урматталган. Андай адамды «жайыл дасторкон», «май казан», «казан-аштуу» деп 

сыпатташкан. Коногуна салынган дасторконун жыйбастан, дасторкон үстүндө өмүр токтоп 

турат деп ырым кылган. 

 

Негизи тамак-аш адам организмин нормалдуу жашоого зарыл болгон заттар менен камсыз 

кылып, ага күч-кубат берет. Бирок, ошол нерсе менен бирге эле этностун салттуу 

маданиятынын бир бөлүгү катары саналган тамактануу системасы маанилүү коомдук 

функцияны да аткарат. Анткени, тамак ичүү процесси жөн гана ачкалык инстинктти 

канааттандыруу, тойгузуу эмес. Тамактануу системасынын маанилүү коомдук 

функцияларынын бири болуп чогуу тамактануу учурундагы социалдык мамилелерди бекемдөө 

жана чагылдыруу болуп саналат. Этнографтардын эмгектеринде бул нерсе көп эле жолу 

айтылган. Мисалы, А.К. Байбурин «совместная ритуальная еда – один из способов утверждения 

существующих социальных отношений» (Байбурин, 1983: 117) - деп белгилесе, С.А. Арутюнов 

: «любая совместная трапеза – это в то же время действо с определенным знаковым 

содержанием» - деп жазат (Арутюнов, 1981: 3).     

 

Айтылган ойлордун айкын далили болуп кыргыз, казак, башка түрк элдеринде кабыл алынган 

дасторконго социалдык жана жаш курактык статуска, туугандык жана тааныштык 

системасындагы ордуна жараша жайгашуу тартибинин, этти устукандап тартуунун, 

дасторкондо чогуу отургандар үчүн милдеттердин бөлүнүшүнүн бекем регламентацияланышы 

саналат. 

 

Кыргыз элинде конокторго эт устукандалып бышырылып, мүчөлөп тартылат. Салтка ылайык, 

үч адамга бир табак коюлган. Коноктор тамактан алып беришин өтүнүп бири-бирине жол 

беришет. Ушундай сыпайылыктан кийин эң биринчи болуп жашы улуу адамга устукан алуу 

кезеги берилет, андан кийин гана отургандар жашы же социалдык абалына жараша калган 

устукандарды кезектешип алышат. «Кары карап турбайт, жигит жилик албайт» деген кыргыз 

макалы «улуу-кичүү» же «биринчи-акыркы» бинардык оппозицияларынын айкын көрүнүшү. 

 

А.К. Байбурин менен А.Л. Топорков Кавказдагы тоолук элдер, казактар, тувалыктар, монголдор 

жана калмактар жөнүндөгү этнографиялык материалдарга таянышып: «У многих народов, 

занимающихся скотоводством, существует строго установленная связь между статусом 

участников застолья и определенными частями подаваемой к столу мясной пищи или птицы» - 

деген тыянак чыгарышат (Байбурин, Топорков, 1990: 139). Кыргыз элин мисал кылынган 

элдердин катарына кошуу туура болмок. Анткени, бардык кыргыз табактагы устукандардын 

кайсынысы кимге тийиштүү экенин билишет. Кеп, ким кайсы сөөктү (устуканды) алганында 

эмес, ошол устукандын өзү аны алуучунун коомдогу абалын туюндуруп жатканында. 

 

Тамак-ашты жештин да маданияты бар. Кыргыздар байыркы журтчулуктан бери эле тамакты 

кадырлап-барктап, сыпаалык менен ичкен эл. Дегеле, тамак-ашты кудай берген ырыскы катары 

кабыл алышкан. Аны менен «дөөлөт», «береке», «кут» деген түшүнүктөр байланыштырылат. 

Ошондуктан тамак-ашты тебелегенге, андан аттап өткөнгө, жерге ыргытканга, тамак-аштын 

калдыктарын жыйнабай дасторкондо калтырганга, тамак салынган идиштин бетин жаппай 

түнкүсүн калтырганга тыюу салынган. «Куттуу үйдөн кур чыкпайт» деп бирөөнүн үйүнө 

кирген адам абдан шашып жатса да тамак ооз тийиши керек болгон. Айрыкча, бышып калган 

тамакты ооз тийбей кеткенге жол берилген эмес. Тамакты татып көрүүдө жана жалпы эле 

тамактануу учурунда аны жыттап көргөнгө тыюу салынган. 

 

Тамак-аштын көптүгүнө карабастан соргок атка конбош үчүн тамакты ченеп жеген. Сый 

учурунда тартылган тамактарды үй ээси суранганына карабастан кол тийгизбей калтыруу 

адептүүлүктүн белгиси болгон. Тамак-ашка аны жеген адамдарды касиети оошот деп 

ишенишкен. Башта айтылгандай келген конокту кудай өзү жибергендей сезишкендиктен, 

коноктун кешигин калтырбай жешкен. Ошол эле учурда өзүнө тартылган устуканды таза 
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мүлжүп, бычак менен тазалап жеш сыпайылыктын эрежелерине шайкеш келген. Бычактын 

мизи жогору карап калса, мал тилейт, малың кырылып калат деп жаткызып коёт.      

 

Кыргыз эли түрк-монгол элдеринин катарында байыртадан эле мас кылуучу ичимдиктерди 

жасап жана колдонуп келишкен. Бирок, анын зыяндуулугун мурда эле туюп билип, аны көп 

ичүү жаман жорук катары бааланган. «Манас» эпосундагы оң каармандар аны ичкенде «Арак 

деген аш ичтим балдар, акылымы кошо ичтим балдар» деп өзүлөрүн күнөөлөшөт. Ал эми 

«Ичкиликке тойгон энесин тааныбайт», «Атан төө мас болсо тайлак менен дос болот», 

«Карыганда көздүн кубаты кетсе, мас болгондо сөздүн уяты кетет», «Өтүкчүнүн үйү - апырык 

менен сапырык, насвайчынын үйү - какырык менен түкүрүк, бозочунун үйү - өкүрүк менен 

бакырык» деген макалдарда масчылыкка болгон терс көз караш байкалат. Конок адамды 

ичкилик ичүүгө кыстоо, мас абалга жеткизүү керек деген такыр болгон эмес. 

 

Монголдордо да майрам учурунда мас болуп калып, этикетти бузган адамдарды жазалоонун 

ыкмалары бар. Бирок, орто кылымдарда келген конок мас болуп алып ызы-чуу чыгарса, 

этикетти бузса, кусуп салса же уктап калса алар абдан ыраазы болуп «Конок мас болсо, демек 

биз менен ниети бир экен» деп айтышканы тууралуу маалыматтар да сакталып калган 

(Жуковская, 1988: 127). 

 

Тамак жеп жаткан адам дасторкон үстүндө какырса же түкүрсө, шилекейи агып кетсе чоң уят 

иш болгон. Илгери, белгилүү кыргыз манабы Мырзабек Жумгалдан Кочкорго келип калат. Тай 

союлуп, жатаар алдында эт тартылат. Эт жеп жатканда этке кошулуп бир учтуу сөөк келип 

тамагына сайылат. Сөөк сайылганын билип, эт жебей тойдум деп четке чыга берет. Эт желип, 

колго суу куюлуп, чай ичип жатып алышат. Эртең менен манап каадасын кылып, карандай чай 

ичип аттанып кетет. Бир топ алыстаганда, эл жок жерге барганда аттан түшүп, чалкасынан 

жатып, ээрчитип жүргөн жигитине баягы сайылган сөөктү суурутуп чыгат (12). Эгер какап 

кетсе, «баягы Мырзабек манап какаганда» деп сөз кылып күлүшөрүн, кийин уят болушун 

билип, тамакка сайылган сөөккө чыдоого мажбур болгон. Себеби, элибизде «Уят өлүмдөн 

катуу» деп айтылат. 

 

Дасторкондо отурганда тамак-аш болсун, кымыз болсун кош колдоп же оң кол менен сунулган. 

Эгер оң кол менен сунулуп жатса сол колунун манжалары менен оң колунун чыканагын кармап 

алат. Биз муну өзгөчө сый-ызат көрсөтүү катары кабыл алып жүргөнүбүз менен монголдордо 

бул ишараттын реалдуу түшүндүрмөсү бар. Ал эми конок сунулган кымыз куюлган аякты кош 

колдоп алууга милдеттүү болгон. Салтка ылайык кымыз ичкен аяк чай ичкенге колдонулган 

эмес. Монгол карыялары бул тыюуну бузгандан бээлердин сүтү суюк болуп, андан жасалган 

кымыз анчалык даамдуу болбой калат деп эсептешет (Жуковская, 1988: 124).                 

  

Тамак-ашты жеп-ичүүдөн мурун жана кийин колго суу куйулган. Адатта, эркек бала колго суу 

куюшу шарт. Суулукту сол ийинге илип, чылапчынды четинен кармап, жылымык (тумшугу 

сынган) суусу бар кумганды же чайнекти оң колго кармап, эт жээрде солдон оңду көздөй карай 

колго бөлүп-бөлүп чачыратпай куюшу керек. Жуугандан кийин колуңду силкпе деген тыюу 

болгон. Кол жууп жаткандар суу куйган балага «Тилегиңди берсин», «Бар бол», «Өмүрлүү 

бол», «Ойлогон оюңа, тилеген тилегиңе жет», «Чоң аталарыңдын жолун жолдо» өңдүү 

баталарын беришкен. Эт желип, бата кылынып бүткөндөн соң ыкчамдатылган (кол 

күйбөгөндөй) суу оңдон солго куюлат. Жогоркудай баталар кайрадан берилет. Балага суу 

куйдуруу салт. Мындан балдар тарбия алышса, ары бата алышкан (Акматалиев, 1993: 20). 

 

«Манас» эпосунда Көкөтөйдүн ашында колго суу куйган эпизод: 

Аптама чыкты алтындан. 

Аземи журттан артылган. 

Чылапчыны чык алтын, 

Кызматкери бүгүлүп, 

Кош кошуна жүгүрүп 

                                                      Кызматкерлер суу куйду - деп сүрөттөлөт (Манас, 1981: 161).  
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Ушул саптардагы «аптама» (аптаба) деген сөз «колго суу куюучу узун моюндуу жезкумган, 

чайнек» түшүнүгүн берет (Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү, 1984: 81). 

 

Баамчыл окурман тамак ичүүдөн мурун жана кийин колго суу куйгандагы айырманы 

байкагандыр. М. Т. Айтбаевдин жазган маалыматына ылайык, тамактан мурун колго суу куюу 

сыйлуу орунда отурган адамдардан башталып эшикти көздөй жылат (колдун кири, жалпы эле 

кир нерсе боз үйдүн эшиги аркылуу чыгып кетсин үчүн). Тамактан кийин жогоркуга каршы 

багытта колго суу куюлган. Себеби, ошол үй ырыс-кешиктүү болуп жашаш үчүн май боз үйдө 

калышы керек эле (Айтбаев, 1963: 17).  Ушундай эле ишенимден улам мурунку мезгилдерде 

эттен жасалган тамак-ашты жешкен соң колду сүлгү менен аарчышкан эмес. Май болгон колун 

маасынын, өтүктүн терисине сүртүшкөн (майды сактап калуу үчүн жана ошентип малдын 

көбөйүшүнө түрткү болуу максатында). Кийин май колду тамактан кийин сүлгү менен 

аарчыган эреже чыккан соң «майлыкты» (сүлгүнүн «суулук» - кол жуугандан кийин кол 

сүрткөн сүлгү, «майлык» - май колду сүрткөн сүлгү деген түрлөрү болгон) жуубаганга аракет 

кылышкан. Антсе малдын төлү азайат деп ишенишкен. Оокат жеп бүткөндө өзүңдөн улуудан 

мурда кол аарчыба деген эреже болгон.            

 

Мал чарбачылык цикл менен байланышкан ритуалдук тамак ичүү системасында вербалдык 

магия маанилүү ролду ойногон. Тамак-аш берилип бүткөндөн кийин сөзсүз дасторконго бата 

берилген жана үй ээлерине ырыс-дөөлөт, бакты-таалай тиленген. Сыпайы сөздөр менен 

ыраазылык айтылган.   

 

Андан кийин меймандарга жай салып берүү эрежеси аткарылган. Кыргыздар бул эрежени 

«Конок каадасын кылуу» деген накыл сөз менен туюнтушат. Х. Карасаев бул сөздү: «Илгерки 

заманда кыргыздар бүт үй-бүлөсү менен бир боз үйдө жатыша турган. Эгер үйдө келин же 

чоңойгон кыз болсо, боз үйдүн бир капшытына көшөгө тартып койгон. Ал эми конок келген 

учурларда, конок да ошол үйдүн ичине жаткан. Сый-ызат көрсөтүлгөн соң, ошол конокко 

төшөк салуу керек. Бирок, бир үйдүн ичинде муну иштөө да мүмкүн эмес. «Коноктор эшикке 

чыккыла, төшөк салабыз» деген сөз, албетте, одоно жана жайсыз болгон. Ошондуктан «конок 

каадасын кылгыла!» деген сылык жана каймана түрдө айтылган. «Каада» арабдын «кагида» 

деген сөзүнөн өзгөргөн, «эреже, жөрөлгө» деген мааниде. «Конок каадасын кылуу» - эшикке 

чыгуу, бой жазуу, даарат сындыруу, жай салуу үчүн орун бошотуу деген маанилерди ичине 

алган» - деп чечмелейт (Карасаев, 1982: 182). 

 

Жогорку каада-салттын келип чыгуу төркүнү менен  япон маданиятындагы бир кубулуштун 

пайда болушунун окшоштугу кызыгууну жаратат. Ю.В. Бромлей менен Р.Г. Подольныйдын 

пикири боюнча, үй табигый чөйрө менен тыгыс байланышта жана ошол табият аркылуу 

көбүнчө турмуш-тиричиликке таасир этет. Архитектуранын мүнөздүү белгилери бир эле 

күнүмдүк жашоонун өзгөчөлүктөрүнө эмес, адамдардын кебинде, психологиясында 

чагылышынын өзү эле бир катар илимий эмгектердин темасы боло алмак. Мисалы, япондордун 

турак-жайынан Япон аралдарынын геологиялык өзгөчөлүктөрү менен япондордун оозеки 

сүйлөшүү кебинин бир өзгөчөлүгүн байланыштырган себеп-натыйжалык тутумду көрсө болот. 

Жер титирөөлөрдүн дайымкы коркунучунан улам япондор абалтадан эле өз үйлөрүн жеңил, 

ары-бери жылдырып ачкан кагаз жана жыгач дубалдар менен курушкан. Бөлмөлөрү чакан 

болгон. Урап калышы мүмкүн болгондуктан чоң бөлмөлүү кылып салуунун кажети жок эле. 

Мындай турак-жайда анын бир бурчунда айтылган сөз экинчи бурчуна угулуп турган. Япондор 

бир үйдө тыгылышып жашагандыктан үйдөгүлөрдүн эч кими башкалардан обочолонуп 

калганга мүмкүнчүлүгү жок эле. Ар бир япон өзүнүн сөзүн ал кайрылып жаткан адам гана угуп 

жатпаганын эстен чыгарбаган. Бул нерсе өз кезегинде харагей (түзмө-түз мааниси – беседа 

живота) деген аталыш менен белгилүү болгон өз ой-пикирин билдирүүнүн өзгөчө манерасынын 

пайда болушун шарттаган. Жөнөкөйлөтүп айтканда, кепте каймана сөздөрдү кеңири 

колдонууга, жандатып айта билүүгө алып келген (Бромлей, Подольный, 1984; 96). 

 

Этикет нормаларын сактоо менен боз үйгө келип түшкөн мейман сый-ызаттын бардыгын көрүп 

бүтүп боз үйдөн кайра аттанып баратканда да аткарууга милдеттүү болгон эрежелер болгон. 



EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.com Volume (9), Year (2019)   Page 38 

Атап айтсак, коштошуу учурунда конок болгон киши үй ээлерин ыраазы болгонун билдирип 

аларга бет алды (анфас же фронт) менен турган. Этикет нормасынан четтеп кетпеш үчүн ал өз 

атынын башын боз үйдү көздөй бурган. Ошондон кийин ээрге минген. Анан үй ээлери менен 

коштошуп, атынын башын солго бура тартып жөнөп кеткен. Ал эми нааразычылыгын, 

душмандыгын конок атынын башын жөнөп кете турган тарапка буруп алып боз үйгө аркасын 

салып аттануу менен билдирген. Андай учурларда «Далысын салган бойдон аттанды» деген сөз 

айтылган. Ал эми далысын салууну көпчүлүк пикирлерге таянып жактырбоонун, 

теңсинбөөнүн, тоготпоонун, оройлуктун белгиси деп түшүнүү аздык кылат. Анткени, далысын 

салуу «…теңир таанымда өзүнчө бир терең мааниге тунган укмуш символ. Анын түбүн 

жеткирүүдө – кабылдабоо, жек көрүү, бунт, философиясын четке кагуу ж.б. түшүнүктөрдүн 

баары алсыз. Адам жүздөшүп туруп деле буларды иштей берет, ал эми «далысын салуу» - 

кабылдабоонун жеткен чеги! Таптакыр кайнаса каны кошулгус карама-каршы уюлга ажыроо! 

Дили караруу, агарбас караруу! Кайтпасына айлануу! О бул Киши уулу эң акыркы, эң жеткен 

чегинде гана бараар акыркы кадам!» (Өмүралиев, 1994: 100). 

 

Аттанып бараткан коноктун өз атын камчы менен сабаганы да анын нааразы экенин билдирген. 

 

Корутунду 

Жыйынтыктап айтканда, мурунку мезгилдерде конок тосуу, тамак-аш менен сыйлоо, конокту 

узатуу эрежелеринин жазылбаган жыйнагы болгон. Аларды бузуу адепсиздик, кээ бир 

учурларда болсо жамандыктын жышааны катары бааланган. 
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ÖZET 

Akademik örgütlerin sınıflandırılması, farklı akademik örgütler için “kurum temelli“ politika 

geliştirmek üzere etkili bir strateji olarak görülmektedir. Kazakistan’daki akademik örgütler için bir 

sınıflandırma şemasının olmaması, akademik araştırmanın yanı sıra politika geliştirmede de 

kısıtlamalar getirmektedir. Akademik örgütleri için bir sınıflandırma şeması olmaksızın, araştırmacılar 

ve politika yapıcılar nispeten rastgele karşılaştırılabilir gruplarla çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu tür 

çalışmalar uygunsuz ve tutarsız sonuçlara yol açabilir. Bu ihtiyaç ile  ilgili çalışmanın temel amacı, 

Kazakistan’daki akademik örgütlerini kurumsal büyüklükleri ve performansları açısından 

sınıflandırmaktır. 

 

Kümeleme analizinden önce güvenilir veri kümelerine ihtiyaç vardır. Veri setleri aşağıdaki gibi 

oluşturuldu.  

 

İlk aşamada, mevcut literatür dikkate alınarak, akademik örgütlerin sınıflandırılması için bir çerçeve 

geliştirildi. Çerçeve, akademik örgütlerle ilgili nicel değişkenler, sıralama puanları ve her bir akademik 

örgüt için öğretim ve araştırma kalitesinden oluşmaktadır. 

 

 İkinci aşamada, IQAA, Web of Science, Üniversiteler Sıralaması (Webometrics) istatistiklerinden 

veri toplandı ve yüksek öğrenim kurumlarının stratejik planları ile yıllık raporlarının ve diğer ilgili 

bilgiler hakkında veriler tolanmıştır. Veri toplama sürecinde, araştırma yayınları, finans ve araştırma 

fonları gibi bazı değişkenler için verilere ulaşılamadığından mevcut ve güvenilir verilerden oluşan veri 

kümeleri oluşturmaya karar verilmiştir. Veri setleri, akademik örgütlerin nicel büyüklüğü, sıralama 

verileri ve akademik performansla ilgili veriler   olarak sınıflandırılabilir. 

 

 Kümeleme analizinin sonucunda akademik örgütler, dendogramda oluşan 4 küme şeklinde 

gösterilmiştir. Küme A’daki akademik örgütler - büyümeye odaklanan ve araştırma ağırlıklı akademik 

örgütlerdir. Küme, esas olarak büyük oranda kaliteli eğitim ve yüksek performans gösteren akademik 

örgütlerden oluşmaktadır. Küme B’deki akademik örgütler orta büyüklükteki en eski akademik 

örgütleri içermektedir. Küme C Kazakistan’ın Batı bölgesinde yerleşen akademik örgütlerden 

oluşmuştur.  Küme D ise  küçük ve orta büyüklükte ve nispeten eski akademik örgütlerini içerdiği 

tespit edildi. 

 

Anahtar Kelimeler: Akademik örgütler, Üniversite, Kümeleme analizi, Sıralamalar, Akademik 

örgütlerin performans ölçümü. 

 

Giriş 

Son yıllarda akademik örgütlerde performans ölçümü önemli bir konu haline gelmiştir. Akademik 

örgütler kaynaklara yönelik rekabet halinde olduğu için performans ölçümü önem kazanmıştır. 

Akademik örgütlerin, kaynak yaratmada sınırlı oldukları, rekabet halinde oldukları ve etkin akademik 

örgütleri geliştirmeye ihtiyaç duydukları için performans ölçümlerine ihtiyaçları vardır (Ibáñez, 

Larrañaga ve Bielza, 2013). Kurumsal performansın objektif, güvenilir ve doğru bir şekilde ölçülmesi, 

fonların verimli bir şekilde tahsis edilmesine, araştırma ve eğitim yatırımlarına öncelik verilmesine, 

kamu ve paydaşların bilgilendirilmesine, aday öğrencilerin ve araştırmacıların ilgisinin çekilmesine ve 

kendi kendini değerlendirme ve iyileştirmeye yardımcı olabilir (Ioannidis et al., 2007). Devlet, 

akademik örgütün kaynaklarının uygun bir şekilde tahsis edilmesini sağlamak için performans 

ölçümünü ilk adım olarak görmektedir (Raponi, Martella ve Maruotti, 2016).  
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Sınıflandırma, örgütler arası işbirliği, araştırma için metodolojik ve analitik araçlar, paydaşlar ve diğer 

örgütler arasında şeffaflık için bir temel sağladığı için yükseköğrenim alanının gelişmesinde kullanılan 

etkin bir strateji olarak kabul edilmektedir (Shin, 2009). Başlangıçta, akademik örgütlerde hukuk 

(yasal sınıflandırma), benzerlikler ve farklılıklar (Carnegie sınıflandırması) bakımından 

sınıflandırılmıştır. Bununla birlikte, son zamanlardaki sınıflandırma çalışmaları özellikle performansa 

yönelik odaklanmıştır. Araştırmacılar, akademik örgütlerin tipolojilerin geliştirmede çeşitli kriterler 

kullanmıştır (Shin, 2009). Bir sınıflandırmanın değeri, en iyi sınıflandırma için mutlak bir standarttan 

ziyade, amaçlanan kullanımı ile yakından bağlantılıdır (McCormick ve Zhao, 2005). Faydalı bir 

sınıflandırma sistemini oluşturmada, sınıflandırmanın amacı, sınıflandırılacak nesnelerin ya da 

durumların doğası, sınıflandırmaya yönelik ölçütler, veriler ve farklılaşma derecesi gibi birden çok 

faktörü göz önünde bulundurmalıyız (McCormick & Zhao, 2005). Kümeleme ve sıralama, akademik 

örgütlerde performans ölçümü için kullanılan araçlardır (McCormick, 2008). 

 

Global sıralama listeleri, 2000'den itibaren medya ve kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Sıralamalar, 

akademik örgütler hakkında kolayca yorumlanabilir bilgiler sağlar, aralarındaki rekabeti teşvik eder, 

akademik örgütleri ayırt etmeye yardımcı olur ve kalite değerlendirmesi için bir çerçeve olarak hizmet 

eder (Harvey, 2008). Sıralama sistemleri akademik örgütler ve paydaşları üzerinde etkilidir (Thakur, 

2007). Hükümetler, fonların tahsisi ve kalite değerlendirmesi için sıralamalar kullanırlar. İşverenler 

yeni mezunları veya itibarlı kurumlara girmeyi amaçlayanların seçiminde sıralamayı kullanıyorlar.  

 

Ancak, endeks oluşturan göstergelerin seçimi için sıralamalar da eleştirilmektedir. Temel eleştiriler, 

sıralama sistemlerinin, önemli ve ilgili niteliğinden ziyade ölçülebilir verileri kullanmasıdır (Stella & 

Woodhouse, 2007). Farklı hesaplama formülleri uygulanır (Ioannidis ve ark., 2007), öğretimi ve 

kurumların çeşitliliğini (diversity) ölçülmemektedir (Van Dyke, 2005; Carey, 2006). Raponi ve diğ. 

(2016) göre, tamamen açıklayıcı yaklaşımlar akademik örgütlerin karmaşık yapısını 

yakalayamayabilir. Fakülteleri ve akademik örgütleri karşılaştırmanın en iyi yolu, belirli araştırma 

alanlarına odaklanmak ve düz sıralama yerine kümeleme tekniklerini kullanmaktır (Erdoğmuş ve 

Esen, 2016). 

 

Çoğu analiz başlangıçta akademik örgütlerin kurumsal düzeyde sınıflandırılmasına odaklanmış, şimdi 

de odak noktası araştırma performansına ve disiplinlerine doğru kaymıştır (Valadkhani ve Ville, 

2009). Akademik örgütler genellikle bir alanda belirli güçlü yanları ve diğerlerinde zayıf yönlerini 

daha iyi ifade ettiğinden, tüm kurum analizi sorunlu olabilmektedir. Araştırma performansının bir 

sınıflandırma kriteri olarak kabul edilmesi kararı iki nedenden kaynaklanmıştır: 

 

(1) Verilerin kullanılabilirliği, 

(2) Nicelleştirilmesi ve nitelendirilmesi kolay olan araştırma çıktıları(sonuçları) (Chu Ng & Li, 2000).  

 

Tipik araştırma performans göstergeleri, yayın sayısını, yayınların alıntı sayısını, dergi etki faktörlerini 

ve itibar sıralamasını içerir. Örneğin, Ibáñezet al.’s (2013) çalışmasında, performans göstergeleri 

olarak verimlilik, görünürlük, kalite, prestij ve evrenselleştirme (uluslararasılaştırma) gibi araştırma 

faaliyetlerine odaklanılmıştır. Daha iyi yapı geçerliliği için, araştırma performans çalışmalarında  

toplam alıntı sayısı üzerinde tercih edilmelidir (Ioannidis ve ark., 2007). 

 

Araştırmacılar, akademik örgütlerde tüm kurumu sınıflandırmayı amaçlamaktadır. Bartelse ve Vught 

(2007). Avrupa’daki projelerinde, bir tipolojinin bileşenleri olarak eğitim, araştırma ve yenilik, 

öğrenci ve personel profilleri ve kurumsal değişkenleri belirlenmiştir. Avustralya'da beş boyut 

kullanılmıştır: Eğitim ve öğrenim, öğrenci profili, araştırma katılımı, bilgi değişimi ve uluslararası 

yönelim. Avustralya Eğitim, Öğretim ve Gençlik İşleri Dairesi (DETYA) (1998) Avustralya akademik 

örgütlerin kümeleme analizin altı kritere göre sınıflandırmıştır: boyut, uluslararası yönelim, çeşitlilik, 

tam zamanlı yönelim, finansal araştırma yönelimi ve personel araştırma oryantasyonu ( Valadkhani & 

Worthington, 2006). Güney Kore hükümeti, 1990'ların ortalarından beri en az üç kez akademik 

örgütlerin bir sınıflandırmasını başlatmıştır. Ancak, bu girişimlerin etkileri, sınıflandırma şemaları 

olarak geniş çapta kabul edilmedikleri için nispeten sınırlıdır. Akademik örgütler için bir sınıflandırma 
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şemasının olmaması, akademik araştırma ve politika geliştirmedeki sınırlamaları artırmaktadır (Shin, 

2009). 

 

Kazakistan Yüksek Öğretim Sistemi 

Kazakistan yüksek öğretim sistemi, yükseköğretim yönetim merkezi olarak tanımlnabilir. Tüm yüksek 

öğretim kurumları, Eğitim ve Bilim Bakanlığının (EBB) nezaretindedir. EBB, yükseköğretim 

sisteminin planlanması, koordinasyonu ve yönetilmesinden sorumludur. Akademik örgütler önlisans, 

lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Akademik personel doktoralı öğretim 

üyeleri(profesörler, doçentler ve yardımcı doçentler), öğretim elemanları (öğretim üyeleri, eğitmenler), 

araştırma görevlileri veya destek personeli (uzmanlar, çevirmenler, eğitim planlayıcıları) olarak 

sınıflandırılmaktadır. Devlet ve vakıf akademik örgütleri mevcuttur. Devlet akademik örgütlerinin 

işletme gelirleri hükümetten gelmektedir. Vakıf akademik örgütlerinin finansmanı kurucu, öğrenim 

ücretleri ve diğer kaynaktan gelir. Yüksek öğretimdeki devlet akademik örgütlerin oranı yüksektir ve 

büyük oranda merkezi yönetim tarafından finanse edilmektedir. Hükümet, belirli bir performans 

değerlendirmesi yapmadan akademik örgütleri finanse etmektedir. Finansman, kurumsal boyuttan 

performansa göre daha çok ilişkili görünmektedir. 

 

Kazakistan yüksek öğretimi son 15 yılda önemli ölçüde artmıştır. Artan genç nüfus ve yüksek öğrenim 

talebi ile hükümet, yükseköğretim kurumlarının sayısını ve kapasitesini artırmayı amaçlamıştır. 

Akademik örgütlerin sayısı 1995’de 108’den 2001’de 170'ye yükseldi. 2001'den beri yüksek öğretim 

sisteminin stratejik gelişiminin ana yönleri tanımlanmıştır. 2018’den itibaren akademik örgütler sayısı 

125’e yükseldi. Onun 9’u ulusal, 31’i devlet, 13’u sivil olmayan akademik örgütlerdir.  

 

Öğretim elemanı sayısı - 38200 kişi (bunların arasında, bilim doktorları – 3500 kişi, bilim adayları - 14 

bin, PhD doktorları - 1562, öğretim kadrosunun % 53 derecesileri var). Birçok ülke gibi, Kazakistan 

daha etkili yüksek öğrenim ihtiyacıyla karşı karşıyadır. Artmakta olan kaynakları karşılamak için 

mevcut kaynakların kullanılması gerektiği açıktır. Araştırma, eğitim ve hizmetlere olan artan talebi 

karşılamak için mevcut kaynakların kullanılması gerektiği nettir. Ne yazık ki, Kazakistan yüksek 

öğreniminde süregelen stratejiler ve politika değişikliklerine rehberlik eden çok az niceliksel 

çalışmalar bulunmaktadır. 

 

Kazakistan'daki akademik örgütler için bir sınıflandırma şemasının olmaması, akademik araştırmanın 

yanı sıra politika geliştirmede de kısıtlamalar getirmektedir. Akademik örgütleri için bir sınıflandırma 

şeması olmaksızın, araştırmacılar ve politika yapıcılar nispeten rastgele karşılaştırılabilir gruplarla 

çalışmak zorundalar. Bu tür çalışmalar uygunsuz ve tutarsız sonuçlara yol açabilir. Bu ihtiyaç ile ilgili 

olarak, bu çalışmanın ilk amacı, Kazakistan'daki yükseköğretim kurumlarını kurumsal boyut ve 

performans temelinde sınıflandırma değişkenlerini araştırmaktır. İkinci amaç, akademik örgütleri bir 

küme metodolojisi kullanarak sınıflandırmaktır. Araştırmanın odak noktası kurumsal performans 

olduğundan, konuya yönetim ve örgüt perspektifinden yaklaşıldı. Bu çalışmada, beş araştırma sorusu 

ele alınmıştır: 

 

1. Kazakistan'daki akademik örgütlerini sınıflandırmak için kullanılabilecek değişkenler nelerdir? 

2. Akademik örgütler nicel değişkenler açısından nasıl sınıflandırılabilir? 

3. Akademik örgütler sıralama puanları açısından nasıl sınıflandırılabilir? 

4. Akademik örgütler öğretim ve araştırma performansı açısından nasıl sınıflandırılabilir? 

5. Nicel, sıralama ve performansa dayalı benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? 

 

Bu çalışma aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Bölüm, analiz ve kümeleme metodolojisinde kullanılan 

verilerin açıklamasını sunmaktadır. Daha sonra kümelenme bulguları sunulur ve tartışılır. Çalışmanın 

son bölümünde bazı sonuç açıklamaları ve politika önerileri ile sona ermektedir. 

 

Yöntem 

Veri koleksiyonu 

Bu çalışmanın temel amacı, Kazakistan’daki akademik örgütlerin kurumsal büyüklükleri ve 

performansları açısından sınıflandırmaktır. Kümeleme analizinden önce güvenilir veri kümelerine 
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ihtiyacımız vardır. Veri setleri aşağıdaki gibi oluşturuldu. İlk aşamada, mevcut literatürü dikkate 

alarak, akademik örgütlerin sınıflandırılması için bir çerçeve geliştirildi. Çerçeve, akademik örgütlerle 

ilgili nicel değişkenler, sıralama puanları ve her bir akademik örgüt için öğretim ve araştırma 

kalitesinden oluşmaktadır. İkinci aşamada, IQAA, Web of Science, Üniversiteler Sıralaması 

(Webometrics) istatistiklerinden veri toplandı  ve yüksek öğrenim kurumlarının stratejik planları ve 

yıllık raporlarının ve diğer ilgili bilgiler hakkında veriler toparlanmıştır. Veri toplama sürecinde, 

araştırma yayınları, finans ve araştırma fonları gibi bazı değişkenler için verilere ulaşılamadı. Buna 

rağmen neticede mevcut ve güvenilir verilerden oluşan veri kümeleri oluşturmaya karar verildi. Veri 

setleri, akademik örgütlerin nicel büyüklüğü, sıralama verileri ve performans verileri ile ilgili veriler 

olarak sınıflandırılabilir. 

 

Nicel veri setini aradığımız ilk veri seti, 5 ulusal ve 24 devlet toplam 29 akademik örgütlerinin 

istatistiklerini içermektedir. İstatistikler, temel yıl, öğrenci oranının büyüklüğü, personelin büyüklüğü, 

sunulan program sayısı, Bilim Web sayfasındaki makalelerin sayısı, akademik birimlerin sayısından 

oluşmaktadır. Ek olarak, kurumsal verileri toplamak için akademik örgütlerin stratejik planlarını ve 

yıllık raporları incelenmiştir. İkinci veri seti, sıralama veri seti dediğimizde 2017 yılında IQAA’da ve 

Webometric sıralamasında 29 akademik örgüt bulunmaktadır. Bu ikinci veri kümesine yalnızca 

sıralama listelerinde yer alan akademik örgütleri dahildir.  

 

Kümeleme analizi 

Bu kapsamda çalışmada hiyerarşik kümeleme analizi IBM SPSS Statistics Base 22.0 programı 

kullanılarak sınıflandırıldı. Kümeleme analizi, olguların özelliklerini benzerlik veya farklılıklarına 

göre sınıflandırmak için kullanılan çok değişkenli istatistiksel bir tekniktir. 

 

Çok değişkenli istatistiksel tekniklerden birisi olan kümeleme analizi, grup sayısı bilinmeyen ve 

gruplandırılmamış verilerin benzerliklerine göre sınıflandırılması amacıyla kullanılmaktadır. 

Kümeleme analizi verilerin birimlere veya değişkenlere göre birbirlerine benzerlikleri bakımından 

ayrık kümelerde toplanmasını sağlayan bir tekniktir. Kümeleme analizi birbirine benzer olan bireylerin 

aynı gruplarda toplanmasını amaçlaması bakımından diskriminant analizi ile, birbirine benzer 

değişkenlerin aynı gruplarda toplanmasını amaçlaması nedeniyle de faktör analizi ile benzerlik 

göstermekte olup veri indirgeme özelliğine sahiptır. (Çakmak, 1999:s.188). 

 

Diğer çok değişkenli istatistik analizlerde önemli olan verilerin normalliği varsayımı, kümeleme 

analizinde çok önemli olmayıp uzaklık değerlerinin normalliği yeterli görülmektedir(Tatlıdil, 1992: 

s.252). Kümeleme işlemi yukarıda da açıklandığı gibi belirlenen amaca göre, iki gözlemin veya iki 

değişkenin benzerlik(yakınlık) veya uzaklık ölçüsüne bakılarak yapılır. 

 

Kümeleme analizinin başlıca varsayımları, veri matrislerinin analiz öncesi tahmin ve kriter 

değişkenleri alt matrislerine bölüştürmemesi ve verilerin kısmen homojen, kısmen heterojen 

oluşudur(Atamer,1992). 

 

Hiyerarşik kümeleme analizi, grup içi varyansı en aza indirmeye çalışırken grup arası varyansı da 

maksimize etmeye çalışır (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1998, s. 470).  

 

Hiyerarşik kümeleme analizi, kümeleri peşpeşe birleştirme sürecidir ve bir grup, diğeri ile bir kez 

birleştirildikten sonra, daha sonraki adımlarda kesinlikle ayrılamaz(Fırat, 1995). Hiyerarşik tekniklerin 

ağaç diyagramları ile gösterilen sonuçlarına dendogram denir(Lorr,1983). 

 

Hiyerarşik kümeleme analizi, toplama ve ayırma teknikleri olmak üzere iki grupta toplanır.  

 

Toplama Teknikleri. Toplama teknikleri {1/2[n(n-1)]} olası gözlem çifti arasındaki bir benzerlik veya 

uzaklık matrisinin hesaplanması ile başlar. Başlangıçta her gözlem bir kümedir. Benzerlik veya 

uzaklık matrisine göre en yakın iki küme birleştirilir. Daha sonra küme sayısı bir indirgeyerek 

benzerlik matrisi tekrar oluşturulur ve n birim aşamalı olarak sırasıyla n, (n-1), (n-2),...(n-r),...3,2,1 
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kümeye yerleştirilir (Everitt,1971). Bu teknikler içerisinden tek bağlantı tekniği, tam bağlantı tekniği, 

ortalama bağlantı tekniği ve Ward’s tekniği açıklanmaya çalışılacaktır.  

 

Tek Bağlantı Tekniği.  Bu teknik ilk olarak Florek ve diğerleri (1951)ve daha sonra sırasıyla Sneath 

(1957) ve Johnson(1967) tarafından uygulanmış olup uzaklık veya benzerlik matrisinden 

yararlanılarak birbirine en yakın iki gözlem veya küme birleştirilmekte ve birleştirme işlemi 

yinelenmektedir (Şentürk, 1995; Fırat, 1995 ).  

 

Birleştirme işleminde; 

 - Benzerlik türü ölçümlerde; 

Sk (i,j ) = max(Ski,Skj)  

- Uzaklık türü ölçümlerde;  

dk(i,j) = min(dki,dkj ) kriteri alınır.  

 

Tek bağlantı tekniği sonuçları bir ağaç diyagramında veya dendogramda gösterilebilir. Ağaç yapıdaki 

dallar, kümeleri göstermektedir (Everitt ve Dunn,2001; Şentürk,1995).  

 

Tam Bağlantı Tekniği. Bu teknik, tek bağlantı tekniğinin tam tersi bir tekniktir. Bu teknikte, elde 

edilen uzaklık veya benzerlik matrisinden yararlanılarak en yakın iki küme veya gözlem 

birleştirilmektedir. Birleştirme işleminde;  

- Benzerlik türü ölçümlerde; 

Sk (i,j ) = min(Ski,Skj) 

- Uzaklık türü ölçümlerde; 

dk(i,j) = max(dki,dkj ) kriteri alınır. 

 

Tam bağlantı tekniği, aynı küme içerisinde bulunan gözlemlerin uzaklıklarının belirli bir değerden 

küçük olması durumunda tüm kümelerin sağlıklı bir biçimde oluşturulmasını garanti 

edememektedir(Tatlıdil,1992).  

 

Ortalama Bağlantı Tekniği. Ortalama bağlantı tekniği, Sokal ve Michener tarafından önerilmiştir. Bu 

teknikte, iki küme arasındaki fark, bir küme arasındaki eleman çiftleri ile diğer bir kümedeki eleman 

çiftleri arasındaki ortalama fark olarak alınır(Everitt,1981). Bu tekniğin değiştirilmiş türleri 

bulunmaktadır. En yaygın kullanılan türünde gözlem çiftleri arasındaki uzaklığın aritmetik ortalaması 

hesaplanmaktadır. ortalama bağlantı tekniği, yaygın olarak biyoloji biliminde kullanılmaktadır, 

bununla birlikte sosyal bilimlerde kullanımı da giderek artmaktadır. Genellikle tam bağlantı ve 

ortalama bağlantı tekniklerinde benzer dendogramlar oluşmaktadır. Ancak her bir yöntemde uzaklık 

farklı tanımlandığı için birleştirmeler farklı seviyelerde ortaya çıkabilmektedir (Fırat,1995).  

 

Ward’s Tekniği.  Ward’s tekniğinde amaç, kümeler içindeki varyansı minimum kılmaktır. Bu amaçla 

aşağıdaki hata kareler toplamına ilişkin formülden yararlanılır:  

 
Burada xi, i inci gözlemin skorudur(Aldenderfer ve Blashfield, 1984;43). Kümeleme sürecinin ilk 

adımında, her bir gözlem bir küme olduğundan ESS sıfırdır. Ward tekniği. ESS’ de minimum artışta 

sonuçlanan gruplar veya gözlemleri elde edilmesi ile devam eder. 

 

Bu çalışmada akademik örgütlere, veri odaklı bir yaklaşımı tercih ettiğimizden, önceden belirlenmiş 

kriterler yerine objektif veriler temelinde sınıflandırdık. Tüm devlet akademik örgütleri, ilgili veri 

kümelerinde yer aldıklarında, her kümelenme analizine dahil edilmiştir.  

Bu analiz, her değişken için (kantitatif, sıralama ve performans) ayrı bir kümeleme analizin yapmamız 

gerektiğini gösterdi. Bir deneme kümesi analizinin bulgularına dayanarak, devlet akademik örgütleri 

için üç aşamalı bir kümeleme analizine karar verdik. Adımlar şöyledir: 
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• Kantitatif ölçütler temelinde akademik örgütlerin kümeleme analizi 

• Akademik örgütlerin sıralama ölçütlerine göre kümeleme analizi 

• Akademik örgütlerin performans ölçümleri temelinde kümeleme analizi 

 

Veri kümelerini ve bir pilot kümelenme analizinin bulgularını kullanarak, kümelenme analizi için bir 

çerçeve geliştirdik. Sınıflandırma için ana değişkenler ve alt değişkenler şunlardır: 

• Nicel değişkenler 

o kurulduğu yıl 

o akademik birimlerin sayısı 

o öğrenci sayısı 

o akademik personel sayısı 

o sunulan akademik programların sayısı 

• Performans değişkenleri 

o IQAA puanı 

o Webometrics puanı 

 

Bulgular 

Tanımlayıcı istatistikler 

Nicel göstergelerin Kazakistan'daki kümelenmiş akademik örgütlerin kurumsal değişkenler açısından 

uygun kriterler olduğu tespit edilmiştir. Bu kriterler aşağıdaki gibidir: 

- kurulduğu yıl 

- akademik birimlerin sayısı 

- öğrenci sayısı 

- akademik personel sayısı 

- sunulan akademik programların sayısı 

 

Ayrıca, aşağıdaki iki sıralama puanının, akademik örgütlerin akademik performans ölçümü ve 

performansı açısından sınıflandırılmasında uygun olduğu bulunmuştur. 

- IQAA puanlamasıralaması 

- Webometrics puanı 

 

Bu iki sıralama Kazakistan’da bulunan tüm akademik örgütleri içerir: IQAA(125) ve Webometrics 

(125). Analiz tüm kurumlara dayanmaktadır.  

 

Sıralama sistemlerinde kullanılan metodolojilerin bazı eleştirileri olmasına rağmen, sıralama sistemleri 

hala akademik örgütlerin davranışını şekillendirmektedir (OECD, 2006). Sıralama sonuçları, süreçleri 

değerlendirmek ve izlemek için performans göstergeleri olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. 

Bu etki göz önüne alındığında, akademik örgütler sıralama sistemlerinde konumlarını optimize etmek 

için örgütsel politikalar ve stratejiler geliştirmektedir (Marginson ve Van der Wende, 2007). 

 

Kümeleme Analizi Sonuçları 

Kümeleme sonuçlarını grafiksel gösterimi için dendogram kullanılmıştır. Dendogram soldan sağa 0-25 

birim olarak ölçeklendirilmiş̧ olup birimler arasındaki mesafeler de eşittir. Dendogramndaki yatay 

çizgiler mesafeyi, dikey çizgiler ise bileşen kümeleri göstermektedir. Diğer yandan ölçek üzerinde 

küme birleşme noktaları, hangi grupların oluştuğunu gösterdiği gibi kümeler arasındaki mesafeyi de 

göstermektedir. Bu çalışma da birim olarak kullanılan 29 devlet akademik örgütleri, 0-25 birim 

arasında ölçeklendirilmiş mesafelerde gruplandırılmıştır. İşlem sayılarını oluşturan hizmet kalemleri 

açısından birbirine en çok benzeyen devlet akademik örgütleri 1 birimlik mesafede birleşerek gurup 

oluştururken, en az benzeyen devlet akademik örgütleri 25 birimlik mesafede grup oluşturmaktadır 

(Özer vd., 2010).  

Gruplar arası bağlantılar (Between-groups linkage)metodolojisin kullanılarak 4 küme sayısından 

hareketle elde edilen dendogram Şekil-1’de ve nicel değişkenler bazında Devlet akademik örgütlerin 

kümeleme analizlerinin sonuçlarını Tablo 1’de yer almaktadır. 
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Dendogram incelendiğinde, 5 birimlik mesafede 4 küme oluşturulurken, 15 birimlik mesafeden sonra 

2 ana küme oluşturmaktadır. Bu da küme sayısının belirlenmesinde izlenilen yolun doğru olduğunun 

ve küme sayısının 2 ile 4 arasında seçilebileceğinin göstergesidir. 

 

Şekil 1. Gruplar arası bağlantılar (Between-groups linkage)Yöntemi İle Devlet akademik örgütlerin 

Kümelenmesini Gösterir Dendogram. 

 
 

Nicel değişkenler bazında Devlet akademik örgütlerin kümeleme analizlerinin sonuçları Tablo 1’de 

sunulmaktadır. 
Küme N Akademik örgütler 

KümeA 8 Abay Almatı Devlet Üniversitesi, El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Gumilev 

Avrasya Ulusal Üniversitesi, Kazak Ulusal Ziraat Üniversitesi, Karaganda Devlet 

Teknık Üniversitesi,  D.Serıkbayev Doğu Kazakistan Devlet Teknik Üniversitesi, 

Satpayev Kazak Ulusal Teknik Üniversitesi, Kazak Kadın Pedagoji Devlet 

Üniversitesi 

KümeB 7 Buketov Karaganda Devlet Üniversitesi, Auezov Güney Kazakistan Devlet 

Üniversitesi, Toraygırov Pavlodar Devlet Üniversitesi, Korkut Ata Kızılorda 

Devlet Üniversitesi, Dulati Taraz Devlet Üniversitesi, Şakarim Semey Devlet 

Üniversitesi, Kozıbayev Kuzey Kazakistan Devlet Üniversitesi 

KümeC 3 Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi, Yessenov Teknoloji ve 

Mühendislik Devlet Üniversitesi, Atyrau Petrol ve Gaz Üniversitesi 

KümeD 9 Jangir-han Batı Kazakistan Ziraat ve Teknik Üniversitesi, Kostanay Devlet 

Pedagogi Üniversitesi, Baytursunov Kostanay Devlet Üniversitesi, Ualikhanov 

Kokşetau Devlet Üniversitesi, Güney Kazakistan Devlet Pedagoji Üniversitesi, 

Jubanov Aktöbe Devlet Üniversitesi, Karaganda Devlet Endüstri Üniversiesi, 

Taraz Devlet Pedagoji Üniversitesi, Zhansugurov Zhetysu Devlet Üniversitesi 
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Tablo 1, kümelerin şu sayıda devlet akademik örgütlerini içerdiğini ortaya koymaktadır:  

Küme A (8 akademik örgütler), Küme B (7 akademik örgütler), Küme C (3 akademik örgütler), Küme 

D (9akademik örgütler).   

 

Küme A’daki akademik örgütler büyümeye odaklanmamıştır. El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, 

Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi ve Karaganda Devlet Teknik Üniversitesi araştırma ağırlıklı 

akademik örgütlerdir. Küme A’da oluşan akademik örgütlerdeki öğrenci sayısı toplam ortalama 

11.162 ve akademik personel sayısı yaklaşık 647’dir. Küme, esas olarak büyük oranda kaliteli eğitim 

ve yüksek performans gösteren akademik örgütlerden oluşmaktadır. Küme B’deki akademik örgütler 

de toplam ortalama 8.963 öğrenci ve 343 akademik personel bulunmaktadır. Bu kümelenmedeki 

akademik örgütler orta büyüklükteki en eski akademik örgütleri içermektedir. Küme C Kazakistan’nın 

Batı bölgesinde yerleşen akademik örgütlerden oluşmuştur ve yaklaşık toplam ortalama 4.906 öğrenci 

ve 314 akademik personel bulunmaktadır. Ortalama olarak, Küme D’deki akademik örgütlerin 

5.600’den fazla öğrencisi ve yaklaşık 167 akademik personeli bulunmaktadır. Küme, orta büyüklükte 

ve nispeten eski akademik örgütleri içermektedir.  

 

Tartışma ve sonuç 

Bu çalışmada, Kazakistan'daki akademik örgütler veri tabanlı bir sınıflandırma olan hiyerarşik 

kümeleme analizin kullanılarak sınıflandırılmıştır. Shin'in (2009) belirttiği gibi, bu yaklaşım önceden 

belirlenmiş kriterleri kullanan geleneksel görev sınıflandırmalarından farklıdır. Akademik örgütlerin 

kümeleme analizinin sonuçları beklendiği gibi oluşmuştur.  

 

Bu, Kazakistan'daki akademik örgütlerin kurumsal büyüklük ve performansa göre sınıflandırmak için 

yapılan keşif edilebilir bir çalışmadır. Her ne kadar akademik örgütler ampirik verilere göre 

sınıflandırılmış olsa da, politika belirleyiciler ve araştırmacılar sonuçları kullanırken dikkatli olmalı ve 

akademik örgütlerin kurumsal bağlamlarını dikkate almalıdır. Her akademik örgütlerin güçlü ve zayıf 

programları vardır ve sonuçlar bazı alanları diğerlerinden daha fazla temsil edebilirdir. McCormick ve 

Zhao'nun (2005) vurguladığı gibi, bir sınıflandırmanın değeri, en iyi sınıflandırma için mutlak bir 

standarttan ziyade, kullanım amacı ile yakından ilişkilidir. 

 

Bu çalışmanın yükseköğretim alanı için bazı etkileri vardır. Kazakistan'da yükseköğretim alanında 

önemli bir niceliksel büyüme yaşandığı açıktır. Kazakistan yüksek öğretiminde devam eden strateji, 

yapı ve politika değişiklikleri de vardır. Kazakistan'daki yükseköğretimin ihtiyaçları ile ilgili olarak, 

akademik örgütlerin birden fazla kümeleme analizini amaç temelinde yapmalıyız. 

 

Kümeleme için muhtemel konular arasında etkin kaynak dağılımı, kaynak yaratma, araştırma ve yayın 

önceliği, eğitim yatırımları, kamuoyunu ve paydaşları bilgilendirmek ve kurumların öz ve dış 

değerlendirmeleri yer almaktadır. Bu konular, kurumlar için politika geliştirme alanlarının yanı sıra 

araştırmacılar için araştırma konularını temsil etmektedir. Kümeleme analizi için bir başka konu, 

yükseköğretim sisteminin alt boyutlarına (araştırma, eğitim, kurum, hizmetler vb.) odaklanmak 

olabilir. Kümeleme analizinden önce, araştırmacıların güvenilir veri kümelerine ve geçerli ölçümlere 

ihtiyacı vardır. Geçerli ölçüm metodolojisi araştırmacının sorumluluğundadır ve güvenilir veri setleri 

için, yükseköğretim sistemindeki ve diğer ilgili kuruluşlardaki kurumların desteği, işbirliği ve 

koordinasyonu gereklidir.  

 

Akademik örgütlerin performanslarının kümelenmesi veya ölçülmesi, akademik örgütlerin kalitesini 

ve etkinliğini ölçmek için uygun olan değişkenlerin tanımlarını gerektirir. Eğitim, araştırma, hizmetler 

ve kurumsal değişkenler gibi yükseköğretim kurumlarının çeşitli bileşenlerini ölçmek için çok 

değişkenli bir analiz uygulanmalıdır. Avkiran'ın (2001) önerdiği gibi, akademik örgütlerin ölçülebilir 

veriler temelinde değerlendirilmesinde, akademik örgütlerin kendilerini diğer örgüt türlerinden ayıran 

belli başlı özelliklere sahip oldukları göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Çalışmanın sınırlamaları 

Akademik örgütlerin performanslarının sınıflandırılması ve ölçülmesinde, güvenilir veriler bulmak 

dünya genelinde karşılaşılan bir zorluktur. Akademik örgütlerin kümelenmesi üzerine yapılan bu 
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çalışmanın da bazı sınırlamaları vardır. Temel kısıtlamalardan biri kurumsal performansa ilişkin 

verilerin bulunmamasıdır. Akademik örgütlerin büyüklüğü ile ilgili veri bulmak nispeten kolay 

görünmesine rağmen, performansla ilgili verileri elde etmek oldukça zordur. 

 

Çalışmanın yine bir sınırlaması, tüm akademik örgütlerin dahil olmadığı sıralama puanları hakkındaki 

verilerin kullanılmasıdır. Daha da önemlisi, kurumsal kimlikleri oluşturan maddi olmayan varlıklar ve 

ürünler ampirik temelli bir sınıflandırma sistemine dahil edilmemesidir. 
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ABSTRACT  

In this research, the long-term and the short-term relationships between budget deficits, money supply 

and inflation in Fragile Five Countries for the period between 1980-2018 were investigated. In the 

model, inflation (INF) was defined as dependent variable, while budget deficit (BD), money supply 

(MS), interest rate (IR) and exchange rate (EXR) are independent variables. The long-term results of 

PMG Estimator revealed that money supply, interest rate and exchange rate have a positive impact on 

inflation. In the long-term: (i) a 1% raise in money supply increases inflation by 0.36%; (ii) a 1% raise 

in interest rates increases inflation by 0.73%; (iii) a 1% raise in exchange rate increases inflation by 

0.0015%; and (iv) Budget deficits do not have any impact on inflation. In the short-term, money 

supply and interest rate have an impact on inflation, while budget deficit and exchange rate do not 

have any impact on inflation. Accordingly;  (i) a 1% raise in money supply increases inflation by 

0.18%; (ii) a 1% raise in interest rates increases inflation by 0.47%. However, it is seen that the 

variables create a joint effect in the long-term by interacting each other in the short-term. Although the 

short-term and long-term results indicate that budget deficits do not cause inflation, the interaction of 

variables with each other in the short-term budget deficits could increase inflation through interest 

rates and money supply. These results support the views of classical and monetarist. 

 

Key Words: Budget Deficit, Money Supply, Interest Rate, Exchange Rate, Inflation 

 

1. Introduction  

Budget deficits have an important place in the current macroeconomic problems regardless of the level 

of development of the countries. Financing methods such as money printing, taxation or borrowing are 

employed to cover public budget deficits caused by the imbalance between public expenditures and 

public revenues. While taxation is in the form of introducing new taxes or increasing existing tax rates, 

borrowing is in the form of domestic borrowing and external borrowing. In the literature, money 

printing is also expressed in terms of monetization and seigniorage. The borrowing requirement of the 

public sector, depending on the current and future volume of the budget deficits and the financing 

methods, has significant effects on the economy. In the literature, it is seen that the effects of budget 

deficits on the economy are subject to the studies of prominent economic schools and they differ in 

terms of financing methods, transfer mechanisms and the results that are produced. 

 

In this context, debates on the effect of borrowing requirement of public sector on inflation have a 

wide place in the literature. Sargent and Wallace (1981), in an economy where continuous budget 

deficits experienced, considering that the money supply increases the inflation rate, the budget deficit, 

which is financed by domestic credits, cause to raise in interest rates.  In this case, government will be 

obliged to press money to cover the new debt arising from increases interest rates. In this case, the 

inflation will be much higher. In the Barro-Ricardo Equivalence approach, it is argued that domestic 

borrowing in financing budget deficits will cause tax increases in the long-term. On the other hand, 

borrowing has an impact on the wealth and income of the economic units. The economic units that 

earn interest income as a result of repayments of domestic debt may increase their consumption. 

However, if the current value of the discounted public revenue does not meet the debt obligations, this 

will increase the savings, but not consumptions. 

 

The effects of the budget deficit on money supply are among the most debated issues in the literature. 

It is emphasized that public debt causes inflationary effects through interest rates. Increasing domestic 

borrowing will deteriorate the effectiveness of capital markets, leading to higher interest rates and a 
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decline in private sector investments. Private sector investments and decrease in production will lead 

to an increase in price level. Therefore, the interest burden of domestic borrowing on the budget will 

have an inflationary effect.  

 

In this paper, the relations between budget deficits, money supply and inflation are examined.  After 

discussions in theoretical literature, the outcomes of empirical literature are summarized. In the 

econometric analysis section, the relationships between budget deficits, money supply and inflation 

are analysed in the context of fragile five countries that consist of Brazil, Indonesia, India, South 

Africa and Turkey. The reason for the selection of the Fragile Five countries is that the country's 

economies frequently resort to monetary and fiscal policy instruments because they are affected by 

endogenous shocks and are the countries where have been experienced relatively high inflation. 

Therefore, the effects of monetary policy, fiscal policy and foreign exchange policy on inflation are 

better observed. 

 

2. Theoretical Framework  

2.1. Monetarist Approach 

In the monetarist approach based on the quantity theory of money, the general level of prices is 

determined by the nominal money supply. According to Friedman (1975), the effects of changes in 

money stock -or in monetary policy- on real variables such as real output level, employment, and real 

return of financial assets are temporary. Therefore, changes in quantity of money have only effects on 

nominal variables such as the general level of prices in the long-term.  

 

On the other hand, in parallel with the progress in real activity level, the amount of money demanded 

(desired real money balance) by the economic units with the purpose of transaction, needed to be 

supplied by the central bank. If the nominal money supply exceeds the desired real money balances, it 

will cause inflation.  In this context, under the assumption where prices are flexible and nominal 

money supply is considered as exogenous, the increases in nominal money supply, which will not 

cause inflation, should be as much as the real economic growth rate. The public sector could create 

unexpected inflation in order to achieve its short-term targets. These targets could be generating 

revenue by seigniorage, lowering the unemployment rate, increasing production and employment, and 

increasing investments by changing the income distribution in favor of capital owners (Yay, 2001). 

 

Since financial shocks are immediately absorbed by the general level of prices, each increase in budget 

deficit causes an increase in money supply and thus inflation (Serban, 2002). In case of budget deficits 

are financed by seignorage (monetization), this will cause an increase in general price level. In the 

context of fiscal policy, the general level of prices are affected because of (i) the financing of public 

expenditures by seigniorage, or (ii) increases in nominal money supply as a result of open market 

transactions by the central bank. Since these two mechanisms, which will increase the volume of 

money, would have various reflections on taxes and government debt stock, their affects on prices or 

interest rates will be different. Financing  budget deficits by seigniorage is considered exogenous. In 

this context, increasing money supply due to public financing requirement causes  a rise in inflation. 

As a result, budget deficits have an inflationary effect only in case of monetization. 

 

In practice, the monetarist view based on the quantity theory of money faces serious difficulties in 

controlling inflation. One of these difficulties is the introduction of an appropriate definition of 

nominal money supply due to the substitution between monetary and non-monetary financial assets. 

The elimination of barriers to financial transactions and the rapid increase in innovative financial 

products have led an increase in the substitution of assets in financial transactions. The fact that the 

increase in the nominal money supply affects prices has become questionable due to the amount of 

non-monetary financial assets under the control of the monetary authority. In this case, the nominal 

interest rate became an instrument used to control the price level, while the nominal money supply 

became endogenously determined in the money market. 
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2.2. Quantity Theory of Public Debt 

The argument that monetary policy applications are the determinant of the general level of prices has 

been questioned since the 1980s. Sargent and Wallace (1981), in their studies that demonstrate the 

importance of the relationship between monetary and fiscal policies in terms of price stability, claims 

that the argument put forward by the monetarist view can be misleading. 

 

Quantity Theory of the Public Debt (QTPD), which is known as “The Fiscal Theory of Price Level” 

suggests that the price level is determined only by public debt and fiscal policy and that monetary 

policy plays an indirect role. In this context, it differs from the monetarist view, which correlates the 

general level of prices with the increase in money supply.  

 

The Quantitative Theory of Public Debt is divided into two different approaches based on research of 

Sargent and Wallace (1981) and Woodford (1994, 1995). Sargent and Wallace (1981) argue that the 

general level of prices depends on the coordination between the monetary and fiscal authorities and 

explain the issue with “unpleasant monetarist arithmetic”. Accordingly, public deficits trigger inflation 

through the seigniorage channel. 

 

In the research of Woodford (1994, 1995), which are based on the study of Carlstrom and Fuerst 

(2000), the general level of prices is determined by the public debt, and the current and the future 

values of public revenues. Spending plans and monetary factors do not play a role in determining the 

price in an economy. 

 

Sargent and Wallace argue that in an economy where budget deficits are persistent, monetary policy 

will remain under pressure because of the deficits. In fact, in order to prevent inflation, the real interest 

rate increases if public deficits are covered by borrowing rather than monetary expansion. Since the 

deficits are persistent, new borrowing is required for even interest payments. In this case, the state is 

forced to print money to avoid default risk. As a result, the money printed at the point where there is 

no possibility of borrowing will result in a much higher inflation than the case where the deficits are 

financed by seigniorage. 

 

In the monetarist approach, it is ignored the fact that governments would be limited by inter-temporal 

budget constraints (Sims, 1994, 1998).  The Fiscal Theory of Price Level (FTPL) establishes a link 

between fiscal and monetary policies through the government's intertemporal budget constraint. If this 

constraint is taken as a condition of equilibrium, the real value of debt securities issued by the 

government must be equal to or greater than the expected present value of the current and future 

primary surpluses. Otherwise, in the case of the discounted value of the primary surplus is lower than 

the nominal debt level, prices will rise to meet the budget constraint condition. In other words, the 

price level will equalise the real value of current public liabilities to the current and the discounted 

value of future primary surpluses. In this case, the price level becomes an exclusive setting variable to 

maintain this condition. 

 

A positive and endogenous price shock, which reduces the real value of public debt, leads to a 

reduction in the real value of private portfolios invested in public securities. These decreases in the 

real value of private assets have a negative effect on the demand for goods and services and create a 

negative wealth effect eventually. According to the Finance Theory, expectations of economic actors 

regarding the sustainability of fiscal policy may have a similar wealth effect (Woodford, 1995). If 

there is a negative perception about the sustainability of public finance in the market; that is, if the 

discounted value of the primary surplus of the government cannot meet the nominal value of its 

liabilities, this perception will lead to an increase in the price level so as to restore the balance of 

public budget constraint. This increase in the overall level of prices reduces the real value of private 

portfolios, creating the mentioned negative wealth effect. Woodford (1995) argues that it is very rare 

for economies to have a Ricardian approach. When the fiscal policy is not Ricardian, the primary 

surplus will not discounted and hence the inter-temporal budget constraint mechanism will not work. 

The price level is determined by the current value budget constraint. In this case, changes in fiscal 
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policy will increase the equilibrium price level through the effect of wealth. Prices will increase until 

the new equilibrium between the supply and the demand is restored. 

 

A central bank, which does not consider the fiscal policies, will accelerate the inflation process. Fiscal 

policies play an important role especially in determining interest rates. Failure to maintain budgetary 

discipline increases both borrowing and inflation, resulting in high interest rates. This situation causes 

the debt-interest-inflation spiral to emerge. Accordingly, within the framework of the budget deficit - 

money supply - inflation relationship, the price levels are not determined by the amount of money in 

the long-term, but by the public deficits. Woodford (1996) argues that changes in the public budget 

may be the most important source of macroeconomic instability, and that the central bank cannot 

prevent instability if the monetary policy is implemented without considering the public debt. In the 

Unpleasant Monetarist Arithmetic approach, the reason for the primary deficit to cause inflation is 

expressed as the central bank being forced to monetize this deficit. In the analysis put forward by The 

FTPL, the inflationary effect of the primary deficit is not due to the central bank's monetization of this 

deficit, but because the fiscal policy affects the private sector's expenditures through the wealth effect 

channel. Therefore, it is not enough for the central bank to be independent in order to ensure stability 

at the general level of prices. For an effective economic policy implementation, it is necessary to carry 

out monetary and fiscal policies in harmony with each other. 

 

2.3. New-Keynesian Approach 

In the new Keynesian approach, the budget deficit, money supply and inflation relations are explained 

with the general equilibrium based on the aggregate demand and aggregate supply, under the 

conditions of imperfect competition and closed economy. As the public debt is seen as money debt 

stock as in the quantity theory of public debt, it differs from the monetarist approach based on the 

quantity theory of money. 

 

The demand equation is expressed by the function of IS, which is represented equilibrium of 

investment and savings in the commodity market. In this sense, IS function is a negative slope curve 

based on expectations, which is affected by both the output gap and real interest rates. The supply 

equation corresponds to the new Keynesian version of the Phillips curve, which is based on the 

gradual maximization of the profit that temporarily adjusts the prices. Since these two systems of 

equations are based on the monetary policy rule, they consist of a well-defined general equilibrium 

model with an interest rate, which is set by the central bank, to control inflation. 

 

Current and expected output gap, current and expected inflation and nominal interest rates are the 

main variables of the system. Although money is not explicitly considered as a variable, it is 

considered indirect in the context of utility maximisation function. For example, considering money as 

the part of the utility function, real money balances affect both the marginal rate of substitution 

between leisure and employment and hence the demand equation. More importantly, in the model, the 

amount of money becomes the endogenous nominal interest rate, or in other perspective inflation,  and 

thus becomes an irrelevant variable in the context of the policy objective. According to Woodford 

(2001), there is no need for the money demand function in explaining inflation through its own 

mechanism. 

 

2.4. Ricardian Equivalence Hypothesis 

In the context of the Ricardian Equivalence Theorem, which is put forward by Ricardo and further 

theorized by Barro (1974), it is assumed that individuals have rational expectations, and one 

consequence of this assumption is that fiscal policy will have no effect on aggregate demand and 

therefore on prices. Ricardian equivalence theorem suggests that the borrowing to finance the public 

expenditures will have similar results to taxation. The rational individual will correctly perceive the 

future consequences of the current changes in the state budget and see that if the state borrows today, 

the budget deficits will be financed by tax increases in the future. In this case, individuals will increase 

their savings by reducing their consumption with the belief that this situation will negatively affect 

their wealth. The important point here is whether individuals perceive the debt securities as the part of 

their wealth. If the economic growth rate is higher than the interest rates, domestic debt securities will 
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be considered as the part of the wealth of individuals.  This will lead to an increase in consumption. 

Otherwise, as debt repayments will not cause an increase in wealth of individuals, savings will be 

increased in order to cover the taxes to be transferred to future generations.  

 

Mankiw (2012) argued, the public deficit financed without tax increases creates a net wealth effect and 

therefore, the debt-financed fiscal policy does not have any impact on aggregate demand, hence, 

employment and output level in the short-term. According to the Ricardian approach, since the public 

deficit does not have any impact on credits or aggregate demand, there will not any correlation with 

interest rates, trade deficit, price level, output and aggregate saving (Bitzis et al., 2008). 

 

3. Literature Review 

When the empirical literature is examined, it is seen that a considerable amount of studies have been 

conducted examining the relationship between budget deficits, money supply and inflation. In this 

context, the literature review is given in Table 1, which consist of the results of the study together with 

the year, the researcher(s), the method employed, selected country/countries, and the period. 

 

Table 1. Literature Review 
Researcher/s Data Span Method Results 

Alper 

(2018) 

1971-2016 

Turkey 

Bayer-Hanck 

Cointegration 
BD ⇒ MS and MS ⇒ INF 

 

Yien et al. 

(2017) 

1960-2014 

Malesia 

Johansen Cointeg. 

Granger Causality 

BD ⇒ INF  

 

Kaya & Öz  

(2016) 

1980-2014 

Turkey 

ARDL MS ⇒ INF 

BD ⇏ INF 

İpek & Kara 

(2016) 

2004-2015 

Turkey 

ARDL, 

Impulse-Response 
BD ⇔ INF 

(in the long-run) 

Şahin & Karanfil 

(2015) 

1980-2013 

Turkey 

Johansen Cointegr., 

Granger causality 
MS ⇒ EXR ⇒ BD 

MS ⇏ INF 

Nguyen 

(2015) 

1985-2012 

9 Asian Countries 

Panel Data Analysis BD ⇒ MS ⇒ INF 

 

Ishaq & Mohsin 

2015 

1981-2010 

11 Asian countries 

GMM BD ⇒ INF 

 

Hoang  

(2014) 

January 1995 to December 

2012 

VAR model MS ⇒ INF 

MS ⇏ BD ⇏ INF 

Samirkas 

(2014) 

1980-2013 

Turkey 

Johansen Cointegration BD ⇎ INF 

 

Bakare et al. 

(2014) 

1975-2012 

Nigeria 

Johansen Cointegration, 

ECM 
MS ⇒ INF  and BD ⇒ INF 

(in the long-run) 

Doğru et al. 

(2013) 

1980-2011 

22 Asian Countries 

Panel Data Analysis EXR ⇒ INF and  

BD ⇒ INF (in the long-run) 

Lin & Chu 

(2013) 

1960-2006 

91 Countries 

Dynamic Panel Data 

Analysis 

BD ⇒ INF  

Tiwari et al. 

(2012) 

1970- 2008 

India 

VECM 

Granger Causality 
INF ⇏ BD  

INF ⇏ MS  

Kasseah et al. 

(2011) 

1988-2007 

20 African Countries 

Panel Data Analysis BD ⇒ INF 

 

Habibullah et al. 

(2011) 

1950-1999 

14 Asian Countries 

Granger Causality BD ⇒ MS  

BD ⇒ INF 

Mehdi & Reza 

 (2011) 

1975-2006 

Iran 

ORDG MS ⇒ INF 

BD ⇏ INF 

Khundrakpam & 

Pattnaik,  

(2010) 

1953 to 2005 

India 

ARDL approach to 

Cointegration Analysis 

Short-run:  

MS ⇒ INF and BD ⇒ INF 

Long-run: BD⇒INF 

Narayan et al. (2006) 1970-2004 

Fiji 

Granger Causality BD ⇒ INF  

(only in the long-run) 

Catao & Terrones, 

 (2005) 

1960–2001 

107 Countries 

Panel Data Analysis BD ⇒ INF (high-inflation and 

developing countries) 

BD⇏ INF (low-inflation advanced 

economies.) 

Okpanachi, (2004) 1986-1998,  

Nigeria 

2 Stages LSQ BD ⇒ MS ⇒ INF 
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In the literature reviewed, 14/20 of the researches indicated that the budget deficit caused inflation via 

money supply, interest rates or directly. On the other hand, 6/20 of the research articles revealed that 

there is no relationship between budget deficits and inflation. 

 

4. Econometric Analysis 

4.1. Data Set, Variables, Methodology 

The data set employed in this paper consist of 975 observation belong to the series of Inflation, (GDP 

deflator - annual %), budget deficits (current LCU), broad money (% of GDP), deposit interest rate 

(%) and official exchange rate (LCU per US$, period average). Brazil, India, Indonesia, South Africa 

and Turkey, which are known as the fragile five, have been subject to the analysis between 1980-2018. 

The data set was compiled from “the World Bank’s World Development Indıcators Statistics”  

 

Primarily, the functional, statistical and ARDL equations of the model were defined under the title of 

Model.  Before conducting the long and the short-term relationships between the variables, in order to 

decide the proper error correction model, a number of pre-tests consisting the cross-section 

dependence, stationary of the series, homogeneity of the parameters and the appropriate lag-length are 

requires. To choose the right unit root test method that will be employed in the stationary analysis, 

cross-section dependence, in other words existence of correlation between the units, is tested with the 

help of Pesaran (2015) CD Test Method.  Based on the results, it is decided to employ Pesaran (2007) 

CADF, the one of the second generation unit root test, which considers the cross-section dependence. 

For the homogeneity of the parameters, which is another pre-test to define proper error correction, 

Swamy S Test was implemented. To reveal the existence of the long-term relationships, Westerlund 

ECM Panel Co-integration Test was employed. Accordingly, it is decided to perform one of the 

models consist of Pooled Mean Group (PMG), Mean Group (MG) and Dynamic Fixed Effects (DFE). 

The model was tested with these three methods, however, the best one which explain the model was 

defined with the help of Hausman Test.    

 

4.2. Model 

The functional model is shown as in Eq. (1). In the model, inflation (INF) is the dependent variable 

while budget deficit (BD), money supply (MS), interest rate (IR) and exchange rate (EXR) are the 

independent variables of the model.  

 

 
INF : Inflation, GDP deflator (annual %) 

BD  : Budget Deficits (current LCU) 

MS  : Broad money (% of GDP) 

IR  : Deposit interest rate (%) 

EXR  : Official exchange rate (LCU per US$, period average) 

(3) 

 

In order to employ the functional model into the analysis it is required to be converted to statistical 

form. Therefore the statistical expression of the model is defined in Eq. (2)  

 

 
  

(2) 

In Eq. (2),  represents “the constant term”, while ( … ) are the parameters specify the relationship 

between the dependent variable and the independent variables.  denotes the countries , ; 

shows the time period , and  refers to the error term.     

 

The statistical model can be re-defined based on the ARDL Model. The re-parameterised ARDL (m, n, 

n, n) error correction model is expressed in general equation form as in Eq. (3); 

 

   3) 
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In Eq.(3),  is the vector that represents the long-term relationships. The expression of 

 is the error correction term.   and  are the short-term dynamic coefficients. The 

model can be described as in Eq. (4)  

 

  

 

(4) 

4.3. Cross-section Dependence Test 

Existence of cross-section between the units is crucial in selection of the correct unit root test method, 

which reveals the integration level of the series. Moreover, it is important while defining the 

appropriate panel co-integration test method as well. In case the existence of correlation between the 

units, it is preferred the second-generation panel unit root test is preferred, otherwise the first-

generation panel unit root test is recommended in order to produce consistent results. For this purpose 

“H0: cross-section independence” the null hypothesis is tested with the help of the “Pesaran (2015) CD 

Test Method” and the outcomes are presented in Table (2) 

 

Table 2. Pesaran (2015) CD Test 

Variables  CD-test   p-value average joint mean ρ    mean abs(ρ) 

INF 5.56 0.000 39 0.28 0.29 

BD         4.98 0.000 39 0.25 0.25 

MS 5.78 0.000 39 0.29 0.29 

IR        10.53 0.000 39 0.53 0.53 

EXR 18.21 0.000 39 0.92 0.92 

Notes: Under the null hypothesis of cross-section independence, CD ~ N(0,1) 

 

Table 2 covers the CD-test statistics, p-values, mean ρ values and the absolute value of mean ρ of the 

series.  Because of all the probability values of the CD test statistics belong to the series are below 

than 0.05, the H0 hypothesis is rejected. This result confirmed the existence of cross-section 

dependence.   

 

4.4. Stationary Test 

As the outcomes of the CD-Test confirmed the correlation between the units, Pesaran (2007) CADF, 

which is one of the second-generation unit root test was performed. The null hypothesis “H0: all 

panels contain unit roots” is tested against “HA: some panels are stationary” and the outcomes are 

presented in Table 3. 

 

Table 3. Pesaran CADF Unit Root Test 
 I(0) I(1) 

Variables t-bar Z[t-bar] P-value t-bar Z[t-bar] P-value 

INF -2.649** -2.068 0.019 - - - 

BD -2.068 -0.685 0.247 -4.989* -7.633 0.000 

MS -2.604** -1.959 0.025 - - - 

IR -2.146 -0.871 0.192 -5.423* -8.667 0.000 

EXR -0.750 2.451 0.993 -3.016* -2.940 0.002 

 

The outcomes of Table 3 showthat INF and MS are stationary at level because of p-values of the 

statistics are below 0.05, while BD, IR and EXR are not. However, once the first order differences are 

taken BD, IR and EXR became stationary because of p-values of the statistics are below than 0.05 

significance level. As a result, the integration levels of INF and MS are I(0) and the integration levels 

of BD, IR and EXR are I(1).  Because of the integration level of the series are not the same, but differ 

as I(0) and I(1), it is decided to perform panel ARDL method.  

 

4.5. Homogeneity Test 

Determination of the homogeneity of the parameter is another important pre-test in selecting the 

appropriate ECM model. For this purpose, Swamy S Test Method employed and the results are 

presented in Table 4.  
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Table 4. Homogeneity Test 

 

χ2 (28) Prob >  χ2 

145.29 0.0000 

 

Table 4 shows the regression equation tested the values of χ2 (28) and Prob > χ2.  “ The parameters 

are homogenous the null hypothesis” is tested against “the parameters are heterogeneous the 

alternative hypothesis”. Because of the probability value of χ2 is lower than 0.05, it is concluded that 

the parameters are heterogeneous.  

 

4.6. Appropriate Lag-length Selection  

In order to produce consistent results in the long-term and the short-term analysis, it is required to 

define the appropriate lag-length value. For this purpose, Hansen J Test was employed and the 

outcomes are presented in Table 5.  

 

Table 5. Lag-length Selection 

lag CD    J J pvalue MBIC MAIC MQIC 

1 .7075603    75.04534     .142314   -238.4889   -50.95466   -127.1562 

2 .5624101    57.42266    .1654808   -181.4606   -38.57734   -96.63563 

3 .9984902    37.89454    .2182425   -121.3609   -26.10546   -64.81098 

4 .9999906    43.16021    .0004549   -41.44427    9.160209    -11.4021 

 

Table 5 shows the CD, J, prob. value of J and the values of information criteria of MBIC, MAIC and 

MQIC. Because of the lag-length, which makes the MBIC, MAIC and MQIC selection criteria 

minimum, is 1, it is concluded that optimal lag-length is 1. 

 

4.7. Confirmation of the Long-term Relationship 

Before performing MG, PMG and DFE Estimators, it is needed to confirm the existence of a long-

term relationships between the series. For this purpose, Westerlund ECM Panel Co-integration Test, 

which considers the heterogeneity, was employed and the outcomes are shown in Table 6  

 

Table 6. Westerlund ECM Panel Co-integration Outcomes 

Statistic Value z-value P-value Robust P-value 

Gt -2.115** -1.564 0.059 0.020 

Ga -12.353** -2.670 0.004 0.020 

Pt -28.484 -19.859 0.000 0.140 

Pa -70.646* -31.090 0.000 0.000 

Note: ** and * indicate cointegration at the 5%  and 1% significance level respectively.    

 

Table 6 displays the values of test statistics, z-values, p-values and the robust p-values of Gt, Ga, Pt 

and Pa.  “H0: no cointegration hypothesis” was tested.  Since the robust p-values of Gt, Ga, Pa, which 

are considered in heterogeneous panel cointegration, are less than 0.05 significance level, “The null 

hypothesis is rejected” and therefore it is concluded existence of co-integration between the units. 

 

4.8. Estimation of the Long-Term and the Short-term Relationships 

Because of the outcomes of Table 6 confirmed a long-term relationship, Mean Group Estimator (MG),  

Pooled Main Group Estimator (PMG) and Dynamic Fix Effect Estimator (DFE) are employed and the 

outcomes are presented in Table 7.  
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Table 7. PMG, MG and DFE Error Correction Models’ Outcomes 
 PMG MG DFE 

D.INF Coef. Std. Err. 

(p-value) 

Coef. Std. Err. 

(p-value) 

Coef. Std. Err. 

(p-value) 

Long-term       

BD L1. 59.93736 53.65089 

(0.264) 

29521.3    29335.98 

(0.314)      

164.219    105.6687 

(0.120) 

MS L1. .360405 .0878748 

(0.000) 

.3682113    .1154477 

(0.001)           

.6669922    .0219581 

(0.000)     

IR L1. .7307174 .1194298 

(0.000) 

.449567    .2682194  

(0.094)      

.084894     .010466 

(0.000) 

EXR L1. .0015255 .0005156 

(0.000) 

-2.716757    1.867616 

(0.146)    

.0024407    .0013132 

(0.063) 

ECT 
-.4668611 .1552745 

(0.003) 

-.0806324    .5080741 

(0.874)     

1.441638     .153793 

(0.000)      

Short-term       

BD D1. 21865.5 21380.45 

(0.306) 

45324.98 45053.99 

(0.314) 

545.7715    166.0616 

(0.001)      

MS D1. .1825587 .0572394 

(0.001) 

.1316408    .0467973 

(0.005)    

.1442081     .014023 

(0.000) 

IR D1. .4732952 .1744666 

(0.007) 

4732453 .2610411 

(0.070)      

.5957141    .0209125 

(0.000) 

EXR D1. 3.817634 2.960265 

(0.197) 

6.701633    4.034919  

(0.097)     

.0067791 .0047221 

(0.151)      

_cons -10.5219 4.356716 

(0.016) 

-13.02929     9.72029 

(0.180) 

2.98087    3.482664 

(0.392)      

 

Table 7 presents the estimation of the models based on PMG Estimator, MG Estimator and DFE 

Estimators. Table 7 includes the long-term and short-term coefficients of the model, the standard 

errors and p values. Top side of the table shows the outcomes of the long-term estimations and the 

bottom end of the table reveal the short-term outcomes. Error correction term (ECT) which is seen in 

the midsection of the table shows the joint effects of the variables.   

 

 Before interpretation of the outcomes of the Estimators, Hausman Test will be performed to define 

which estimator is fit with the model and produce the most appropriate results.   

 

Table 8. Hausman Test Outcomes 

Test Stats. χ2 (2) Prob> χ2 Decision 

(1) MG or PMG 0.22 0.8955 PMG 

(2) DFE or PMG 0.08 0.9601 PMG 

Note: “Ho:  difference in coefficients not systematic.” 

 

Table 8 reveals the estimations of χ2 and the probability value of χ2 based on testing MG and PMG 

Estimators in the first line and DFE and PMG Estimators in the second line. The null hypothesis 

homogeneity through Hausman Test was investigated. As it is seen the outcomes in the first line, 

because of the probability of chi2 is 0.8955 and significantly higher than 0.05, the null hypothesis is 

rejected and concluded that the model supports PMG rather than MG. Similarly, as it is seen in the 

second line, because of the probability of chi2 is 0.9601and significantly higher than 0.05, the null 

hypothesis is rejected and concluded that the model supports PMG rather than DEF. Therefore, it is 

decided to interpret the outcome of PMG Estimators seen on Table 7.  

 

When the results of PMG Estimator are examined in Table 7, it is seen that the ECT coefficient is 

negative and significant because of the probability value is less than 0.05. This result confirms the 

long-term relationships. The long-term outcomes indicated that MS, IR and EXR have a positive 

impact on INF because of p-values are less than 0.05 significance level, however, BD does not have an 

impact on INF in the long-term. Accordingly; 
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(a) a 1% raise in money supply increases inflation by 0.36%   

(b) a 1% raise in interest rates  increases inflation by 0.73% 

(c) a 1% raise in exchange rate increases inflation by 0.0015% 

(d) Budget deficits do not have impact on inflation.  

 

In the short-term, MS and IR have an impact on INF while BD and EXR, do not have an impact on 

INF in the short-term. Accordingly;  

(a) a 1% raise in money supply increases inflation by 0.18%   

(b) a 1% raise in interest rates increases inflation by 0.47% 

 

On the other hand, the outcomes of the ECT shows that the variables create a joint effect in the long-

term by interacting each other in the short-term. It the model, approximately 47% of imbalances in a 

period will be recovered in the next period. In other words, the system will re-balance itself in about 

two years. 

 

Conclusion  

In this research, the long-term and the short-term relationships between budget deficits, money supply 

and inflation in Fragile Five Countries for the period between 1980-2017 were investigated. In the 

model, inflation (INF) was defined as dependent variable, while budget deficit (BD), money supply 

(MS), interest rate (IR) and exchange rate (EXR) are independent variables. 

 

Before conducting the long and the short-term relationships between the variables, in order to decide 

the proper error correction model, cross-section dependence via “Pesaran (2015) CD Test”, stationary 

of the series with the help of  “Pesaran (2007) CADF”, homogeneity via “Swamy S”, and the 

appropriate lag-length with the help of “Hansen J” were tested. To reveal the existence of the long-

term relationships, Westerlund ECM Panel Co-integration Test was employed. As a result of the 

preliminary test, Pooled Mean Group (PMG), Mean Group (MG) and Dynamic Fixed Effect (DFE) 

Estimators were employed in estimation of the model. Hausman Test indicated that the model supports 

PMG. 

 

The long-term results of PMG Estimator revealed that money supply, inflation rate and exchange rate 

have a positive impact on inflation. In the long-term: (i) a 1% raise in money supply increases inflation 

by 0.36%; (ii) a 1% raise in interest rates increase inflation by 0.73%; (iii) a 1% raise in exchange rate 

increases inflation by 0.0015%; and (iv) Budget deficits do not have any impact on inflation.  

 

In the short-term, money supply and interest rate have an impact on inflation while budget deficit and 

exchange rates do not have an impact on inflation in the short-term. Accordingly;  (i) a 1% raise in 

money supply increases inflation by 0.18%; (ii) a 1% raise in interest rates increases inflation by 

0.47%. However ECT indicated that the variables create a joint effect in the long-term by interacting 

each other in the short term.  

 

Although the short-term and long-term results indicate that budget deficits do not cause inflation, the 

interaction of variables with each other in the short-term create joint effect on inflation in the long-

term. Accordingly, budget deficits could increase inflation through interest rates and money supply. 

These results support the views of classical and monetarist. 

  

  



EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.com Volume (9), Year (2019)   Page 59 

REFERENCES 

1. Alper, F. O. (2018). Türkiye’de bütçe açığı, para arzı ve enflasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi: 

1971-2016. Business and Economics Research Journal, 9(4), 799-810. 

2. Bakare, I. A. O., Adesanya, O. A., & Bolarinwa, S. A. (2014). Empirical investigation between 

budget deficit, inflation and money supply in Nigeria. European Journal of Business and Social 

Sciences , 2(12), 120 - 134.  

3. Barro, R. J. (1974), “Are government bonds net wealth?” Journal of Political Economy, 82 

(6),1095-1117. 

4. Bitzis, J., Paleologos, M. & Papazoglou C. (2008). The determinants of the Greek current account 

deficit: The EMU experience. Journal of International and Global Economic Studies, 1(1), 105-

122. 

5. Carlstrom, C. T. & Timothy S. F. (1999). The fiscal theory of the price level. Federal Reserve Bank 

of Cleveland Economic Review 3. 

6. Catao, L.A.V., & Terrones, M. E. (2005). Fiscal deficits and inflation. Journal of Monetary 

Economics, 52, 529-554. 

7. Doğru, B., Recepoğlu, M., & Çelik, O. (2013). Döviz kuru hareketleri ve bütçe açığı, enflasyona 

yol açar mı? Gelişmekte olan Asya ülkelerine üzerine bir panel nedensellik analizi. Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2), 21-36. 

8. Friedman, M., (1975) Unemployment versus inflation? An evolution of Phillips Curve, IEA 

Lecture, No: 2. 

9. Habibullah, M. S., Cheah, C. & Baharom, A.H., (2011), Budget deficits and inflation in thirteen 

asian developing countries. International Journal of Business and Social Science, 2(9), 192-204 

10. Hoang, K. V., (2014), Budget deficit, money growth and inflation: Empirical evidence from 

Vietnam. National Graduate Institute for Policy Studies, Banking Academy, Paper No. 54488, 1-

34. 

11. İpek, E., & Akar, S. (2016). Bütçe açığı ve enflasyo n arasındaki ilişki: Türkiye için ampirik bir 

analiz. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(2), 167-189. 

12. Ishaq, T. & Mohsin, H. M. (2015): Deficits and inflation: Are monetary and financial institutions 

worthy to consider or not?. Borsa Istanbul Review, 15(3): 180-191. 

13. Kasseah, H., Weng, M. F. & Moheeput, K. H. (2011). Central bank independence: Evidence from 

Africa. Journal of Emergin Trends in Economics and Management Sciences. 2(4), 325-332. 

14. Kaya, M.G., & Öz, E., (2016), Enflasyon, bütçe açığı ve para arzı ilişkisinin Türkiye ekonomisi 

açısından değerlendirilmesi:  1980-2014 dönemi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi  İ.İ.B.F Yönetim 

ve Ekonomi, 23(3), 639-651. 

15. Khundrakpam, J. K., & Patanaik, S. (2010). Fiscal stimulus and potential inflationary risks: An 

empirical assessment of fiscal deficit and inflation relationship in India. Journal of Economic 

Integration, 25, 703-721. 

16. Lim, H. & Chu, H. (2013). Are Fiscal Deficits Inflationary? Journal of International Money and 

Finance. Sayı: 32 (2013), ss.214-233. 

17. Mankiw, N. G. (2012). Macroeconomics. Worth Publishers / Palgrave Macmillan. 

18. Mehdi, S. & Reza, M. (May 2011). Relationship between government budget deficits and inflation 

in the Iran’s economy. Information Management and Business Review, 2(5), 223-228.  

19. Narayan, P.K., Narayan, S. & Prasad, A. D. (2006). Modelling the relationship between budget 

deficits, money supply and inflation in Fiji. Pacific Economic Bulletin, 21(2), 103-116. 

20. Nguyen, V. B. (2015). Effects of fiscal deficit and money M2 supply on inflation: Evidence from 

selected economies of Asia. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 20, 49-53. 

21. Okpanachi, U. M. (2004). Goverment deficit and the inflationary process in Nigeria: 1986-1998. A 

Thesis in the Depatment of Economics, Faculty of Social Sciences, University of Jos. 

22. Şahin, İ. & Karanfil, M., (2015), Türkiye Ekonomisinde 1980-2013 dönemi para arzının enflasyon 

üzerindeki etkisi. Business and Economics Research Journal, 6(4), 97-113. 

23. Samirkas, M. (2014): Effects of budget deficits on inflation, economic growth and interest rates: 

applications of Turkey in 1980-2013 period. Journal of Economics and Development Studies, 2(4): 

203-210. 

24. Sargent, T. J., & Wallace N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. Federal Reserve Bank 

of Minneapolis Quarterly Review. 



EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.com Volume (9), Year (2019)   Page 60 

25. Serban, M. (2002). Budget deficit and inflation. Academy of Economic Studies, Doctoral School of 

Finance and Banking, Bucharest. TCMB, www.tcmb.gov.tr.  

26. Sims, C. A. (1994). A simple model for the study of the determination of the price level and the 

interaction of monetary and fiscal policy. Economic Theory, 4(63), 381-399.  

27. Sims, C. A. (1998), Econometric implications of the government budget constraint. Journal of 

Econometrics, 83, 9-19. 

28. Tiwari, A., Tiwari, A., & Pandey, P. (2012). Fiscal deficit and inflation: What causes what? The 

case of India. Journal of International Business and Economy, 13(1), 57-81. 

29. Woodford, Michael (1994). Monetary policy and price level determinacy in a cash-in advance 

economy. Economic Theory, 4, 345-380.  

30. Woodford, M. (1995). Price-level determinacy without control of a monetary aggregate. In 

Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 43, Bennett T. McCallum and Charles I. 

Plosser, eds. (Amsterdam: North-Holland): 1-46.  

31. Yay, Gülsüm G. (2001). Chicago okulu: Milton Friedman ve monetarism.      

http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/24/16-gulsun-gurkay-yay-chicago-okulu-milton-

friedman-ve-monetarizm.pdf  

32. Yien,  L.  C.,  Abdullah,  H.,  &  Azam,  M.  (2017).  Granger  causality  analysis  between  

inflation,  debt,  and  exchange  rate: Evidence  from Malaysia. International Journal of Academic 

Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 7(1), 189-196. 

 

 

 

 

 

 

http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/24/16-gulsun-gurkay-yay-chicago-okulu-milton-friedman-ve-monetarizm.pdf
http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/24/16-gulsun-gurkay-yay-chicago-okulu-milton-friedman-ve-monetarizm.pdf


EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

ISSN: 2651-5261 

 

www.euroasiajournal.com Volume (9), Year (2019)   Page 61 

 

BATI AFRİKA GENİŞ AİLE YAPISI 

EXTENDED FAMILY STRUCTURE OF WEST AFRICA 

 

Güray ALPAR 

Dr. Antropolog ve tarihçi, Stratejik Düşünce Enstitüsü, galpar1965@gmail.com 

 

 

ÖZET 

Afrika kıtası küreselleşmenin bütün baskısına rağmen coğrafi ve kültürel çeşitliliğini bünyesinde 

barındırmaya devam etmektedir. Birçok etnik yapı ve dilin bulunduğu kıta, geleneklerine ve kültürüne 

en fazla sahip çıkan toplumları da içinde taşıyor. Bizden farklı olan kültürler ve gelenekler hep insanın 

ilgisini çekmiştir. Son dönemlerde ise insanın dünyası daha fazla ilgi çekiyor. Afrika kıtası kendine 

has kültürü ile ilginç ve güçlü özellikleri bünyesinde taşır. Özellikle maddi imkansızlıklar ve geçim 

güçlüğü nedeniyle aile bağları güçlüdür ve güçlü bağlar kişiyi olduğu kadar toplumu da zor günlerinde 

ayakta tutan en büyük etkendir. Batı Afrika bölgesi de bu özellikleri taşıyan bir bölge olarak kültürel 

yönden araştırılmayı hak eder. Aidiyet duygusu fizyolojik bir var olmanın ötesinde, kişinin yaşadığı 

grupla birliktelik bilincinin yansımasıdır. Bu bölgede de aile bağları oldukça güçlüdür. Bu bölgede 

“Genişletilmiş Aile” kavramından söz edilir ki bu aile bağlarının nerede ise kabile seviyesine kadar 

çıkması demektir. Örneğin bir eve gelen yeni gelin diğer bütün kardeşlere “kocam” diye hitap ederken, 

erkek kardeşler de geline “eşim” şeklinde hitap eder. Bütün amcalara da “Babam” şeklinde hitap 

edilir. Diğer taraftan bu coğrafyada işten çıkan birisine çalışan diğer aile bireyleri yardım etmek 

zorundadır. Eğer yardım etmez ise aile üyeleri onu dışlar. Bu nedenle işini kaybeden birisinin fazla 

üzülmediğini görürsünüz. Zaten yurtdışına giden kişilerin diğer aile bireylerine para göndermek 

zorundadır ve gönüllü olarak gönderir de. Bekar kadın ve erkek ise günah olduğu gerekçesiyle eğer 

kısmeti varsa evlenmek zorundadır. Bu aynı zamanda o kişinin hayatta kalmasının da güvencesidir. Bu 

kültür tamamen şartlara ve zorunluluklara göre zaman içinde gelişmiş bir kültürdür. 

 

Batı Afrika’da bulunulan iki yıllık sürede yapılan alan araştırmalarına dayanılarak yapılan bu 

incelemede Batı Afrika aile kültürü ile ilgili tespit edilen özellikler tarafsız olarak ve her kültürün 

kendine has özellikler taşıdığı gerçeği unutulmadan ve etik ilkeler koruyarak ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Afrika, Batı Afrika, Kültür, Antropoloji, Aile 

 

ABSTRACT 

Despite all the pressure of globalization, the African continent continues to contain its geographical 

and cultural diversity. The continent, which has many ethnic structures and languages, also includes 

the societies that have the most tradition and culture. Cultures and traditions that are different from us 

have always attracted human attention. Recently, the human world has attracted more attention. The 

African continent carries interesting and powerful features with its unique culture. The sense of 

belonging is more than a physiological being, it is a reflection of the consciousness of association with 

the group. Family ties are strong, especially due to financial difficulties and livelihoods, and strong 

ties are the biggest factor that keeps people as well as society in difficult times. As a region with these 

characteristics, West Africa deserves cultural research. Family ties are also strong in this region. In 

this region, the term “extended Family” terms is mentioned, which means that family ties almost reach 

the tribal level. For example, the new bride who comes to a house addresses all husband’s brothers as 

“my husband”, while the brothers call him as “my wife”. All uncles are called “my father”. On the 
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other hand, other family members who work in this geography have to help someone who has lost 

their jobs. If he does not help, his family members exclude him. So can you see that someone who lost 

their job is not upset. Anybody who has already gone abroad has to send money to other family 

members voluntarily. Single men and women have to marry if they have the fortune on the grounds 

that it is a sin. This is also the assurance of the survival of that person. This culture is completely 

developed according to the conditions and obligations over time. 

 

Based on the two-year field surveys conducted in West Africa, this study will attempt to reveal the 

characteristics identified in West African family culture impartially and without forgetting the fact that 

each culture has its own characteristics and preserving ethical principles. 

 

Keywords: Africa, West Africa, Culture, Anthropology, Family. 

 

Giriş 

İnsanlar için farklı kültürler ve gelenekler hep bir ilgi ve araştırma alanının konusu olmuştur. Bu 

anlamda folklor; alanı insan kültürü olan ve toplumun maddi ve manevi kültürünü kendine özgü 

yöntemlerle araştıran, derleyen, sınıflandıran ve çözümleyerek onun üzerine derlemeler yapan bir 

bilim olurken (Alpar, 2013: 54), kültürel antropologlar kültürün zaman içinde diğer kültürlerle 

iletişime girerek nasıl değiştiğini inceleyerek bireyler ve toplumlar arasında anlayışın gelişmesine 

katkıda bulundular (Alpar, 2014: 5). 

 

Başka kültürleri anlamak için sosyal yapının incelenmesi ise ayrı bir konudur. İnsanın uygar bir varlık 

olarak yaşamasının en güzel yolu kendini ve ötekileri önyargılardan arınmış bir şekilde tanımaya ve 

anlamaya çalışmasıdır (Brandmeyer ve Blackwell: 1972: 168-179). Sosyal yapı, insanın mevcut 

toplumsal yapı içerisinde nasıl davrandığını anlamamıza yardım ederken kavramın özünü sosyal 

ilişkiler oluşturur.  

 

Diğer taraftan çoğu zaman farklı kültürler hakkında fikirler yüzeysel olduğundan, birtakım önyargılara 

göre karşıdaki hakkında haksız yargılamalar yapılır. Bilginin doğru ve yararlı olması arzu edilir. Bunu 

yaparken kendi davranışlarımıza bakarak karşımızdakinin kültürel davranışlarını yargılamak bizleri 

“etnosentrizm” denilen dar bir alana hapseder. Etnosentrizm, kişinin kendi kültürel kalıplarına göre 

diğer kültürleri yargılamasıdır (Castel: 2004: 103). 

 

Günümüz dünyasında sosyal araştırmalar bilimsel yöntemlere dayalı olarak yürütülmektedir. Aidiyet 

kişinin yaşadığı grupla birliktelik bilincinin yansımasıdır (Türkdoğan 2008: 29). Aile bu birlikteliğin 

en temel taşıdır ve kültürün oluştuğu birimdir. Bu açıdan değerlendirildiğinde tıpkı antropolog Ruth 

Benedict’in “Krizantem ve Kılıç” isimli eserinde Japon Kültürünü Japon aile yaşantısını anlama 

üzerinden anlamlandırdığı gibi, aile yapısının anlaşılmasının da Batı Afrika kültürünü anlamada ve bu 

bölgedeki davranışların altında yatan temel nedenleri anlamlandırmada son derece yararlı olacağı 

değerlendirilmektedir.   

 

Araştırmanın Amacı 

Her çalışmanın amacı önceden belirlenir ancak kültürel konularda yapılan çalışmalarda araştırmanın 

amaçları ve hedeflerinin belirlenmesi süreci saha çalışması sırasında da devam eder. Bu konuda bilgi 

verenlerin düşüncelerine de başvurulur ve görüşülen kişilerin fikirleri doğrultusunda araştırma 

geliştirilir (Spradley, 1980: 22).  

 



EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.com Volume (9), Year (2019)   Page 63 

Bu araştırmanın amacı Batı Afrika aile yapısı ve kültürünün ana özelliklerinin ortaya çıkarılmasıdır. 

Bu kapsamda özellikle genişletilmiş aile kavramının incelemesi oldukça önemlidir. Şüphesiz başka 

kültürde de benzer özellikler vardır ancak Batı Afrika’da birçok bölgede mevcut “genişletilmiş aile” 

kavramının, kendi ihtiyaçlarından ortaya çıkmış güçlü özellikleri birçok bakımdan diğer kültürlerden 

farklılıklar gösterir. Bu konuda daha önce yapılan araştırma sayısı sınırlıdır. Bu açıdan aile yapısının 

ve kültürel özelliklerinin incelenmesinin araştırmaya özgünlük katacağı değerlendirilmektedir. 

 

Araştırma Yöntemi 

Antropolojiyi diğer toplum bilimlerinden ayıran onun yöntemidir. Bu yöntemin asıl tekniği “objektif 

gözlem” yoluyla veri toplamaktır. Sosyal/Kültürel antropologlar inceleme yapacakları toplumun 

yaşamına katılarak ve bilgi toplayacakları toplumlarla bir süre birlikte yaşayarak, gözlem ve 

incelemeler yaparlar (Güvenç, 1996: 72). Bir antropolog için alan çalışmasında bulunmanın manası; 

konuşmak, dinlemek, kayıt etmek, gözlemlere katılmak ve bazen belirli bir yerde bir süre yaşamaktır 

(Chiseri, 1996: 1). Bu anlamda doğru bilginin bizzat o toplumun içine girerek temin edilmesi 

önemlidir (Güvenç, 1996: 131). Gözlem ve inceleme yapılırken ideal olan araştırma yapılan toplum 

üzerinde hiçbir önyargının olmamasıdır. 

 

Bu araştırmada; Afrika için yazılı kaynak bulmanın zorluklarından dolayı çoğunlukla yapılan gözlem 

ve kişilerle yapılan mülakatlardan faydalanılmıştır. Zaten yakın döneme ait sosyal araştırmalarda 

kişilerin tanıklığına başvurma artık bir yöntem olarak karşımıza sık sık çıkmaktadır. Tosh gibi 

dünyanın sayılı sosyal bilimcileri de bu anlamda “Afrika gibi yazılı kültürün gelişmediği toplumlar 

için sözel kaynaklar kullanılabilir” şeklinde yorumlarda bulunmaktadır (Tosh1997:5; Prins,1993:114-

5). 

 

Romsan ve Tuben de araştırmaların başarılı olmasını katılımcı gözleme bağlar (1998: 11). Bu yöntem 

bir taraftan olayların anlaşılmasında empatik yaklaşımı mümkün kılarken, diğer yandan olayların geniş 

olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır (Clifford, 1998: 127).  

 

Bununla birlikte toplumsal bilimler alanında bütün yer ve zaman koşulları altında geçerli, değişmez 

yasalara ulaşmak çok güçtür (Seyidoğlu, 2003: 18). Bu açıdan araştırmacının yaptığı çalışmalarda bu 

türden bir yanlışlığa düşmemesi de önemlidir.  

 

Batı Afrika’da aile yapısının araştırılmasında “Dolaylı Gözlem” (veri toplama) kullanılırken, günlük 

yaşamda tanık olunan bazı olayların “Dolaysız Gözlem” tekniği ile araştırılması, “Yoğun Gözlem” ile 

doğrudan incelenmesi, bazı olayların ise herhangi bir sistemleştirme yapılmadan olduğu gibi 

gözlenmesi yöntemine başvurulmuştur. Yapılan araştırma sonuçları da mümkün olduğu ölçüde daha 

önce yapılan araştırmalarla karşılaştırılmıştır. Bu araştırmada bizzat o kültürün içinde yaşayan 

kişilerden faydalanılması ise araştırmanın doğruluğuna katkı sağlamıştır.  

 

Etik İlkeler 

Bilimsel bir araştırmada bulguların zenginliği kadar o bilgilerin nasıl elde edildiği de önemlidir. Bazı 

durumlarda araştırmacının yargıları ile araştırma yaptığı toplumun değer yargıları uyum içinde 

olmayabilir (Spradley, 1980: 20). Bu açıdan etik ilkelerin uygulanması önemli olup araştırıcının kendi 

ahlaki duruşu bu konudaki en önemli unsurdur (Gürsoy: 2008). Diğer yandan eğer araştırmacının 

ilkeleri ile etik ilkeler karşı karşıya geldiğinde “insanlık” çıkarlarının her zaman önde tutulması 

gerekir. Yine elde edilen bilgilerin herhangi bir kişi ve kuruluşun çıkarına kullanılmaması da 

önemlidir. 

 

Araştırma konusu bazen o toplumdaki insanlara maddi ve manevi olarak zarar verebilir. Bu nedenle 

araştırmacı hassas konularda bilgi verenleri ve o toplumdaki mahremiyeti de korumak zorundadır.  

Araştırmacının bu bakımdan kendisi yanında kendisinden bilgi edineceklere karşı bir sorumluluğu 

bulunmaktadır (Haviland, 2002: 58).  
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Etik değerlerin uygulanması kolay değildir. Risksiz bilim de yoktur. Araştırmacı araştırmanın her 

aşamasında etik davranışlara uygun olma yönünde kendini sorgulamalıdır (Bernard, 1995: 109). 

Antropolog çalışma yaptığı yerdeki doğal hayata, bölgede yaşayan insanların özel yaşantısına, şeref ve 

haysiyetlerine saygı duymalı, araştırmada elde edilen bilgilerin ne amaçla kullanılacağı araştırma 

yapılan gruba bildirilmelidir.  

 

Genelleme ve önyargı araştırmalarda bütün ile parça arasındaki bağlantıyı kaçırmaktır (Dolan, 1994: 

155). Deneyimli bir araştırmacı çok az örneğe dayanarak genelleme yapmaktan kaçınır (Barzun, 1999: 

134).  

 

Araştırmalar esnasında bu etik ilkelere uymaya gayret edilmiştir. Özellikle araştırmanın amacı 

kendilerine bildirilmiş, görüşme yapılan insanların verdikleri bilgilerden dolayı zarar görmemesi için 

tedbir alınmış, kendileri izin vermediği sürece kimliklerinin gizleneceği garantisi verilmiştir. Diğer 

taraftan genelleme ve önyargılardan kaçınılmış, bilimde etik ilkeler olan ve gerçekliğin tahrifatına 

karşı oluşturulan; dürüstlük, açıklık, sosyal sorumluluk ve karşılıklı saygı gibi ilkeler de araştırma 

esnasında göz önünde bulundurulmuştur.  

 

Afrika 

Afrika 30.8 milyon kilometre kare alanı (Dünyanın %24.4‟ü) ve 1.215 milyar nüfusu (1916) ile 

(Dünyanın %15‟i) alan ve nüfus bakımından dünyanın ikinci büyük kıtasıdır. Kıtada halen 54 ülke 

bulunmaktadır. Bu büyüklüğü ile etnik, kültür ve dil olarak büyük bir çeşitliliğe ev sahipliği yapar. Bu 

çeşitliliğinden dolayı Afrika kıtası şüphesiz antropologlar için de ilgi çeken bir alan olmuştur. 

 

Afrika kıtasının büyük sorunları bulunmaktadır. Kıta; açlık ve kuraklık yanında, sıtma ve AIDS başta 

olmak üzere hastalıkların ve ölümlerin yoğun olarak yaşandığı bir bölgedir. Ancak kıta diğer taraftan 

zengin doğal kaynakları da bünyesinde barındırmaktadır. Afrika kıtasının tarihi incelendiğinde, 

Afrika’nın zengin doğal kaynakları nedeniyle geçmişte Batılı sömürgeci ülkelerin hedefi haline geldiği 

ve bu durumun günümüzde de devam ettiği görülmektedir. Bu nedenle Afrika kendi kaynaklarını 

kendi kalkınması için yeterince kullanamamaktadır. 

 

Dünya üzerinde insanın ne zaman doğduğu bilinmiyor ancak muhtemelen ilk insanın 7 milyon yıl 

kadar önce Afrika’da ortaya çıktığı bu kıtada bulunan belgelerden anlaşılıyor (Diamond, 2010: 31). 

Yine bilinen en eski insan yapımı aletler, Doğu Afrika’da bulunan taş aletlerdir. Bunlar, bilimsel 

yöntemlerle incelendiğinde 3 milyon yıllık olduğu anlaşılmaktadır (Alpar, 2014: 10). Şüphesiz bu 

derinlik kıtanın kültürüne de yansımaktadır. 

 

Afrika sadece coğrafi olarak değil dil olarak da bölünmüş bir görünüm gösterir. Kıtada 1.000’den fazla 

dil konuşulur. Günümüzde Afrika kıtası genelde çatışmalar, yoksulluk, hastalıklarla gündeme 

gelmektedir.  

 

Afrika’nın bir dönem yaşadığı sömürge tecrübesi onu geçmişinden koparmayı başaramamıştır. 

Dünyanın ikinci büyük kıtası olan Afrika, küreselleşmenin bütün baskısına rağmen coğrafi ve kültürel 

çeşitliliğini bünyesinde barındırmaya devam etmektedir. Birçok etnik yapı ve dilin bulunduğu kıta, 

geleneklerine ve kültürüne en fazla sahip çıkan toplumları da bünyesinde barındırmaya devam ediyor. 

Bu geleneklerin birçoğu insana garip gelmekle birlikte birtakım birikimleri bünyesinde taşıyor. 

Örneğin; Kenya ve Tanzanya’nın bazı bölgelerinde yaşayan Masailer, selamlaşırken birbirlerinin 

yüzüne tükürüyorlar. Türklerdeki nazar anlayışına benzer bir şekilde Masailer aynı zamanda yeni 

doğan bebeklerin de yüzlerine tükürüyorlar. Böylece kötü ruhların bebeklerden uzaklaşacağına 

inanıyorlar. Afrika’nın Madagaskar adasında yaşayanlar ise belirli yıllarda mezarlara giderek ölmüş 

aile üyelerine ve atalarına saygılarını göstermek için şarkılar eşliğinde onları mezarlarından 

çıkarıyorlar. 

 

Batı Afrika ve Batı Afrika Kültürüne Dair Bulgular 

Batı Afrika denilince Afrika kıtasının “orta batı” bölgesi anlaşılır. Bu bölge her ne kadar Afrika 

kıtasının karakteristik özelliklerini yansıtsa da kültür ve yaşantı bakımından kıtanın diğer 
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bölgelerinden bazı bakımlardan farklılıklar gösterir. Birleşmiş Milletler Batı Afrika’yı 5 milyon 

kilometrekarelik bir alanda 16 ülke olarak tanımlar (Alpar, 2019: 14). Bölgede ekonomik 

entegrasyonu oluşturmak üzere 1975 yılında oluşturulmuş Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu 

(ECOWAS) ise 15 ülkeyi kapsamaktadır.  Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya, Senegal, Benin, 

Gine, Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Togo ve Cape Verde’nin üye olduğu 

topluluğun amacı ortak bir pazar ve para birimi ile üye ülkeler arasında sürdürülebilir ekonomik 

büyüme ve kalkınma sağlayarak bütünleşmeye katkıda bulunmaktır.  

 

Batı Afrika diğer Afrika ülkeleri ile benzer kültürel özellikleri ve onlardan kısmen etkilenme yanında 

kendine özgü kültürel özellikleri bünyesinde barındırır. İnsanlar yaşamları boyunca birtakım değer, 

inanç ve sosyal ilişkileri öğrenerek sosyal bir varlık olur. Bu süreçte kültür insanların öğrendiği bütün 

bilgi gelenek, sanat ve benzeri yetenekleri içine alan bir bütündür (Güvenç, 1999: 101). Kültür öz 

niteliklerini kaybetmez ancak zaman içerisinde birtakım tesirler altında gelişir. Bu değişimde bazı 

kültürel unsurlar daha fazla değişime uğrarken, bazı unsurlar üzerindeki değişim daha yavaştır. 

Kültürel görecelik görüşü, her kültürün biricik olduğunu ve diğerleriyle kıyaslanamayacağını savunur 

(Wulf, 2009:132). Bu açıdan Batı Afrika kültürü de kendine has özellikleriyle farklıdır. 

 

Kültür bir semboller sistemidir. Antropoloğun görevi bu semboller sisteminin anlamını bulmaktır 

(Rosman ve Rubel, 1998: 22).  Dikkatle değerlendirildiğinde Batı Afrika kültüründe de bu semboller 

sisteminin çok gelişmiş olduğu görülür. Sadece Batı Afrika’da kabile dillerinin incelenmesi bile, bu 

sembollerin toplumun yaşamına ne kadar nüfus ettiğini ortaya çıkarır (Alpar, 2019). Önemli olan 

kültürel konuda araştırmalar yapan kişinin bu parçalar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarıp, 

yorumlayabilmesidir. 

 

Afrika’nın diğer bölgelerinde olduğu gibi Batı Afrika’da da dil anlamında birlik zayıftır. Summer 

Institude of Linguistic tarafından yayınlanan bir raporda, sadece Senegal ve Gambiya’nın bulunduğu 

bölgeden 50’den fazla değişik dil konuşulduğu belirtilmektedir. Bunlardan sadece 15 tanesi ise 15 

binin üzerinde konuşanı bulunan dil konumunda bulunuyor. Batı Afrika’da en yaygın olarak kullanılan 

dillerden birisi wolofça’dır. Bu dil Atlantik dilinin Nijer-Kongo dil ailesinden olup Fula ve Serer 

kabilesinin dilleri ile de alakalıdır. Wolof kabilesi en büyük kabile olmasa da bu dili diğer kabilelerin 

mensupları da kısmen bilirler. Senegal, Gambiya ve kısmen Moritanya, Mali ve Gine gibi Batı 

Afrika’nın diğer bölgelerinde konuşulan bu dilin değişik lehçeleri vardır. Bu bölünmüşlük şüphesiz 

kültürel farklılıkları da beraberinde getirmektedir.  

 

Batı Afrika’da bulunulan süre içerisinde tespit edilen bulgular şu şekildedir: 

Batı Afrika kültürü ilginç özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin tespiti maksadıyla yapılan çalışmalar 

sonucu önemli ve değişik olanları aşağıya çıkarılmıştır. 

 

Marabut ve Cucu: Bölgede dini inançlara büyük önem verilir. Batı Afrika’da “Marabut” ismi çok 

duyulur. Bunlar “din adamı” manasındadır ve üstün güçleri olduğuna inanılır. Marabut’lardan 

bazılarının bu güçlerini “gelecekten haber vermek” ve “üfürükçülük yapmak” için kullandıkları da 

görülür. Bir makam ve mevki bekleyen kişilerin de zaman zaman buralara gidip bunun gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceğini bunlara sorduklarına şahit olunmaktadır.  

 

Bunun dışında “Cucu” denilen muskalara da aşırı bir ilgi vardır. “Cucu”ların insanları kötülüklerden 

koruduğuna inanılır. Hatta “cucu” taşıyanlar kendilerine kurşun işlemeyeceğine inanırlar. Çoğunlukla 

bunlar boyunda taşınır. 

 

Dini İnançlar: Batı Afrika’nın bazı bölgelerinde dinler arası geçiş normal karşılanır. Bir Müslümanın 

Hristiyan olduğu, sonra ise geri dönerek tekrar Müslümanlığı seçtiği görülebilir. Hristiyanların da 

Müslüman olmasalar bile bazı durumlarda “Allah” ismini kullandıkları görülür. Toplumda dini 

inançlar konusunda hoşgörü vardır. Müslüman dünyası ile yoğun ilişkilerinden dolayı sözler de diğer 

Müslüman toplumlarla benzer şekilde oluşmuştur. “Allah uzun ömürler versin. Dualarını kabul etsin. 

Allah seni korusun. Allah razı olsun, Allah her şeyi gönlüne göre versin.” gibi deyimleri her dinden 

insanın bu bölgede kullandığı görülür. 
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Kadere İnanç: Her şeyin Allah’tan geldiğine inanılır ve bu konu abartılarak her konu Allah’a 

bağlanır. Öyle ki sınıfa geç gelen bir öğrencinin bile öğretmen neden geç geldiğini sorduğunda “Allah 

öyle istedi.” dediği duyulur. 

 

Bedduadan Kaçınmak: Bölgede beddualar yaygındır. Beddua’ya maruz kalmak insanlar için 

kaçınılan bir durumdur. Beddua etmesin diye çoğu hatalar göz ardı edilir ve insanlarla kötü olmaktan 

kaçınılır. 

 

Azla Yetinmek ve Zaman Kavramı: Bölge insanı gerek geleneksel gerekse dini inançları nedeniyle 

azla yetinmeyi bilir ve genelde mutludurlar. Küçük şeylerden mutlu olurlar. Aşırı bir beklentileri 

yoktur. Acele etmezler. Zaten ulaşım imkanları yetersiz olduğundan genelde bir yerden başka yere 

gitmek zaman alır. Toplantılarda geç gelenlere rastlanır ve bu hoş görülür. Bazı zamanlar randevulara 

gelinmediği de görülür. Bu durumda telefonla arasanız bile cevap verilmeyebilir. Birkaç gün sonra 

karşılaşıldığında duyulacak tek söz “üzgünüm” olur. Bu sık karşılaşılan bir durumdur. İşin garip olan 

tarafı ise “eğer siz de aynı durumla karşılaşır ve randevunuza zamanında gidemezseniz” bu durum da 

hoşgörü ile karşılanır.  

 

Özgürlük Kavramı: Uzun bir dönem sömürge yönetimi altında kalmış olmanın getirdiği bir düşünce 

yapısı oluşmuştur. Bu nedenle yerli birisi “bardağı siz kırsanız” bile sizden özür dileyebilir. Bazen de 

bu özgürlük duygusu tersine yansır. Örneğin evinizin dış kapısının önünde uyuyan veya dinlenen bir 

yerliye “Neden burada duruyorsunuz?” dediğiniz zaman “Burası özgür bir ülke istediğim yerde 

dinlenirim.” cevabını almak mümkündür. Birçok konuda hoşgörülü olabilirler ancak en fazla 

kızdıkları söz “Sen benim kölemsin.” sözüdür ve bunun için sizinle kavga bile edebilirler. 

 

Tübab: “Tübab” beyaz adam demektir. Bu kavram bölge insanının kafasında sömürgeci ırkı da temsil 

eder. Sizin sömüren ülkenin vatandaşı olup olmamanız da fark etmez. Önemli olan “beyaz” ve “tübab” 

olmanızdır. Tübab zengin ve varlıklı kabul edilir. Fiyatlar tübab için fazladır. Bir şey alırken “bu biraz 

pahalı” deseniz hemen “siz de bizi sömürdünüz” cevabını verebilirler. 

 

Kadın Sünneti: Bütün Afrika’da olduğu gibi Batı Afrika’da da “kadın sünneti” geleneği yaygındır. 

Kadın sünneti bu bölgedeki kadınların maruz olduğu kültürel uygulamalardan birisidir. Bu gelenek 

kadınların cinsel isteklerini kırma amacıyla genital olarak kesilmesi/sakatlanması olarak 

isimlendirilmektedir. Geleneğin uygulaması eski çağlara dayanır. Eski Mısır’da bu geleneğin 

uygulamasının olduğu bilinmektedir (Burson, 2007). Kadına acı veren ve çoğu zaman sakatlanmasına 

yol açan bu uygulama bugün de devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 

raporlarına göre halen 30’a yakın Afrika ülkesinde kadın sünneti uygulaması vardır (UNFPA, 2014: 

16). 

 

Gelenek daha çok din ile irtibatlandırılmasına rağmen; gerçekte sadece Müslümanlar arasında değil, 

Hristiyan (Pacho 2015: 66) ve Animist (Animizm doğada insan ruhuna aş çok benzeyen ruhların da 

bulunduğunu kabul eden bir din anlayışıdır. Bu inanca göre evrendeki bitki ve hayvanlar dahil tüm 

varlıkların, denizlerin göklerin vs. giz dolu birer ruhları vardır.)  Afrikalı kadınlara da uygulanması, 

bunun din ile ilgili olmayıp daha çok geleneksel alışkanlıklara dayalı olarak uygulandığını 

kanıtlamaktadır.  

 

Kültürel görecelik kavramına göre bir toplumun ve kültürün ahlaki ve toplumsal farklılıklarına göre 

eleştiri konusu yapılamayacağı kabul edilir (Coşkun, 2014: 186). Ancak kadınlara verdiği acı ve zarar 

nedeniyle bu kültürel uygulamanın eleştirilen tarafları vardır.  

 

Batı Afrika’da bulunulan süre içerisinde kadın sünneti ile ilgili uygulamaların sık sık gündeme geldiği, 

bir gelenek olarak kabul edilip, çoğu zaman sorgulanmadığı tespit edilmiştir. Hatta bazı kadın 

memurların “sünnet yenileme” adı altında izin talep eden dilekçeler yazdığı da görülmüştür. 

 

Sessizlik Kültürü: Batı Afrika kültüründe öne çıkan diğer bir özellik ise “sessizlik kültürü” dür. Bu 

toplumda insanlar diğerlerinin işleri ile pek ilgilenmezler. Birisinin yaptığı işe karşı genelde görseler 
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ve bilseler dahi ilgisiz davranırlar. Onun hakkında konuşmayı pek sevmezler. Bu açıdan toplumda 

dedikodu yok denecek kadar azdır. Birçok toplumda yaşanan birbirini çekiştirme kültürünün de burada 

daha az olduğu görülür.  

 

Gölgelerde Sosyalleşmek ve Ataya: Havanın sıcak ve nemli olması insanları gölgelik yerlerde bir 

araya getirir. Buralar sohbet yerleridir. Maddi durumları iyi olmadığından yiyecek ikram etme 

durumları pek olmasa da bu toplanmalarda eğer mümkünse yerel dilde “ataya” denilen bir çay içilir. 

Bu çayı hazırlamak oldukça uzun sürer. Bardaktan bardağa boşaltırken soğutulur ve koyulaştırılır. Bu 

işlemi özel bir tören haline getirir ve önemserler. Sonrasında ise bu çayı sırasıyla paylaşarak içerler. 

Bu toplumda o kadar önemli bir olaydır ki, son derece sakin ve barışçı olan kişiler bazen ataya için 

kavga bile edebilirler. 

 

Aile ve Genişletilmiş Aile Kavramı 

Aile bir toplumun temel kurumlarının başında gelir ve o toplumu ayakta tutan temel unsurdur. Bu 

kurum içerisinde yer alan; evlenme, nişan, çocuk bakımı, akrabalı gibi ilişkiler toplumdan topluma 

farklılıklar gösterebilir. Kültürler arası çalışmalarda birbirinden farklı aile modelleri görülür. Bu 

anlamda Murdock aileyi ekonomik işbirliği ve üreme ile ilişkili olarak tanımlarken (Murdock, 

1949:2), Merton kültürel standartların nesilden nesile aktarılmasında en önemli rolü aileye yükler 

(1970: 177-180). Diğer taraftan Doğan geleneksel olarak ailenin ekonomik işlevinin yanında; eğitim, 

koruyuculuk, dini eğitim, üreme ve manevi tatmin gibi işlevlerinin de bulunduğundan bahsetmiştir 

(Doğan: 48-50).  

 

Aile kavramı değişik biçimlerde tarif edilse de antropolojik olarak; kan, evlilik bağı ya da evlat 

edinme yoluyla bir araya gelmiş en az iki insanın oluşturduğu temel bir birim olarak açıklanır 

(Haviland vd., 2008: 462). Tezcan’da benzer bir ifade ile aileyi; biyolojik ilişkiler sonucu insan 

türünün sürekliliğini sağlayan, karşılıklı ilişkilerin çoğu zaman yazılı olmayan kurallara bağlandığı, 

toplumsal kültürü sonraki kuşaklara aktaran ve bu nedenle psikolojik, biyolojik, ekonomik, toplumsal 

ve hukuksal yönleri bulunan toplumsal bir birim olarak tarif eder (Tezcan, 2000: 13-15).  

 

Aile yapısı toplumsal yapı ve değerleri etkiler veya toplumdaki bu değerlerden etkilenir. İki insan 

evlendiğinde aralarında bir akrabalık bağı oluşur ve evlilik bağı daha geniş bir hısımlar dizisini 

birbirine bağlar (Giddens, 2008: 246).  Aile çocuğu kültürlemenin ilk aracıdır. Burada anne başta 

olmak üzere diğer aile üyelerinin kişinin üzerinde büyük bir etkisi vardır. Birey büyürken diğer aile 

üyeleri ve hane halkı dışındaki akrabalar ve yakın çevre de bu kültürleme sürecine dahil olur. 

 

Tönnies, geleneksel toplumlarda grupların, daha duygusal ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik olduğunu, akrabalık bağları ile geleneklerin önem kazandığını ve bu toplumlarda insanların 

birbirlerine daha yardım amaçlı yaklaştığına vurgu yapar. Tönnies’in ortaya koyduğu diğer bir ilişki 

biçimi ise daha kalabalık ve gelişmiş toplumlarda görülen çıkarlara dayalı ve her şeyin bir ücretinin 

olduğu ilişki biçimidir (Turner, 1972: 294-295). Gerçekten de organik dayanışma türünde ilişkiler 

daha resmi, katı ve kurala dayalı iken, birçok durumda küçük topluluklarda ilişkilerin daha sıcak ve 

samimi olduğu görülür (Curan, 1977: 72). Böyle toplumlarda üyele,r herhangi bir çıkar beklemeden 

birbirleri için her türlü fedakarlığı yaparlar (Cooley, 1962: 296). Yine bu toplumlarda bizlik duygusu 

yüksektir ve insanlar birbirine kötü günlerinde destek olurlar. 

 

Batı Afrika kültüründe aile yapısı da kendine özgü nitelikleri bünyesinde taşır. Bu kültür kendi 

ihtiyaçlarından ortaya çıkmış tarihi bir derinliğe sahiptir. Dışarıdan gelen tehlikelere, ekonomik 

ihtiyaçlara ve kendini korumaya yönelik maksatlar taşır ve bu nitelikleri taşımazsa kişilerin hayatta 

kalması ve yaşama ayak uydurması zorlaşır.  
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Bu kültürle irtibata geçildiğinde ilk başta bu aile yapısını anlamakta zorlanılabilir veya yanlış 

anlaşılabilir. Örneğin; durup dururken yanınızdaki biri diğer birinin eşine “bu benim karım veya 

kocam derse” o an anlaşılmaz bir sessizlik yaşanabilir. Fakat bu onun söylediği gibi, gerçekte karısı ve 

kocası olduğu veya bir ilişki yaşadığı değil, “onu kardeşi veya yakın gördüğü“ manasına gelir. Bu 

durum ilk başlarda anlaşılamazsa da zaman içinde o kültürü içine girip onları anladığınızda daha iyi 

ortaya çıkar.  

 

Bu durum yakın akrabaları da içeren “genişletilmiş aile “kavramından ortaya çıkan bir durumdur. 

Şöyle ki; bu kültürde çok evlilik normal karşılanır. Erkek dört kadınla evlenebilir. Ailede bir erkek 

evlenirse, onun karısı erkeğin diğer erkek kardeşlerine “benim kocam” diye hitap eder. Diğer erkek 

kardeşler de kardeşlerinin eşlerine “benim karım” diye hitap eder. Bu gerçekte karısı veya kocası 

olduğu için değil, tamamen onlara duyduğu yakınlığı ifade etmek içindir. Doğan çocuklar da aynı 

yakınlığı ifade etmek için amcalarına “baba” diye hitap ederler. Aynı şekilde teyzelere de “anne” 

şekilde hitap edilir. Zaten buradan hareket edilirse “genişletilmiş aile” kavramı daha iyi anlaşılabilir. 

Erkek dört kadınla evlenebilir ve daha sonra bir kısmını boşayıp yeni eşler alabilir. Boşanan kadın 

eğer birisi kendisi ile evlenmek isterse inançları gereği boş kalmaması için evliliği çoğu zaman kabul 

etmektedir. Bu durumda bir erkeğin dörtten fazla eşi olabileceği gibi kadının da birden fazla kocası 

olabilmektedir. Bu durumda öz veya üvey olduğuna bakılmaksızın herkesin birbirine; “kardeş, anne, 

baba, karım ve kocam” diye hitap ettiği düşünüldüğünde olay daha karmaşık bir hal almaktadır. Ancak 

bu kültür anlaşıldıktan sonra size birisi “Babam öldü cenazesine gideceğim” dedikten sonra ertesi 

hafta yine gelip “Babam öldü cenazesine gideceğim.” derse şaşırmazsınız çünkü ölen amcası da 

olabilir. 

 

Daha önce bahsedildiği şekilde bu tamamen o toplumda ihtiyaçlardan çıkmış ve zaman içinde gelişmiş 

bir modeldir. Aile birbirine çok bağlıdır. Toplumda ekonomik yapının güçlü olmaması nedeniyle issiz 

kalan veya ekonomik ihtiyacını karşılayamayan kişinin hayatta kalması zordur. Ancak oluşturulan bu 

aile yapısı kişiyi korur. Batı Afrika aile yapısı çok güçlüdür ve karşılıklı yardımlaşmaya çok önem 

verir. İmkânı olduğu halde diğer aile üyelerine yardım etmeyen aileden dışlanır. Yurt dışına gidip 

ekonomik imkanını geliştiren kişi aldığı kültür gereği mutlaka yardıma muhtaç aile üyelerine yardım 

eder. Aynı şekilde işini kaybeden kişinin hiç üzülmediği, hatta sevindiği bile görülür. Çünkü artık o 

çalışmayan aile üyelerini desteklemek yerine, çalışan aile üyeleri onu destekleyecektir. 

 

Sonuç 

Afrika kıtası kendine has kültürü ile ilginç ve güçlü özellikleri bünyesinde taşır. Ancak bu kültürel 

özellikler çoğu zaman yazılı olmaktan uzaktır. Afrika’nın birçok bölgesinde olduğu gibi bu bölgede de 

maddi imkansızlıklar ve geçim güçlüğü nedeniyle aile bağları güçlüdür ve güçlü bağlar kişiyi olduğu 

kadar toplumu da zor günlerinde ayakta tutan en büyük etkendir. Batı Afrika bölgesi bu özellikleri 

taşıyan bir bölge olarak kültürel yönden araştırılmayı hak eder. Bu bölgede başka kültürler tarafından 

başlangıçta tam olarak anlaşılamasa da “Genişletilmiş Aile” kavramı ile diğer ilginç kültürel bulgular 

tamamen şartlara ve zorunluluklara göre zaman içinde gelişmiş ve mantıklı gerekçeleri olan bir 

kavramlardır.  

 

Bu çalışmada kendine has ilginç ve güçlü özellikleri bulunun Batı Afrika kültürü, bu bölgede 

bulunulan iki yıl süresinde derinlemesine yapılan araştırma ve incelemeler ile bölge kültürünü bilen 

yerel Afrikalılardan yararlanılarak incelenmiş ve sonuçları o kültürü yargılamadan kendi şartları göz 

önünde bulundurularak antropolojik açıdan ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın eksik ve 

tamamlanmamış yönlerinin bulunduğu da bir gerçektir. Ancak Batı Afrika kültürünün ilginç 
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özelliklerini ve genişletilmiş aile yapısını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın bundan sonra 

yapılacak olan çalışmalar için bir kaynak ve dayanak oluşturacağı değerlendirilmektedir. 
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ÖZET 

Doğadaki tüm canlıların yaşam kaynağı olan su, halk edebiyatı ürünlerinde de özel bir yere sahiptir. 

Su, arınma ritüellerinin kutsal aracıdır. Su, arınmanın ve paklanmanın kutsiyetini taşımaktadır. Suyun 

başlangıç olarak kabul edildiği yaratılış mitlerinde yerden önce sonsuz su var olmuştur. Dinî ve 

mitolojik anlatılarda suyun önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Su birçok yaratılış mitosunun temel 

taşıdır. 

 

Bu mitlerde kara parçasının yaratımı için denizin dibinden alınan toprağa ihtiyaç duyulmuştur. 

Yaratılış mitlerinde görülen sonsuz su başlangıcı dünyayı saran sel felaketinde sonu hazırlamıştır. Bir 

çeşit yenilenme olan Tufan, varoluşu ve sonsuzluğu simgelemektedir. Su ile ilgili anlatılan şifahi 

ürünlerin fazlalığı zamanla yazılı türlere de yansımıştır. Suyun kutsallığı en eski Türk mitlerinde 

görülmektedir. Su, Türkler tarafından bereketin ve arınmanın simgesi olarak kabul edilmiş ve suya 

karşı her zaman saygı duyulmuştur. Türk yaratılış mitinde kozmos, sudan türemiştir, başka bir deyişle 

yaratılışın başlangıç nüvesi sudur. Bütün canlılar da sudan yaratılmıştır. 

 

Bu çalışmada bir şaman efsanesinden hareketle su üzerinde yürüme motifinin kökeni hakkında bilgi 

verilmesi amaçlanmakta ve özellikle Sarı Saltık’ın su üzerinde yürümesi kerametinin kökenini 

bulmayı hedeflemektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yaratılış Mitleri, Efsane. Sarı Saltık, Su Üzerinde Yürüme, Şaman 

 

Abstract 

Water, which is the source of life for all living things in nature, has a special place in folk literature. 

Water is the sacred instrument of purification rituals. Water is the sanctity of purification and clearing. 

In myths of creation wherewater is regarded as the beginning, infinite water has existed before the 

earth.It is known that water has an important place in religious and mythological narratives. Water is 

the cornerstone of many creation myths. 

 

In the semyths, land taken from the bottom of the sea was needed for the creation of the landpiece. 

Begining of the infinite water seen in the myths of Creation prepared the end in flood disaster that 

surrounds the World. The flood, a kind of iteration ritual, symbolize sexistence and eternity. The 

surplus of water-related healing products reflected in written worksover time. 

 

In this work, it is aimed to give im formation about the origin of “walking on water” pattern with 

reference to a shaman legend. The seexplanation saimed to find the origin of miraculousdeed that Sarı 

Saltık walked on water. 

 

KeyWords: Myths of Creation, Legend, Sarı Saltık, Walking On Water, Shaman. 

 

Giriş 

Folklor; halkın maddi ve manevi kültürünü kendine özgü metotlarla derleyen, araştıran, sınıflandıran, 

çözümleyen ve halk kültürü üzerine değerlendirmeler yapan bir bilimdir (Alpar, 2013: 54). Kültür ise 

insanın öğrendiği ve kazandığı beceri ve alışkanlıklar ile gelenek ve görenekleri için alan bir bütün 

olarak insanın kendi üzerine düşünmesini sağlayan bir kavramdır (Alpar, 2014: 4). Bir toplumun 

varlığı bir kültürün mevcudiyetini gösterir (Alpar, 2019: 77). Şüphesiz inançlar ve mitler de bu 

kültürün bir parçasıdır. 
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Su, arınma ritüellerinin kutsal aracıdır. Su, arınmanın ve paklanmanın kutsiyetini taşımaktadır. Su, 

hayatın başlangıcıdır. Su; yeniden doğuşun, değişimin simgesidir. Suyun kutsallığı en eski Türk 

mitlerinde görülmektedir. Su, Türkler tarafından bereketin ve arınmanın simgesi olarak kabul edilmiş 

ve suya karşı her zaman saygı duyulmuştur. Türkler için suyun önemi kitabelerde de yer almaktadır. 

Bilge Kağan Anıtında “Türk milleti yerinden ve suyundan ayrılmazsan iyilik göreceksin” 

denilmektedir (Ögel, 1995: 325). Bu cümlede özetle Türk milletinin yerinden yurdundan olmaması 

için; suyunu, özellikle o suyun çizdiği sınırlarını korumakla mükellef olması gerektiği gündeme 

getirilmektedir. 

 

Doğadaki tüm canlıların yaşam kaynağı olan su, halk edebiyatı ürünlerinde de özel bir yere sahiptir. 

Dinî ve mitolojik anlatılarda suyun önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Su birçok yaratılış mitosunun 

temel taşıdır. Türk mitolojik dünya modelinde ebedî başlangıç olan kaosu bildiren ve yaratılış 

sürecinde rol oynayan, yapı yaratıcı bir mitolojem olan su, çeşitli mitolojik sistemlerde ilk başlangıçla 

bağlıdır, ilk kaosu tanıtır ve onun eş değeri yerine ortaya çıkarır (Beydili, 2003: 502). 

 

Su altında yaşayan canlılar ve ruhlar da bu anlatılarda yerlerini almışlardır. Suyun bu dinsel çok 

yönlülüğü tarihi gelişiminde pınarlar, nehirler ve ırmaklar gibi birçok su kaynağının çevresinde 

tapınakları meydana çıkarmıştır.  

 

“Bu tapımlar öncelikle suyun evrenin mayasında bulunan madde olarak edindiği 

kutsal değerden, aynı zamanda bulunduğu yerin epifanisi olmasından, herhangi bir 

akarsuya ya da pınara kutsallık kazandırmasından kaynaklanmaktadır. Bu yerel 

epifaniler dinsel yapısından bağımsızdırlar.” (Eliade, 2000: 206). 

 

Su üzerinde yürüme konusu ise su ile ilgili anlatıların içerisinde en ilgi çekici olanlardan birisi 

olmuştur. 

 

Kaostan kozmosa geçişin en belirgin özelliği yaratılış mitleridir. Eski Türk kozmogonisinde evren 

sonsuz bir su ile kaplıydı, bu suyun üzerinde yürüyen yaratıcı metaforu bu motifin kökeninin mitolojik 

zamana kadar uzanabileceğini düşündürmektedir. “Henüz ne Gök ne de Yer vardı. Sadece Ülgen vardı. 

O uçsuz bucaksız deniz üzerinde oradan oraya koşturuyordu ve dalgalandırıyordu; denizde tutunacak 

sert bir yer de yoktu.” (Radloff: 2010). Aynı zamanda insanın yaratılışı da Verbitskiy’in derlemiş 

olduğu bilgiler doğrultusunda denizin üstünde yüzen bir buz parçasına şekil verilerek insan yapılması 

ve ona “Ülgen” isminin verilmesi sonucundadır. Mitolojinin devamında insan olan bu yaratık insandan 

çok ikinci bir Tanrı izlenimi vermektedir (Verbitskiy 1893: 89’dan Taş 2011: 116). Su üstünde 

yaratılan bu canlının sonradan yaratılacak insanlardan farkı doğaya hükmetmesidir. 

 

Türk yaratılış mitinde kozmos, sudan türemiştir, başka bir deyişle yaratılışın başlangıç nüvesi sudur. 

Bütün canlılar da sudan yaratılmıştır (Bayat 2016: 248). Yaratılış mitlerinin pek çoğunda sonsuz 

evrende her yerin su ile kaplı olduğu söylenmektedir. İnsanın yaratılışı da uçsuz bucaksız denizin 

ortasında cansız bir nesneye can verilmesi sonucunda olmuştur. İnsanın yaratılışı, diğer canlılardan 

üstün kılınması, ona yaratıcının birtakım özelliklerinin geçişi Türk inanç sisteminde var olan anlatılara 

konu olmuştur. Bu anlatılardan birisinde insanın yaratılışı şu şekilde izah edilmiştir:  

 

“Bir gün Tanrı Ülgen denize bakarken su üzerinde yüzen bir toprak parçası gördü. Bu 

toprağın üzerinde insan vücuduna benzeyen kil tabakası vardı. ‘Nedir bu cansız 

nesne? Kişi olsun!” dedi. Toprak derhal kişi oldu. Ülgen buna Erlik adını verdi ve 

bunu orada bıraktı” (İnan, 2015: 20).  

 

Tufan öncesi sonsuz suyun olduğu bir evren tasviri tufan sonrasında da yerini sonsuz suya 

bırakmaktadır. Evren’in yaratılışı ile ilgili bu mitin birçok eski medeniyette aynı sırayı izlediği 

bilindiğinde ortak bir motifin kökenini mitolojik zamana dayandırmak muhtemeldir. Tufan yeni 

dünyanın başlangıcı eski dünyanın ise sonudur. Buradaki değişim metaforu ise ilginçtir. Sonsuz su 

üzerinde başlayan dünya, tufan öncesinde aynı şekilde son bulur ve yeni dünya sonsuz suyun üzerinde 

değişimini tamamlar. Bu bağlantı eski Türk evren sisteminde de desteklenmektedir. Tufandan 
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öncesinde yeryüzünün hükümdarı Tengiz (Deniz) Handır. Yeryüzünde sonsuz bir su olduğu algısı 

anlatılarda bir rastlantı değildir.  

 

Suyun devranını doğum ve ölüm ritüellerinde de görmek mümkündür. Yeni doğanın yıkanması ve 

kırklanması ve ölen kişinin yıkanması bu ritüellerin esasını oluşturmaktadır. 

 

Kült olarak su Türk halk anlatılarında önemli bir yere sahiptir. Kült kavramı yüce ve kutsal varlıklara 

gösterilen saygı ve tapınmadır. Kült kavramına giren bu varlıklar Tanrısal olmaları açısından önem arz 

ederler (Bayat 2016: 80). Türkler, yaşayan her varlığın bir ruhu olduğunu tasavvur etmişlerdir. Su 

kutsaldır ve ruhu vardır. Bu ruhu incitmemek ve ona saygı göstermek halk kültürüne ve halk edebiyatı 

ürünlerine yansımıştır. Bu ruh suya ait olan tüm varlıklarda aranmaktadır. Suyun önemi onun üzerine 

anlatılan metinlerin çeşitliliğini de artırmıştır. 

 

Anlatıları oluşturan en küçük yapı taşları motiflerdir. Anlatılar motiflerin birleşmesi sonucunda bütün 

hale gelmektedir. Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşları kuarklar gibi hikâyeler de motiflerin 

dizilimi ile anlam kazanmaktadır. Destan ve menâkıbnâme özelliği gösteren Saltıknâme’de motif 

kavramı incelenirken hem destanî unsurlar hem de menkıbevi unsurlar göz önünde bulundurulmuştur.  

 

Menâkıbnâmeler üzerinde önemli çalışmalar yapan Ahmet Yaşar Ocak menâkıbnâme motifini şu 

şekilde izah etmiştir:  

 

“Evliya menkıbelerinde bu motifler, velilerin gösterdiklerine inanılan kerametleri 

temsil ederler. Her motif bir şeyi yoktan var etme, çok kısa zamanda uzun mesafeler 

aşma, ırmak veya deniz üstünde yürüme ve ölü diriltme gibi birtakım tabiatüstü 

olaylardan ibaret bulunan unsurlar olup evliya menkabelerindeki motifler işte bu ve 

benzerleridir” (Ocak 2016: 107).  

Saltıknâme’de yer alan ve diğer evliya menakıbnamelerinde sık görülmeyen su üzerinde yürüme 

motifi İncil’de Hz. İsa’nın su üzerinde yürümesi ile de ortaktır. Bu motifin Sami dinlerden öncesinde 

var olup Hıristiyanlığa geçmesinin mümkün olduğu gibi İslamiyet öncesi Gök Tanrı inancının kalıntısı 

olarak çeşitli alışverişler yoluyla geçmiş olabileceği de düşünülebilir. 

 

Hz. İsa’nın Su Üzerinde Yürümesi 

Arınmanın ve yüce güce ulaşmanın işareti olan ruhun bedenden ayrılması, dünyadan vazgeçmenin ve 

adanmışlığın sonrasında bedeni hafifletmek ruhu ise maneviyat ile yüceltmektir. Su üzerinde yürüme 

günahtan arınmış, insanî duygu ve hasletlerden belli dönemlerde elini eteğini çekmiş; kimi zaman bir 

veli kimi zamanda peygamber olan yaratılana, yaratıcı tarafından bir işaret olarak verilmiştir.  

 

İncil’de su ile ilgili anlatıların önemli bir örneği vardır. Hz. İsa’nın su üzerinde yürümesi ve 

çevresindekilere bu konudaki gücünü ispat etmesi onun kuvvetli imanına delil olacak şekilde 

anlatılmaktadır. Bu hadisede onun gücü, temizliğinin mükâfatı olarak kendisine bahşedilmiştir. Hz. 

İsa’nın su üzerinde yürümesine dair kaynak İncil’de şu şekilde nakledilmiştir:  

 

“Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine, tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya 

geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra 

dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne 

kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgâr karşı yönden esiyordu. 

Sabaha karşı İsa, gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler, O’nun gölün 

üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. ‘Bu bir hayalet!’ diyerek korkuyla 

bağrıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek, ‘Cesur olun, benim, korkmayın!’ dedi.  

 

Petrus buna karşılık, ‘Ya Rab’ dedi, ‘Eğer sen isen, buyruk ver suyun üstünden 

yürüyerek sana geleyim.’Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa’ya 

yaklaştı. Ama rüzgârın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, batmaya başladı. ‘Ya 

Rab, beni kurtar!’ diye bağırmaya başladı.İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, ‘Ey 

kıt imanlı, neden kuşku duydun?’ dedi.” (Matta, 14: 22-31).  
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Bu metinde görüldüğü üzere Hz. İsa’nın deniz üzerinde yürümesi ve beraberinde buyruğu sayesinde 

öğrencisini de su üzerinde yürütebilmesi sıra dışı tasarrufta oluşmuştur. Bedenin hafifliği imanın 

kuvvetindendir. Burada imanı kıt olan öğrenci, korkusu sonucunda rüzgâra kapılıp yardım istemiştir. 

Ruhunu iman ile besleyen Hz. İsa’nın karşısında korkuları ile mücadele eden öğrencisi inancın 

önemini göstermektedir. Korkusuzca inanıp iman gücü olanın, bedenini eğitmesi sadece semavî 

dinlerde değil pek çok inanışta da yer alabilmektedir. Bu inanışı Nirvana’ya ulaşan Budistlerde de 

görmekteyiz. Günahlarından arınan ve minimalist yaşam döngüsünde hiçliği benimseyen kişi, yapmış 

olduğu ayinin vecdi ile kendisinden geçerek başka bir boyuta ulaşır, bu yükseliş onu suyun üstünde 

tutar. 

 

Tevrat’ta Su Üzerinde Yürüme Var Mıdır? 

Tevrat’ta su ve yaratılış konuları birbirine bağlantılı olarak anlatılmıştır. Yaratılış mitlerinin genelinde 

görülen başta her tarafın sularla kaplı olması Tevrat’ta da yer bulmuştur: “Yer boştu, yeryüzü şekilleri 

yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.” (Yaratılış, 1: 2).   

Asa ile denizin yarılması üzerine Hz. Musa’nın müritleri denizi aşabilmişlerdir. Tevrat’ta su üzerinde 

yürüme hadisesi tam olarak olmasa da suyun karaya dönüşmesi ve bu zorluğun aşılması Saltıknâme’de 

suların kara olması ile benzerdir. Hz. Musa’nın ve müritlerinin sudan sağ salim çıkması sonucunda 

Firavun ve askerleri de açılan bu yoldan suyu geçmek isteseler de geçemeyip boğulmuşlardır. Açıkça 

su üzerinde yürümeye dair bir beyan ise yoktur. 

 

Semavî dinlerde bu motif Hz. İsa’nın su üzerinde yürümesi ile örneklendirilmektedir. Semavî dinlerde 

su üzerinde yürümenin yaygınlık bulamaması bu motifin eski bir mit olabileceğini düşündürmektedir. 

Ayrıca Hıristiyanlığın paganizm kaynaklı düşüncelerin üzerine inşa edilmesi ve misyonerlik 

faaliyetleri sonucunda yayılmış olması da mitolojik kökeni düşündürmektedir. 

 

Tevrat’ta ise su ile ilgili pek çok anlatı olmasına rağmen su üzerinde yürüme motifini açıkça işaret 

eden bir kaynak yoktur. Burada asa ile yarılan su kara parçası olur ve bu yüzeyde yürünür. Hz. 

Musa’nın suya hükmedebilmesi sonucunda deniz yarılır ve müritleri ile Firavun’un zulmünden 

kurtulurlar. Bu durum Tevrat’ta şu şekilde yer almıştır: 

 

“İsrail ordusunun önünde yürüyen Tanrı'nın meleği yerini değiştirip arkaya geçti. 

Önlerindeki bulut sütunu da yerini değiştirip arkalarına, Mısır ve İsrail ordularının 

arasına geldi. Gece boyunca bulut bir yanı karartıyor, öbür yanı aydınlatıyordu. Bu 

yüzden, bütün gece iki taraf birbirine yaklaşamadı. Musa elini denizin üzerine uzattı. 

RAB bütün gece güçlü doğu rüzgarıyla suları geri itti, denizi karaya çevirdi. Sular 

ikiye bölündü, İsrailliler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçtiler. Sular 

sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturdu. Mısırlılar artlarından geliyordu. 

Firavunun bütün atları, savaş arabaları, atlıları denizde onları izliyordu. Sabah 

nöbetinde RAB ateş ve bulut sütunundan Mısır ordusuna baktı ve onları şaşkına 

çevirdi. Arabalarının tekerleklerini çıkardı; öyle ki, arabalarını zorlukla sürdüler. 

Mısırlılar, ‘İsrailliler'den kaçalım!’ dediler, ‘Çünkü RAB onlar için bizimle savaşıyor. 

RAB Musa'ya, ‘Elini denizin üzerine uzat’ dedi, ‘Sular Mısırlılar'ın, savaş 

arabalarının, atlılarının üzerine dönsün.’ Musa elini denizin üzerine uzattı. Sabaha 

karşı deniz olağan haline döndü. Mısırlılar sulardan kaçarken RAB onları denizin 

ortasında silkip attı. Geri dönen sular savaş arabalarını, atlıları, İsrailliler'in 

peşinden denize dalan firavunun bütün ordusunu yuttu. Onlardan bir kişi bile sağ 

kalmadı. Ama İsrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçmişlerdi. Sular sağlarında, 

sollarında onlara duvar oluşturmuştu.” (Mısır’dan Çıkış, 14: 19-29).  

 

İnananlar ve şahitlik edenlerin kurtuluşa erişmesi inanmayanların ise boğularak can çekişmesini 

anlatan bu metinde İncil’de olduğu gibi kutuplaşmaların vurgulandığı önemli nokta imanın gücüdür. 

Bedeni eğiten ona gerekli besini iman yolu ile veren kişi sıra dışı olan zorlukta muvaffak olmaktadır. 
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Eski Türk İnanç Sisteminde Su Üzerinde Yürüyen Şaman 

Şaman metinlerinin konuları halk kültürü motiflerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Efsanevî 

arkaikteki birçok mitolojik karakter, şaman özellikleri taşır. Şaman mitolojisinden gelen unsurlar eski 

mitolojik düşüncenin daha sonraki aşamalarında da açık bir şekilde kendini gösterir (Beydili 2003 

520). Göçerevli yaşam şeklinin egemen olduğu ve yazılı kültürün etkin olmadığı dönemlerin en büyük 

eksikliği Türk mitolojik sisteminin ana hatlarının ortaya koyulamamasında hissedilmektedir. 

Konargöçer kültürlerde bireyler yerine toplumlar ön plandadır. Ekonomik faaliyetler imece usulü ile 

dönüşümlü olarak yapılmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin etkisi hayatın diğer alanlarına da yansımıştır. 

Birey kaygısından ziyade toplum kaygısı olan konargöçer kültürlerde iletişim kulaktan kulağa sözlü 

olarak aktarılarak kitleye ulaşmaktadır. Edebî ürünlerde de yazı yerine sözlü kanallar kullanılmıştır. 

Yazıya duyulan ihtiyacın az olması ve sözlü kültürün yaygınlık kazanması sebebiyle bugün mitolojik 

parçalardan hikâye bütünleri oluşturulmakta ve Türk mitolojik sistemini kavrama konusunda 

zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu hikâyelerin kalıntısı efsane ve kerametlere yansımıştır. Bir türün ve 

şahsın önemi zamanla başka bir tür ve şahsa geçmiştir. Şamanların su üzerinde yürüme mitleri de 

zamanla evliyaların kerametleri haline gelmiştir. Bugün efsanelerde ve kerametlerde yerini alan su 

üzerinde yürüme motifi köken olarak Şamanizm’e dayandırılabilir mi?  

 

Şamanlar güçlerini inançlarından alan sıra dışı insanlardır. Onlar olağanüstülükler sergilemeleri 

sonucunda toplumdan soyutlanmış, uzaklaşmış ve yalnızlığa çekilmişlerdir. Şamanlar tarafından 

gerçekleştirilmiş olan olağanüstülükler belli bir zaman sonra evliya hikâyelerinde de görülmeye 

başlanmıştır. Nitekim Türk Şamanlığı hususunda çalışmalar yapan Fuzuli Bayat, bu dönüşümü şu 

şekilde açıklamaktadır:  

 

“Sosyo-kültürel bağlamda kalıcı olan keramet olgusu, dinî ve siyasi engelleri aşarak 

yeni medeniyet çevresinde de kendi varlığını koruyabilmiştir. Türk evliya 

menkıbelerinin esasını oluşturan keramet kavramı, Şamanist olgunun 

transformasyonundan başka bir şey değildir. Ateşte yanmayan Şamanlardan balta 

yutan, kuşa dönüşen, suyun üstünde yürüyen, cansız eşyayı canlandıran, öldükten 

sonra da kendi kavmini koruyan Şamanlara kadar çeşitli keramet formları, Şamanlığı 

bir kültür öğesi haline getirmiştir” (Bayat 2006: 162-163). 

 

Aziz Ayva’nın Anadolu Göl Efsaneleri adlı çalışmasında Beyşehir Gölü ile ilgili anlatılan göl üzerinde 

yürüme efsanesinin kökeni bir şaman efsanesine bağlanılarak izah edilmiştir. Çalışmada göl üzerinde 

yürüme efsanelerinin kökeninin Kitab-ı Mukaddes kaynaklı olabilmesinden ziyade tespit edilmiş olan 

şaman efsanesi sayesinde Türk kaynaklı olduğu açıklanmaktadır. Burada sözü edilen şaman efsanesi 

şu şekildedir:  

 

“Çok eski zamanlarda, Kaçikat boyunda, Kaçikat Oyun isimli meşhur bir şaman vardı. 

Onun hakkında çeşitli olaylar anlatılır. Bir gün Kaçikat, Nemyugin boyuna giderek, 

orada şaman olan Solkolooh’tan, kendisine yardımcı olmasını rica etti. Sokolooh bu 

isteği kabul etti. Her iki şaman da farklı yerlere gittiler. Kaçikatlı şaman, ayağına 

rengarenk kestiği söğüt çubuğunu bağlayarak, Lena ırmağının üstünde yürüyüp, karşı 

sahile geçti. Şaman Solkolooh ise Lena’nın diğer sahilinde durup, ıslık çalmaya 

başladı. O anda karşı sahilden bir kayık onun yanına geldi. Şaman bu kayığa binerek 

karşıya geçti (Bayat 2004: 124-125. Özetlenmiş şekli için bk. Güngör 1997: 7-8, Aziz 

Ayva 2007: 194).   

 

Kaçikat isimli şamanın bir söğüt çubuğu vasıtasıyla denizden yürüyerek geçmesi bu motifin temelini 

oluşturmaktadır. Az bilinen şaman efsanelerinin zamanla gün yüzüne çıkarılması sonucunda köken 

konusunda Türk mitolojisinin ne kadar zengin olduğu ispat edilecektir. Budist rahiplerin ve şamanların 

efsanelerinde görülen su üzerinde yürüme motifi zamanla evliya menkıbelerine tezahür ederek 

keramet olarak yansımıştır. Ayva’nın çalışmasından hareketle su üzerinde yürüme motifinin kökeninin 

Türk mitolojik sistemine ve şaman pratiklerine bağlanması muhtemeldir.  
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Ali Berat Alptekin, Saltıknâme’de yer alan efsanelerin günümüz sözlü kültüründe yansımalarını tespit 

ettiği çalışmasında belirlemiş olduğu başlıklarda su üzerinde yürüme motifine de yer vermiştir. 

Kültürün sürekliliğinin incelendiği bu makalede Saltıknâme’de bulunan efsane motiflerinin Şamanizm 

kökenli olduğu vurgulanmıştır:  

 

“Sarı Saltuk’a bağlı olarak anlatılan efsanelerin kökeni Şamanizm’e kadar 

götürülebilmektedir. Bilindiği gibi şaman obasının her şeyidir. Saltukname’de ve 

günümüzde anlatılan kerametlerin büyük çoğunluğun İslam öncesinde şaman 

göstermektedir. Bize göre Türkler yeni dinleri İslamiyet’e geçince eski inançlarında 

bazı hususları yeni dinin emrine vermişlerdir. Böylece bir dinin hatırası zayıfladıkça 

eski inanışlar yeni dine adapte edilmiştir” (Alptekin 2013: 17). 

 

Sarı Saltık’ın Su Üzerinde Yürümesi: 

Cem Sultan’ın emriyle Ebu’l- Hayr-ı Rûmî tarafından Anadolu ve Rumeli’den yedi yılda (1473-1480) 

derlenen bu metinler, Türk dili, Türk folkloru, Türk tarihi ve kültürü açısından oldukça önemlidir. 

Özellikle dinî, inandırıcı ve kısa olmasıyla diğer halk anlatmalarından ayrılan Saltuknâme’deki pek 

çok efsane örne ğinin benzerlerini günümüz sözlü kaynaklarında tespit edebiliyoruz (Alptekin 2013: 

6). 

 

Anadolu sahası Alevî-Bektaşî menkıbelerindeki Baba, Eren, Alp, Alperen, Abdal, Dede, Sultan, vb. 

makam sahiplerinin gösterdikleri kerametlerin hemen hepsinin, kamlık / şamanlık geleneğindeki 

menkıbelere, efsane ve inanmalara dayandığını söyleyebiliriz (Ayva 2007: 196). Bu düşünceden 

hareketle Sarı Saltık’ın su üzerinde yürümesi hikmetinin kökenini şamanlık geleneğinde şamanın su 

üzerinde yürümesinin kabuk değiştirmiş haline benzetmek yanlış olmayacaktır. Rum diyarında 

İslamiyet’i yayan Sarı Saltık’ın gerçekleştirmiş olduğu pek çok hikmet vardır. Su üzerinde yürüme 

motifi bu eserde şu hikâyelerde görüldüğü şekilde geçmektedir:  

 

Sarı Saltık denize düşeceği zaman ayağının altında bir taş çıkar. Sarı Saltık avucuyla denize toprak 

serper bu topraklar denizde büyür kara olurlar (Yüce 1987: 148). Altay yaratılış mitinde bu olaya 

benzer bir örnek şu şekilde geçmektedir: 

 

 “Büyük Ak yaratıcı Ürüng-ayıg-toyon, ta başlangıçlarda, büyük denizin üzerinde, 

yükseklerde durup dururken, su üstünde yüzen bir köpük gördü. Tanrı durdu ve 

köpüğe sordu : —“ Sen kimsin ?” Diye. Köpük baktı Tanrı’ya, dedi : —“ Ben bir 

Şeytanım. Ta su dibinde yerde, ben orada yaşarım.” Tanrı döndü Şeytana —“ Gerçek 

mi bilmem sözün! Var mı su altında yer! öyleyse getir bana, yerden bir parça toprak!” 

Şeytan daldı denize, epey bir zaman geçti. Sonra Şeytan göründü, elinde az toprakla. 

Tanrı eline aldı, kara toprağa baktı. Takdis etti toprağı, elinden suya attı. Sonra 

Şeytan düşündü, şu Tanrı’yı ben nasıl, suya batırayım da, suda boğayım diye. Fakat 

tam bu sırada, toprak nasıl olduysa, başladı büyümeğe, etrafa yayılmağa. Sertleşti 

katılaştı. Denizin büyük kısmı, hemen toprakla doldu” (Ögel 2010 448). 

 

Sarı Saltık kâfirleri mağlup edince atını denize sürer ve elindeki toprağı denize atıp denizi karaya 

çevirir. Kendisi ve müritleri kolaylıkla bu engeli aşarlar. Düşman gemilerinin denizi geçememesi için 

beddua eder, sonrasında çıkan şiddetli fırtına düşman gemilerini yok eder ve yerle yeksan olurlar:  

 

“Alyanos helak olunca kâfirler tarumar oldular, kaçtılar. Müslümanlar kaleden çıkıp 

kâfirleri ele aldılar, kırdılar. Kırk parça gemilerini ele geçirdiler. Gerisi kaçtı, gitti. 

Karadeniz içine girip gittiler. Server (Sarı Saltık) atını denize sürdü, ardlarınca denize 

girdi. Eliyle toprak saçardı. Su, kara olurdu. Bu yer, Boztepe’nin önünde bellidir. 

Kâfirler denize girip gittiler. Şerif: 

 

-İnşallah helak olurlar, diye beddua etti. Raviler rivayet ederler ki, o gemiler 

Karadeniz’e çıkınca Hak Teâlâ bir yel verdi. O gemilerin her birini bir taşa vurdu. 
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Kimini kenara vurdu, kimini batırdı. Ancak üç parça gemi kurtulup İstanbul’a ulaştı. 

Onları da şehir önünde kenara attı. (Demir-Erdem 2013: 60-61).  

 

Hz. İsa’ya atfedilen mucizelerden biri de ayakları ıslanmadan deniz veya su üzerinde yürümesidir. Bu 

mucize Saltuk-nâme’de bazen aynen bazen de değişik biçimde Sarı Saltuk’a mal edilmektedir. Sarı 

Saltık denizde yürür su topuklarına kadar çıkmaz. Elinin işareti ile düşman gemilerini bir çark gibi 

döndürür.  Sarı Saltuk’un atı da denizde yürümekte ve su topuklarına kadar çıkmamaktadır. Tabii 

olarak denizde yürüyen nesnenin cinsi de zaman zaman değişmektedir (Yüce 1987: 139-140). 

Kahramanın atının da su üzerinde yürümesi ise oldukça ilgi çekicidir.  

 

Sarı Saltık kendisi su üzerinde yürür ve yanındaki dervişleri de ona eşlik ederler. Bu hikâye ise Hz. 

İsa’nın öğrencisi ile arasında geçen hadiseye oldukça benzer:  

 

“O üç derviş, Şerif’e: - Ya Server! Bize bu gemi lazım idi. niçin koyverdin, dedi. Şerif: 

- Bize bir kişi lazım. Sabredin, gemisiz de geçeriz, dedi. Sözü tamam olmadan 

karşıdan bir derviş gelip selam verdi. Şerif, selamı alıp: 

-Dediğim kişi işte geldi, dedi. 

Oturdular, bir müddet sohbet ettiler. Dervişler: 

- Server! Biz seninle Rum’a geçmek, gaza yapmak istiyoruz, dediler. Şerif kabul etti. 

Sonra ayağa kalktı, sırtındaki keçesini çıkardı, denize bıraktı. Keçe suya batmadı. O 

dervişlere: 

- Babalarım! Bu keçe suya batmaz. İsterseniz bunun üstünde durarak denizi 

geçebiliriz, dedi. Onlar: 

-Evet, isteriz, dediler. Server: 

- Ben “Allah!” diyeyim. Sizler de “ya Baba!” deyiniz. Zira sizler, bana yetiştiniz. Be, 

Allahutealaya yakınlık derecesiyle yetiştim. Nitekim Tanrı, Kelam- ı Kadim’de şöyle 

buyurur “Ve nahnü akrebü ileyhi min habli’l- verid.” Şimdi ben de size bu hususta 

aracı olayım, dedi. Dervişler razı oldu. Beşi de keçe üzerine bindiler, batmayıp 

gittiler. Biraz yer gittiler. Sonra gelen dervişin aklına bir şey geldi, “Biz niçin ‘Allah!’ 

demiyoruz. Bizim derecemiz bu sözü söylememize engel değil. Hak yanında herkes 

birdir, fark nedir? dedi. “Baba” demeyip “Allah, Allah!” dedi. En ortada olan derviş 

oturmuştu. Hemen keçenin bir yanı suya battı. Derviş de suya batmaya başladı. Su 

boğazına kadar geldi. Baktı ki hakikaten boğuluyor: 

-İmdat batacağım, diye çağırdı. Server(Sarı Saltık): 

- “Babacığım!” de ki kurtulasın, dedi. 

Üç derviş bunu gördü. “Babacığım!” diye çağırıştılar. O derviş de “Baba!” dedi. 

Server mübarek elini sundu. Derviş de sudan çıkarıp elini uzattı.  Server üç derviş ile 

yürüdü, denizi geçti. Bir yere çıktılar (Demir- Erdem 2013: 283- 284).  

 

Hz. İsa’nın, imanı zayıf olan öğrencisine suda boğulma tehlikesi karşısında yardım edip denizi 

yürüyerek geçmesini sağladığı gibi Sarı Saltık da imanı zayıflayan dervişlerine yardım eder ve onları 

boğulmaktan kurtarır. Hz. İsa ve Sarı Saltık arasında bu hikâye ile bir benzerlik kurulması 

Hıristiyanlıkta gerçekleşen bir mucizenin Müslüman dervişler tarafından da gerçekleştirilebileceğini 

ispat etmek için kullanılmış olabilir. Sarı Saltık, İslamiyet’i yaymak için gaza yapan hilal-hac 

mücadelesinin temsilcisi, batılın kovucusudur. Her ne kadar olaylar dinî anlatılar çerçevesinde gelişse 

de eski Türk inanç sisteminden izler ve kültürel kodlar bulunmaktadır. Hem göçün lideri hem de şeyh 

olan Sarı Saltık çifte statüye sahiptir.  Ahmet Yaşar Ocak’a göre bu çifte statünün kökü İslam öncesi 

Orta Asya’ya kadar gitmektedir. Orada da şamanlar aynı durumda idiler. Bir şaman hem kabilenin 

reisliğini hem dini liderliğini yürütmekteydi. Bu durum Alevilikte de korunmuştur. Alevi dedeleri de 

Türkmen babalarının bu çifte kimliğini sürdürmüşlerdir (Ocak 2016: 93).  Sarı Saltık’ın kimliği 

hakkında önemli çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. Bu çalışmada asıl sorgulanmak istenen 

husus sadece diğer Sami dinler ve İslamiyet karşılaştırmasından ziyade Sarı Saltık’ın su üzerinde 

yürümesi motifinin mitolojik kökenli olabileceğidir. Tabiat kuvvetleri üzerinde hâkimiyet kuran Sarı 

Saltık, İslam öncesi eski Türk inancını tam olarak kaybetmiş değildir. Su üzerinde yürüme motifinin 

kökeni Kitab-ı Mukaddes kaynaklı olabileceği gibi Şamanizm’e de dayanabilir.   
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Sarı Saltık seccadesi sayesinde denizde boğulmadan ibadet eder. Onun derin iman gücü sayesinde 

zorlukları aşması metinde şu şekilde yer alır: 

 

 “Bazen seccadesini Tuna’nın suyuna bırakır. Üstüne çıkar, gezerdi. Suya batmazdı. 

Büyük bir direği vardı. Onu seccadenin üstüne bırakıp Tuna’yı öte geçerdi. Eli ile 

büyük direği kaldırırdı”(Demir- Erdem 2013: 303). Şerif gördü ki kâfirler 

kendisini ok yağmuruna tuttu. Hemen yerinden kalktı. Büyük bir mermer direği, iki eli 

ile başının üzerine getirdi. O gemiye fırlattı. O direk gemiyi deldi. Kâfirler, hep 

birlikte gemi ile battı. Mermer direk suya batmayıp Şerif’in yanına geri geldi, durdu. 

Şerif o direği aldı, seccadenin üstüne koydu. Geri gelip Baba şehrine çıktı (Demir- 

Erdem 2013: 306-307). 

 

Sarı Saltık kimi zaman da atı sayesinde su üzerinde batmadan yürüyebilirdi. … Şerif atına bindi, 

denizdeki lainlerin üzerine yürüdü. Deniz, atının dizlerine çıkmazdı (Demir- Erdem, 2013: 324). Sarı 

Saltık’ın suda batmamasına yardımcı hayvan atı Ankabil’dir. 

 

Aynı zamanda İlyas peygamber duası sayesinde de Saltık su üzerinde durabilirdi. Şerif, Abşurak’a 

gitti. Deniz içinde yürüdü. Deniz topuğuna bile gelmezdi. Zira İlyas peygamber duasını okurdu. Deniz 

ona arkadaş oldu, batmadı. Mudan kâfirleri onu görünce çok korktular (Demir- Erdem, 2013: 312). 

 

Sonuç 

…Velî bakar ki, az evvel kendisinin dizlerine kadar girerek geçtiği gölden çoban adeta yürüyerek 

geçmektedir; topuklarına kadar suya ya girmiştir veya girmemiştir. Onun ibadet etmedeki 

samimiyetini ve ayakları suya girmeden gölden geçişini birlikte düşünen velî, çobana şu cevabı verir: 

“Sen yine bildiğin gibi ibadet, bildiğin gibi dua et Allah’a hepsi kabul olunur.” (Sakaoğlu 1976: 113-

114). Bu özetlenmiş efsaneden anlaşıldığı üzere gölden yürüyerek geçmeye yardımcı olan imanın 

gücüdür. Su üzerinde yürüme motifi pek çok göl efsanelerine konu olmuştur. Bu konu üzerinde detaylı 

bilgi için Aziz Ayva’nın “Anadolu Göl Efsaneleri” ve Saim Sakaoğlu’nun “Eğirdir’de Anlatılan 

Gölden Yürüyerek Geçme Efsaneleri Üzerine” adlı çalışmaları referans olmaktadır.  

 

Saltıknâme adlı eserde Hıristiyan çevre ile kurulmuş olan ilişkilerden dolayı anlatılar ve inanmalar 

birbirine benzemektedir. Saltıknâme adlı eserde su üzerinde yürümenin kökeni şaman hikâyelerinde 

şamanın su üzerinde yürümesi ile benzerlik gösterir. Bu çalışma şamanın su üzerinde yürümesini 

temele alarak yaratılış mitlerinin de vasıtasıyla bu motifin kökeninin Şamanizm kaynaklı olduğunu 

söylenmektedir. Şamanın su üzerinde yürümesi hikâyesi zamanla velinin kerameti halini almıştır. 

Şahıs ve tür değişmiş olsa da motif aynı kalmıştır. Bu motifin kökeni eski Türk inancı kaynaklıdır.  

 

Özü bir olanın sözü de birdir. Türk devletleri arasında bu ve buna benzer pek çok motif 

bulunmaktadır. Bu çalışmalar daha çok şaman efsaneleri bilindiği takdirde daha kalıcı olacaktır. Bu 

sayede Türk devletleri ve toplulukları arasında yakın temaslar kurulacaktır.  
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ÖZET 

İnsanların bir amaç uğruna bir araya gelme, toplanma aktivitesinin kentin devasa duvarlarında 

sorgulanması, kentlinin üretilen duvar resim sanatının biçimsel yönden yüzeyini, içerik yönünden ise 

yorumunu görmeye zorlar. Sanatsal bir ifade biçimi olarak kentlerdeki duvar resimleri, günlük 

yaşamda sokak sanatçılarının insanlara ulaşma aracıdır. Bu makalede, Arjantinli sanatçı Hyuro'nun 

sanat eserleri ve kendi ortamlarında (kent sokakları ve iç mekanlar) yaşayan canlılar olarak kentlilerin 

biyolojik ve sosyal perspektiflerinden kent duvarlarının sanat yüzeyleri olarak kullanılması 

araştırılmaktadır. Hyuro'nun eserlerinde yer alan insanların günlük etkinliklerini eleştirme biçimine 

bakıldığında, genellikle insan vücutlarına tıpkı doğal ortamında faaliyet gösteren vahşi hayvanlar gibi 

yansıttığı görülmektedir. Hyuro'nun sanat eserlerinde, bireyin farklı kavramlara (özgürlük, işbirliği, 

paylaşım, protesto etme gibi) gerçeküstü tasvirleri, kentlinin kendi örtülü, gizli, tarif edilmemiş 

durumlarıyla başa çıkabilmesi için yeni yollar açmaktadır. Bu noktadan itibaren, müzelerin, galerilerin 

veya sergilerin sınırlarının ötesinde, Hyuro'nun figürlerinin bir araya geldiği kent duvarları, 

izleyicilere ulaşan sanatsal bir mekan haline gelmektedir. Çalışmada Hyuro'nun duvar resimleri 

sergilendikleri mekan, malzeme, çalışmanın teması, figürlerin analizi, tasarım ilke ve elemanları da 

dikkate alınarak göstergebilimsel yöntem kullanılarak incelenecektir. Çalışmada özellikle imgelerin 

çözümlenmesi aşamasında Roland Barthes'ın "Image Music Text" yapıtından faydalanılacaktır. Duvar 

resimlerinin ve resimlerin analizinde yer alan imgelerin kent duvarlarında kalıcılığı bağlamında Pierre 

Nora'nın "Hafıza Mekanları" yapıtı temel kaynak olarak çalışmaya ışık tutacaktır. Elde edilen bulgular 

ışığında kentli bireyin günlük faaliyetlerinin dikkate değer kılınması ve kentliye sunumu konusunda 

Hyuro'nun eserlerinden ilham alınarak kentsel mekanın sanat alanı olarak kullanımı, sanatçının atölye, 

galeri gibi kapalı alanı  aşarak sanatsal üretimini sokakta gerçekleştirmesi üzerine de odaklanılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sokak Sanatı, Kent Duvarı, İllüstrasyon, Temsil, Göstergebilim 

 

ABSTRACT 

The questioning of the activity of gathering people and gathering for the purpose forces people to see 

the formal surface and the interpretation of the art of wall painting produced. As a form of artistic 

expression, murals in cities are the means of street artists to reach people in daily life. In this article, 

the art works of the Argentinian artist Hyuro and the citizens’ living environments (city streets and 

interiors) are explored as the art surfaces of the city walls from the biological and social perspectives 

of the citizens. Looking at the way Hyuro criticizes the daily activities of people in his works, it is 

often reflected in human bodies as wild animals that operate in their natural environment. In Hyuro's 

works of art, surreal depictions of the individual to different concepts (such as freedom, cooperation, 

sharing, protesting) open up new ways for the citizen to cope with his own hidden, covered, undefined 

situations. From this point on, beyond the boundaries of museums, galleries or exhibitions, the city 

walls, where Hyuro's figures come together, become an artistic venue for audiences. In this study, the 

murals of Hyuro will be examined by using semiotic method considering the space, material, theme of 

the study, analysis of figures, design principles and elements. Roland Barthes's "Image Music Text" 

will be used especially in the analysis of images. Pierre Nora's work “Memory Spaces” will shed light 

on working as the main source in terms of the permanence of the images in the analysis of the murals 

and the images on the city walls. In the light of the findings, inspriring from Hyuro's works on making 

the daily activities of the urban individual remarkable and presenting it to the citizen, it will be focused 

on the use of urban space as an art space and the artist’s performing the artistic production on the street 

beyond the closed area such as workshops and galleries. 

Keywords: street art, city wall, illustration, representation, semiotics 
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1. GİRİŞ 

Kent duvarları, sanatçılar için birer tasarım yüzeyi, kentli için ise günlük faaliyetlerini gerçekleştirdiği 

sırada yanından geçip gittiği dikey yüzeylerdir. Bu duvarların bireyin dikkatini çekmesi ne zaman 

gerçekleşir? Duvarlar üzerinde estetik değer taşısın taşımasın herhangi bir çizgi, kelime, yazı, resim 

gibi müdahale edilmiş boya yer aldığında. Bu çalışma, Arjantinli sanatçı Hyuro’nun projeler 

kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiği duvar resimleriyle sınırlıdır. Çalışmada, 

Hyuro’nun insanların günlük yaşantıda karşılaştıkları birtakım durumlar, sorunlar, hızlı akan günlük 

yaşantının içinde ritüele dönüşmüş aktivitelerin, tarihte yaşanmış ve etkisi hala süren birtakım sosyal, 

etik, politik sorunların yansıdığı illüstrasyonların göstergebilimsel analizi ile unutulmaya yüz tutmuş, 

dikkat edilmeyen, görmezden gelinen durumların yansıdığı bu çalışmaların sorgulanması 

amaçlanmaktadır.  

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sokak sanatı ile akla ilk gelenin ortamın açık alan, bir sokak olduğu ve bu açık alanda, sokakta 

gerçekleştirilen sanat olduğu söylenebilir. Sokakta gerçekleştirilen sanata ihtiyaç duyulmasının nedeni 

sokaklardaki gri beton binaların çoğalması, tek tip kepenklerin, tuğla duvarların veya çok katlı düz 

duvarların yükselmesi olması mıdır? Bu duvarların boşluğu, tıpkı bir sanat yapıtına başlanmadan önce 

açılan boş bir tuval yüzeyi, boş bir kağıt parçası gibi kişiyi yaratıcı ürünleri yüzeye aktarmaya iten bir 

alandan söz etmek mümkündür. Sokak sanatçısı için yüzey, yüzeyin ölçüsü, bulunduğu konum, gün 

ışığının gün boyunca yüzeye nasıl düştüğü, yine aynı şekilde gece ışıkların, spot lambaların yüzeyi 

nasıl aydınlattığı çalışmaya başlamadan önce dikkate aldığı önemli noktalardandır. Eserin üretimi 

öncesinde biçimsel kaygılardan söz etmek kaçınılmaz olsa da eserin üretim amacı, işlevi, eserin üretim 

süreci ve ne koşullarda gerçekleştirildiği de önem taşımaktadır. Çünkü sokak sanatının 

gerçekleştirildiği yer kişiye özel bir alan değildir, bir tuval yüzeyi değildir. Gerçekleştirilen duvar 

resmi, topluma açık, herkesin görebileceği, büyük olasılıkla da ortak kullanım bir alanlarından birinde 

konumlandırılmıştır.   

 

Sokak sanatı, sokakta legal (projeler, belediyelerle işbirliği yapılarak) illegal (müdahale edilmesi yasak 

kamu/özel alanların yüzeyleri) olarak gerçekleştirilen sanat çalışmalarını kapsamaktadır: Graffiti, 

illüstrasyon, enstalasyon, kolaj, tiyatro, canlı heykellik, performans vb. sanat türlerinin sokakta 

gerçekleştirilmesidir. Kent duvarı ile çalışmada ifade edilmek istenen özel/kamuya ait duvarlardır. 

Bina duvarı, sokaklardaki reklam panoları, otopark alanının zemini gibi farklı yüzeyler, sokak sanatı 

için uygun zemin olabilir.  

 

Temsil etme, görsel iletişim incelemelerinin, estetik ve semiyotiğin önemli bir yönüdür. Charles 

Sanders Peirce ve Ferdinanda de Saussure’ün çalışmaları, ikonik, sembolik ve göstergesel temsille 

ilgili teorilerin ve dilin bir işaretler dizisi olduğu teorisinin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur 

(Wigan, 2012: 242). Temsili görsel, sanatta, konu ve nesnelerin fiziksel dünyada göründükleri gibi, 

tanınabilir, gerçekçi grafiklerle betimlenmesi anlamına gelir. Temsili olmayan soyut sanatın karşıtıdır. 

İllüstrasyon alanında terim, işaretlerin ve görsel dilin iletişim için ve başka bir şeyi temsil etmek üzere 

manipülasyonunu da kapsar (Wigan, 2012: 242). 

 

Medya daima bir duyu unsurları ile semiyotik unsurlar karışımıdır ve görsel medya diye adlandırılan 

her medya, ses ile görüşü, metinle imajı birleştiren karışık ya da melez bir oluşumdur. Hatta görmenin 

(vision) kendisi bile bütünüyle optik değildir; operasyonları için, optik ve dokunma duyusu 

izlenimlerinin koordinasyonu gerekir (Mitchell, 2005: XV). "Gösterge, bir gösteren ile bir 

gösterilenden kuruludur. Gösterenler düzlemi anlatım düzlemini, gösterilenler düzlemiyse içerik 

düzlemini oluşturur" (Barthes, 1993: 40). İllüstrasyon, görseller aracılığıyla anlatımın gerçekleştiği bir 

tekniktir: "Açıklamak, örneklendirmek ya da süslemek amaçlı resimlendirme çalışmasıdır. İster elle, 

ister dijital yöntemlerle yapılmış olsun illüstrasyonun sayılamayacak kadar çok çeşidi vardır ve 

fotoğrafın gerçekliğinin iletmeye yeterli olmadığı mesajları iletmekte kullanılır" (Ambrose & Harris, 

2010: 123). Bir illüstrasyonda kullanılan imaj, birincil anlamıyla kullanılacağı gibi, ikincil anlamlar da 

ifade edebilir. Örneğin bir elbise, bir mutfak örtüsü, bir heykelcik, bir giysi askısı, bir beyaz örtü sahip 

olduğu birincil anlamın yanında birleştiği diğer imajlar veya başlı başına kendisi bulunduğu ortam 



EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.com Volume (9), Year (2019)   Page 81 

dolayısıyla ikincil anlamlar, mesajlar iletebilir. Hyuro'nun çalışmalarında bu ikincil anlamlar, somut, 

basit, minimal illüstrasyon çizimleriyle birlikte iletilmektedir. 

 

3. BULGU ve TARTIŞMALAR 

"Eski bir etimolojiye göre, imaj kelimesi, kökü itibariyle 'imitari' ile bağlantılıdır. Bu tanımla, 

kendimizi en önemli problemin merkezinde; görüntülerin semiyolojisiyle karşı karşıya buluruz: analog 

gösterimi ('kopya') sembollerin basitçe bitiştirilmiş halini değil de göstergelerin doğru sistemlerini mi 

üretir? Analog bir 'kod' düşünmek mümkün müdür (dijital olanın aksine)?" (Barthes, 1977: 32). 

Barthes, "Image Music Text" isimli çalışmasında, fotoğraflar üzerinden değerlendirdiği göstergeler ile 

ilgili, dijital olanın ötesinde anlamların görsel olarak tasarımcı/sanatçı tarafından belli kodlarla anlatım 

sağlamasının mümkün olup olmadığını tartışmaktadır. Barthes'ın göstergelerle ilgili yorumlarından 

yola çıkılarak bu çalışmada değerlendirilen Hyuro'nun eserlerinde nesnelerin illüstrasyonlarının 

anlatım gücü, anlam ifade ediş biçimleri çözümlenmiştir. 

 

3.1 Hyuro'nun Eserlerinin Analizi 

Hyuro'nun kişisel web sayfasından elde edilen çalışmalarından seçilen on örnekte, çalışma tarzı, 

teması, kullandığı renkleri, kompozisyon anlayışı, grafik tasarım ilkelerinden tekrar öğesini sıklıkla 

kullanması, grafik tasarım öğelerinden ise boşluk unsuruna yer vermesi üzeirnde durulmuştur. 

Hyuro'nun  çalışmalarının özelliklerinin irdelendiği bu bölümde, ayrıca seçilen örnekler, gösterge, 

gösteren ve gösterilen başlıkları ile göstergebilimsel olarak analiz edilmiştir. 

 

Görsel 1. What Remains (Geriye Kalan), Belo Horizonte, Brezilya 2018 

 
Gösterge Gösteren Gösterilen 

Nesne Küçük kız elbisesi Pastel tonlarda, işlemeli elbise 

geride kalanın sadece bir nesne 

olduğuna dikkat çekmek amacıyla 

betimlenmiştir.  Kürtaj sonrasında 

kaybedilen bebeğe veya kürtaj 

sırasındaki sağlıksız koşullar 

nedeniyle ölen anne adayına 

gönderme yapılmaktadır. 

Nesne İki adet elbise askısı Sağlıklı olmayan yöntemlerle 

gerçekleştirilen kürtaj 

Tablo 1. What Remains (Geriye Kalan) Göstergebilimsel Analizi 

 

Brezilya'da kürtaj yasağına karşı bir protesto olarak gerçekleştirilen bu duvar resmi, çok katlı bir 

binanın yan yüzeyine uygulanmıştır. Brezilya'daki kürtaj sorununu, gelir düzeyi düşük kadınların 

sağlıksız koşullarda gerçekleştirilen kürtaj sonrasında ölümüne dikkat çekmek amacıyla 

gerçekleştirdiği bu çalışmada, sanatçının kadınların güncel sorunlarından biri olan kürtaj yasağına 

olduğu kadar; ekonomik ve toplumsal adaletsizliğe de dikkat çektiği görülmektedir. Bir sorunu başka 

bir şekilde ifade etmek, metaforlaştırarak anlatmak Hyuro'nun yöntemlerinden biridir.  

 

İmge, geriye kalanları, gizli bir kürtajın kışkırtılması gerekliliği ile karşı karşıya kalan her kadının 

kaybı karşısında oluşan boşluğu temsil etmektedir. Elbisenin asıldığı askı, örgü iğnesi olabileceği için, 

günlük kürtajların uygulanmaya devam ettiği enstrümanlar gibi günlük acı veren bir elemanı 

sembolize etmektedir. Elbisenin sonu yok, binanın altında devam ediyor ve bu yasa değişmedikçe 

devam edecek (http://www.hyuro.es/project/%c2%a8-what-remains%c2%a8-belo-horizonte-brasil-

2018/). 

http://www.hyuro.es/project/%c2%a8-what-remains%c2%a8-belo-horizonte-brasil-2018/
http://www.hyuro.es/project/%c2%a8-what-remains%c2%a8-belo-horizonte-brasil-2018/
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Görsel 2. In/Between (İçinde/Arasında), Kopenhag, Danimarka 2013 

 
Gösterge Gösteren Gösterilen 

Hayvan Geyikler Kentin doğal ortamında bulunan 

geyiklerin duvar üzerinde 

yansımaları olarak illüstrasyonlar 

yer almaktadır 

Doğa Ağaç siluetleri (siyah ve beyaz 

geçişlerle) 

Siyahtan beyaza geçen ağaç 

siluetleri, siyah beyaz ve gri zemin 

gece ve gündüzü, doğada var olan 

döngüyü temsil etmektedir 

Tablo 2. In/Between (İçinde/Arasında) Göstergebilimsel Analizi 

 

Hyuro, bir kentin özellikle yerel, kültürel, doğal değerlerine önem vermekte ve bunu çalışmalarına 

yani kentin duvar yüzeyine yansıtmaktadır. Kopenhag havaalanı yolu üzerinde gerçekleştirdiği 

“In/Between” projesinde de Kopenhag geyiklerini ve ağaç gövdelerini betimlemiştir. Yol kenarında 

271 metre boyunca gerçekleştirilmiş duvar resminin biçimsel özelliklerine bakıldığında, siyah, beyaz 

ve gri tonlardan oluşmaktadır. Siluet ve illüstratif betimlemelerle oluşturulan geyik imgeleri siyah 

beyaz ağaçlar arasında ve gri boşlukta yerleştirilmiştir. Temel tasarım ilkelerinden tekrar ilkesinin 

kullanıldığı çalışma, yol boyunca takip edildiğinde değişen arka zemin üzerinde (siyah ve beyaz ağaç 

siluetleri, gri boşluk) tekrarlanan geyik imgesinin hareket ettiği bir animasyona dönüştürüldüğü 

görülmektedir. 

 

Duvar resmiyle ilgili olarak Hyuro şunları dile getirmiştir: "Muhalifler savaşında kimse kazanmaz ve 

kimse kaybetmez. Bu sadece bir döngü, sadece bir başkası. Bir geyik ağaçlarda koşar ve kaybolur, 

orman dallarında onu yutar. Zamana karşı yarışı kazanamazsın. Önce gece gelecek ve karanlığını 

getirecek, ancak Kopenhag huzur içinde uyuyabilir. Sabah güneş tekrar doğacak ve geyikler yoluna 

devam edecek. Doğa rotasını alır. Doğa şehirle, şehir doğayla buluşuyor; kaos düzeni, düzen kaosu 

karşılar; gece gündüzü, gündüz geceyi karşılar” (Rushmore, 2013). 

 

"Hafıza mekanları birçok boyuta sahip, önemli buluşma yerleridir. Tarih, mekanların araçları, üretilişi 

ve işleyişini konu alır" (Nora, 2006: 10). Mekanların ve bu mekanlarda gerçekleşen olayların 

hafızalarda bıraktığı izlerin silinmemesi için bazen sanatın rol üstlendiğini söylemek mümkündür. 

Sanatçının tuvali olarak işlev gören kent duvarları, toplumların gelişimi, refahı için önem taşıtan 

olaylar hakkında bilgi vermek, bireylere ışık tutmak amacıyla tarihten bir sahneyi yansıtmakta veya 

güncelliğini koruyan bir konunun su yüzüne çıkarılmasına yardım edebilmektedir. Görsel 3, 4 ve 5, 

kadının, dayanışmanın kilit nokta olduğu temaların kent duvarının yüzeyinde işlendiği Hyuro'nun 

çalışmalarından örneklerdir.  
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Görsel 3. İsimsiz, International Day for the Elimination of Violence against Women (Kadına Yönelik 

Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü), Ravenna, İtalya 2015 

 

"Tarihin hareketinden kopmuş ama tarihe iade edilmiş tarih anları. Artık ne tamamıyla hayat, ne de 

ölüm vardır, canlı hafıza deniz çekildiğinde kıyıda kalan deniz kabukları gibidir" (Nora, 2006: 23). 

Gerçekleşen bir olay, ancak yaşayan kişi ve olayın tanıkları için en derin anlamını taşımaktadır. Ancak 

aradan zaman geçtikten sonra tarihte yerini almış olsa da kişiler tarafından hissedilen nispeten daha az 

olacaktır. Dominik Cumhuriyeti'nden olan Mirabal kız kardeşlerin anısına gerçekleştirilen bu duvar 

resmi, İtalya, Ravenna şehrinde, Mirabal Kız Kardeşler Bahçesi'nde (Giardino Sorelle Mirabal) yer 

almaktadır. Çalışma, SUBSIDENZE Street Art Festival (SUBSIDENZE Sokak Sanatı Festivali) 

kapsamında oluşturulmuştur. Kendilerini "The Butterflies" (Kelebekler) olarak çağıran dört kız kardeş, 

Rafael Trujillo'nun diktatörlüğüne karşı çıkmışlar ve rejimine karşı gizli faaliyetlerde bulunmuşlardır. 

25 Kasım 1960'ta katledilen üç kız kardeşin anısına 1999 yılında 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete 

Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan edilmiştir (http://www.hyuro.es/project/ravenna-italy-

2015/).  

 
Gösterge Gösteren Gösterilen 

Nesne 3 adet gri tonlarda kadın elbisesi Gri tonlarda birbirinden farklı 

desenle oluşturulmuş elbiseler üç 

farklı bireyi Mirabal kız kardeşleri 

temsil etmektedir. Elbiselerin 

gölgesi zemine düşmektedir. 

Elbiselerin içinin boş olması, 

kişilerin öldürülmesi nedeniyle 

yokluklarına gönderme 

yapmaktadır. 

Nesne Gri kelebekler Kendilerini Kelebekler olarak 

betimleyen Mirabal kız kardeşlerin 

öldükten sonra çoğalarak yükselişini 

ve kadın dayanışmasını temsil 

etmektedir. 

Tablo 3. İsimsiz, International Day for the Elimination of Violence against Women (Kadına Yönelik 

Şiddetin Önlenmesi İçin Uluslararası Gün) Göstergebilimsel Analizi 

 

Cabanyal ve Monteleone di Puglia'daki duvar resimlerine bakıldığında, var olan bir soruna kadınların 

da el atmasının, kadınların birleşerek seslerini duyurmasının, sokaklarda haklarını korumasının görsel 

yolla sanatçı Hyuro tarafından kayıt altına alındığı görülmektedir. Ambrose ve Harris metonimiyi, bir 

bütünün parçasının bütünü tanımlamakta kullanılması olarak ifade etmiştir (Ambrose & Harris, 2010: 

163). Bu iki çalışmanın ortak yanı, kadınların masaya önemli konuyu, durumu, olayı yatırmış 

olmalarıdır. Birisinde kentleşmenin bir uzantısı olarak da değerlendirilen Cabanyal'daki caddenin 

büyütülmesi amacıyla tarihsel miras olarak değerlendirilen yapıların yıkımı konusunda alınan 

tehditleri simgeleyen bina illüstrasyonudur. Diğer çalışmada masaya yatırılan ve kafası olmayan figür 

ise diktatörlüğün metonimisi olarak yer almaktadır.  

http://www.hyuro.es/project/ravenna-italy-2015/
http://www.hyuro.es/project/ravenna-italy-2015/
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Görsel 4. Cabanyal, Valensiya, İspanya 2017 

 
Gösterge Gösteren Gösterilen 

Kadın 3 kadın figürü Kadınların protesto sırasındaki 

dayanışmasını, bir araya gelmelerini 

sembolize etmektedir. 

Nesne Bina Masadaki bina, tarihsel bir miras 

olan Cabanyal bölgesinin yıkımı 

için halkın zorlanması nedeniyle 

sembol olarak yer almaktadır 

Nesne Masa örtüsü Evlerde genel oalrak kullanılan bu 

temzlik, kurulama örtüsü, kadınların 

boylarından büyük işlere el 

atmalarının temsilidir. 

Tablo 4. Cabanyal Göstergebilimsel Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 5. İsimsiz, Monteleone di Puglia, İtalya 2016 

 

Willoke Sokak Sanatı Festivali (Willoke Street Art Festival) için hazırladığı bu çalışma,  Piazza 

Municipio of Monteleone di Puglia'da (Monteleone di Puglia Belediye Binası Meydanı) yer 

almaktadır. 23 Ağustos 1942 sabahında faşist rejim karşısında ilk ayaklanma gerçekleşmişti. Yüzlerce 

kadın, gıda kısıtlamalarını protesto etmek için bağırdı. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar cezaevinde on 

dört ay boyunca tutuklandı. Bu duvar, savaş dönemlerinde, hanelerde ve topraklarda kadınların 

üstlendiği rolleri, tarih boyunca büyük ölçüde susturulmuş bir görevden bahsetmektedir 

(http://www.hyuro.es/project/monteleone-di-puglia-italy-2016/). 

 
Gösterge Gösteren Gösterilen 

Kadın 3 kadın figürü Kadınların protesto sırasındaki 

dayanışmasını, bir araya gelmelerini 

sembolize etmektedir. 

Nesne Heykel Masada yatırılmış kafası olmayan 

heykel figürü, faşist rejimin 

sembolü olarak kullanılmıştır. 

Nesne Masa örtüsü Kadınların gıda kısıtlaması ile 

protestolarının simgesi olarak evde 

kullandıkları örtü çalışmada yer 

almaktadır. 

Tablo 5. İsimsiz (Monteleone di Puglia) Göstergebilimsel Analizi 

 

 

http://www.hyuro.es/project/monteleone-di-puglia-italy-2016/
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Görsel 6. Delimitación del espacio público (Kamusal alanın sınırlandırılması), Valensiya, İspanya, 

2018 

 

Hyuro'nun tepki gösterdiği konulardan birisi de kentleşme iile birlikte bireylerin kamusal alan 

haklarının ellerinden alınmasıdır. Tıpkı binanın yıkımı için zorlanan halk gibi günlük hayatını devam 

ettiren insanların gittikçe daha dar alanlara hapsedilmesine tepki olarak bu çalışmayı gerçekleştirdiği 

görülmektedir. 

 
Gösterge Gösteren Gösterilen 

Kişi İnsanlar Gündelik hayatta hareket halindeki 

insanlar 

Meydan Kamusal alan Kişilerin ortak kullanım alanı 

Nesne Bariyer Kamusal alanda kişilerin alanlarının 

daraltılması ve  hareketlerinin 

sınırlandırılması 

Tablo 6. Delimitación del espacio público (Kamusal alanın sınırlandırılması) Göstergebilimsel 

Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 7. Advertise the non- advertising (Olmayan Reklamın Reklamı), Rivas-Vaciamadrid, İspanya, 

2019 

 

Hyuro'nun bu çalışmasında insan figürü olmasa da kent duvarlarının yanı sıra reklam panosunu da bir 

işgal etme biçimi olarak ele alması ve kapital karşıtı, reklam karşıtı bir yorumda bulunması 

bakımından önemlidir. Kamusal alanda yer alan reklam panolarına karşı bir protesto niteliğinde olan 

çalışmada sadece beyaz örtü ile birçok anlam ifade edilmektedir. Gösterişli reklamlarla işgal edilen 

panolarda, bu defa Hyuro'nun çalışmalarında sıklıkla kullandığı "evden, evle ilgili, kadına ait" 

olduğunu belirten bir beyaz örtü yer almaktadır. Buradaki minimal anlatımda var olan tek bir örtü, 

çamaşırın panoya asıldığında oluşan drapelerle kendini göstermektedir.  

 
Gösterge Gösteren Gösterilen 

Nesne Boş beyaz perde Kapitalist rejim ve reklam sektörüne 

karşı duruş biçimi 

 

Tablo 7. Advertise the non- advertising (Olmayan Reklamın Reklamı) Göstergebilimsel Analizi 
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Görsel 8. An affective bond (Duygusal bir bağ), Aberdeen, İskoçya, 2018 

 
Gösterge Gösteren Gösterilen 

Kişi İki erkek figür İskoçlar ve İngilizler arasındaki sınır 

çatışmasını temsilen iki erkek figür 

çalışmada yer almıştır. 

Nesne Gömlek Bir sınır çatışması olması nedeniyle 

gömlek düğmeleri birbirine bitişik 

resmedilmiştir.  

Nesne Maske Birbirinden düşünce olarak farklı 

olduklarını simgelemektedir 

Tablo 8. An affective bond (Duygusal bir bağ) Göstergebilimsel Analizi 

 

İskoçya ve İngiltere’nin paylaştıkları sınır, İskoçya’nın İngiltere topraklarına katılmasını 

desteklememesi ve 18. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen ayaklanmaların başlangıcıyla birlikte 

binlerce yıldır süre İngiltere İskoçya gerilimi ile ilgili olan çalışmada, sınır ve iç içe olma durumu 

gömleklerin düğmelerinin birbirine iliklenmesi ile temsil edilmektedir. İngiltere ve İskoçya 

örneğinden yola çıkılarak ülkelerin sınırlarında yaşanan çatışmaların aslında birer duygusal bağdan 

kaynaklandığını, kıyafetlerin renkleri dışında bir ayrımın söz konusu olmadığı anlatılmaktadır. 

Hyuro’nun ifadesiyle imaj, en karmaşık tarafımızı karakterize eden çatışmalar ve çelişkilerin 

ilişkilerini iletmeyi amaçlamaktadır (http://www.hyuro.es/project/%c2%a8an-affective-bond%c2%a8-

aberdeen-scotland-2018/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 9. Process of immigration (Göç süreci), Vilvoorde, Belçika 2018 

  

http://www.hyuro.es/project/%c2%a8an-affective-bond%c2%a8-aberdeen-scotland-2018/
http://www.hyuro.es/project/%c2%a8an-affective-bond%c2%a8-aberdeen-scotland-2018/
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Gösterge Gösteren Gösterilen 

Kadın Göç etmeye hazırlanan kadın Göçmenlerin göç aşamasında 

yaşadıklarına dikkat çekmek ve algı 

oluşturmak amacıyla tek bir figür 

üzerinden çalışma 

gerçekleştirilmiştir.  

Nesne Beyaz örtü, şal Göç sırasında bireyi  koruyan bir 

eşyayı temsil etmektedir. 

Nesne Gri çuval Göç sırasında bireyin yanında 

taşıdıklarını temsil etmektedir. 

İçinde ne olduğunun 

gösterilmemesi, izleyicinin 

yorumlayarak konu üzerinde 

düşünmesini sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

Tablo 9. Process of immigration (Göç süreci) Göstergebilimsel Analizi 

 

Göç sürecini aşamalı olarak en yalın haliyle anlatmayı amaçlayan Hyuro, göç eden kadın, eşyalarını 

taşıdığı çuvalı ve çuvaldan çıkartıp sırtına sardığı şalı ile betimlenmiştir. Büyük boyutlu bir sınır 

duvarının koyu zemininde yer alan illüstrasyon, kadın figürün on farklı hareketinden oluşmaktadır. 

Diğer illüstrasyonlarında da görülen beyaz ve koyu kırmızı şal, bu defa masanın üzerindeki örtü olarak 

değil; kadının giysisi olarak vücudunu sarmaktadır. Gri çuvalın içinde neler olduğunu göremeyen 

izleyici, bu çalışma aracılığıyla göç süreci, taşınan eşyalar konusunda fikir yürütmeye zorlanmaktadır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 10. Reciprocity (Karşıtlık), Madrid, İspanya, 2015. 

 

 
Gösterge Gösteren Gösterilen 

Kişi Bir erkek bir kadın figür Cinsiyet eşitliği için karşıt cinsler 

kullanılmıştır. Yine başlar yoktur. 

Odak noktasının yüzler değil, eller 

olması istenmiştir. 

Nesne Günlük kıyafetler Günlük hayatın içinden bir kareye 

vurgu yapılmak istenmiştir. Cinsiyet 

farklılığı da bu kıyafetler ile 

verilmiştir. 

Organ Eller Eşitliği simgelemektedir. 

Tablo 10. Reciprocity (Karşıtlık) Göstergebilimsel Analizi 

 

Görsel metaforlar, az bilinen bir şeyi daha çok tanınan bir başka şeyle kıyaslayarak anlam aktarımında 

bulunulmasına yardımcı olurlar (Ambrose & Harris, 2010: 160). Madrid Street Art Project- Urban art 

and gender equality project (Madrid Sokak Sanatı Projesi - Kentsel sanat ve cinsiyet eşitliği projesi) 

kapsamında gerçekleştirdiği bu çalışmada Hyuro, cinsiyet eşitliğini çocuk oyunlarından biri olan el 

kızartmaca oyunu ile ilişkilendirerek izleyiciye sunmaktadır. Karşıtlık, karşılıklı olma, eşit şartlara 

sahip olma durumunu ellerin iki tarafta da eşit şartlarda yer alması ile sağlamıştır. 

 

4. SONUÇ 

Çalışmada, Hyuro'nun duvar resimlerinden 10 örnek seçilmiş ve genel olarak biçimsel ve içerik analizi 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca göstergebilimsel analiz yöntemi ile Hyuro'nun eserlerinin içerdiği görsel 
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kodlar ve taşıdıkları anlamlar açıklanmıştır. Hyuro’nun çalışmalarında genel olarak işlenen temaların 

göç, kadın hakları, günlük yaşantı, sosyal ilişkiler, insan hakları, kentleşme, şiddet, duygusal 

dışavurum olduğu görülmektedir. 

 
Çalışma Mekan Renk Tema Kompozisyon 

 

Çok katlı 

binanın yan 

duvarı, Belo 

Horizante, 

Brezilya, 2018 

Pastel Tonlar Kürtaj Boş zeminde elbise 

simetrik düzende, 

merkezde yer 

almaktadır. 

 

Kopenhag, 

Danimarka, 

2013 

Gri Yerel doğal değerler Geyik figürleri, 

siyah beyaz ağaç 

siluetleri, gri boşluk, 

temel tasarım tekrar 

ilkesi ile oluşturulan 

animasyon 

 

 

 

 

Ravenna, 

İtalya, 2015 

Gri  Kadına şiddet Birbirine sırtını 

vermiş içinde insan 

figürü yer almayan 

üç elbise, elbiseden 

havalanan 

kelebekler 

 

Valensiya, 

İspanya, 2017 

Pastel tonlar, 

gri, siyah, 

beyaz, kırmızı 

Kentleşme, yerel 

mirasın tehdidi 

Masanın etrafında 

konuyu tartışan, 

ayakta duran, 

portreleri olmayan 

üç kadın figürü 

 

 

Monteleone di 

Puglia, İtalya, 

2016 

Pastel tonlar, 

gri, siyah, 

beyaz, kırmızı 

Faşist rejim, gıda 

kısıtlamaları 

Masanın etrafında 

konuyu tartışan, 

ayakta duran, 

portreleri olmayan 

iki kadın figürü 

 

Valensiya, 

İspanya, 2018 

Pastel tonlar, 

sarı bariyerler 

Kamusal alanın 

daraltılması, 

insanların 

hareketlerinin 

sınırlandırılması 

Günlük hayatta 

hareket halindeki 

insanlar, sarı 

bariyer, tek renk 

zemin 

 

 

 

 

 

Rivas-

Vaciamadrid, 

İspanya, 2019 

 

Beyaz örtü Reklam sektörü, 

kapital rejime karşı 

duruş 

Billboard alanı 

içerisinde asılmış 

izlenimi veren beyaz 

örtü 
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Aberdeen, 

İskoçya, 2018 

Pastel tonlarda 

gömlekler, 

koyu renk 

pantolonlar 

Çatışma, şiddet, 

fikir ayrılığı 

İki ülkenin sınırıyla 

ilgili süregelen 

çatışmaları 

simgeleyen çalışma, 

bir köprünün 

üzerindeki duvar 

üzerinde sıkışmış 

vaziyette 

uygulanmıştır. 

Böylece alanın 

kişilere yetmediği, 

sıkışıp kaldıkları 

izlenimi verilmiştir.  

 

 

 

Vilvoorde, 

Belçika, 2018 

Pastel tonlarda 

giyim, beyaz 

örtü, gri çuval, 

koyu renk 

tuğşa duvar 

zemin 

Göç Göç sırasında 

kişilerin yaşadıkları 

sıkıntıların 

düşünülmesini 

sağlamak amacıyla 

en yalın biçimde, 

tekrarlanan 

görsellerle göç 

sürecinin aktarımı 

 

 

Madrid, 

İspanya, 2015 

Desenli pastel 

tonlarda 

kıyafetler, 

beyaz duvar 

zemini 

Cinsiyet eşitliği, 

karşılıklı anlaşma 

El kızartmaca 

oyununda her iki 

cinsin de birbirine 

eşit olduğunu 

mecazi bir bağ 

kurularak 

anlatılmıştır. 

 

Hyuro’nun kadın haklarını çoğunlukla savunduğu, tarihsel olaylarda/durumlarda göz ardı edilen kadın 

gücüne/emeğine odaklandığı dikkate alındığında feminist ifadenin çalışmalarına yansıdığını söylemek 

mümkündür. Tarihteki ve günümüzdeki olaylarda kadının üstlendiği rolü, kadının yaşadığı sıkıntıları 

yansıtmayı kendisine amaç edinmiş Hyuro, figürlerin yüzlerini genellikle kullanmamakta, duvar 

yüzeyinin dışında devam ettiği hissini vermekte; onların bedenlerine, ellerine vurgu yaparak 

gerçekleştirdikleri işler aracılığıyla hatırlanmasını sağlamaktadır.  

 

Hyuro'nun çalışmalarına bakıldığında figüratif oldukları ilk göze çarpandır. Ele aldığı temalar 

bağlamında ise bazı çalışmalarında toplumsal gerçekçidir: toplumsal, siyasi, ırksal adaletsizlikleri ya 

da ekonomik zorlukları konu alarak var olan duruma bir itiraz olarak çalışmalarını oluşturmaktadır 

(Hodge, 2016: 156). Sanatçının politik ve insancıl amaçlarını, sesini duyurmak istediği konuları, 

durumları, tarihsel boyutu olan ve etkisi hala süren sorunları çalışmalarındaki kendine özgü tarzdaki 

figürleriyle, bu figürlerin eylemleriyle aktarmayı amaçladığı görülmektedir. Bireyin içsel, gizli kalmış 

sorunlarına, duygularına odaklandığı çalışmalarında ise dışavurumcu bir anlatımı tercih ettiği 

görülmektedir.  

 

Hyuro'nun çalışmalarında metaforlar, tekrar ve dönüşüm ile insan, hayvan figürleri ve tema 

dahilindeki nesneler ile ilişkilendirilerek oluşturulmuştur. Örneğin içi boş, bedensiz kıyafetler 

Hyuro'nun etkili bir yan anlam ile gerçekleştirdiği illüstrasyonlardır. Sanatçı bedenlere, kıyafetlere, 

nesnelere yüklediği yan anlamlarla yalın, minimal bir anlatımı tercih etmektedir. Minimal, figüratif 

çalışmalarında mutlaka temel tasarım elemanlarından boşluk (espas) unsuruna ve bazı çalışmalarında 

da temel tasarım ilkelerinden tekrar ilkesine yer verdiği görülmektedir. 

 

Tuval yüzeyini, galerileri, atölyeleri aşarak çok katlı devasa binaların duvarlarında veya herhangi bir 

sokaktaki birkaç metrelik alanda oluşturulan çalışmalarda, Hyuro sesini dünya genelinde duyurmayı 

başarmış bir sanatçıdır. Öyle ki eserleri sadece İspanya, İtalya gibi benzer kültürel özelliklere sahip 
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ülkelerde değil; Belçika, İskoçya gibi kuzey ülkelerinin duvarlarında da yerini almayı başarmıştır. Ele 

alınan temaların ortak yanı ise, insanın içsel ve dışsal yaşadığı sorunların mecazi yolla izleyiciye, 

sokaklarda hareket halindeki bireye ulaşmasıdır. Konu ister bireysel ister toplumsal olsun kent 

duvarlarının tuval yüzeyi olarak kullanılması ve kentte yaşayan bireylere ulaşması, sanatın sınırlarının 

belirsizleştiğinin ve izleyiciye ulaştığı alanın genişlediğinin göstergesidir. 
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http://www.hyuro.es/project/cabanyal-valencia-spain-2017/ 

Görsel 5. Cabanyal, 21 Ağustos 2019 tarihinde 

http://www.hyuro.es/project/monteleone-di-puglia-italy-2016/ 

Görsel 6. Delimitación del espacio público (Kamusal alanın sınırlandırılması), 21 Ağustos 2019 

tarihinde 

http://www.hyuro.es/project/%c2%a8delimitacion-del-espacio-publico-%c2%a8delineation-of-public-

space-valencia-spain-2018/ 

Görsel 7. Advertise the non- advertising (Olmayan Reklamın Reklamı), 21 Ağustos 2019 tarihinde 

http://www.hyuro.es/project/publicitar-la-no-publicidad-advertise-the-non-advertising-rivas-

vaciamadrid-spain-2019/ 

Görsel 8. An affective bond (Duygusal bir bağ), 21 Ağustos 2019 tarihinde 

http://www.hyuro.es/project/%c2%a8an-affective-bond%c2%a8-aberdeen-scotland-2018/ 

Görsel 9. Process of immigration (Göç süreci), 21 Ağustos 2019 tarihinde 

http://www.hyuro.es/project/%c2%a8process-of-immigration%c2%a8-vilvoorde-belgium-2018/ 

Görsel 10. Reciprocity (Karşıtlık), 21 Ağustos 2019 tarihinde 

http://www.hyuro.es/project/%c2%a8reciprocity%c2%a8reciprocidad-madrid-spain-2015/ 

 

http://www.hyuro.es/
https://blog.vandalog.com/2013/05/19/hyuro-at-work-on-her-271-meter-long-wall-in-copenhagen/
http://www.hyuro.es/project/%c2%a8-what-remains%c2%a8-belo-horizonte-brasil-2018/
http://www.hyuro.es/project/%c2%a8inbetween%c2%a8copenhagen-2013/
http://www.hyuro.es/project/ravenna-italy-2015/
http://www.hyuro.es/project/cabanyal-valencia-spain-2017/
http://www.hyuro.es/project/monteleone-di-puglia-italy-2016/
http://www.hyuro.es/project/%c2%a8delimitacion-del-espacio-publico-%c2%a8delineation-of-public-space-valencia-spain-2018/
http://www.hyuro.es/project/%c2%a8delimitacion-del-espacio-publico-%c2%a8delineation-of-public-space-valencia-spain-2018/
http://www.hyuro.es/project/publicitar-la-no-publicidad-advertise-the-non-advertising-rivas-vaciamadrid-spain-2019/
http://www.hyuro.es/project/publicitar-la-no-publicidad-advertise-the-non-advertising-rivas-vaciamadrid-spain-2019/
http://www.hyuro.es/project/%c2%a8an-affective-bond%c2%a8-aberdeen-scotland-2018/
http://www.hyuro.es/project/%c2%a8process-of-immigration%c2%a8-vilvoorde-belgium-2018/
http://www.hyuro.es/project/%c2%a8reciprocity%c2%a8reciprocidad-madrid-spain-2015/
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ABSTRACT 

Human resource management practices play a vital role in mounting the organizational performance. 

HRM practices are the precious assets. The main function of HRM practices is to achieve the 

organizational goals effectively. The idea of this study is to find out the major determinants of HRM 

practices and its effects on organizational performance. This work revealed that these factors have 

positive and significant impacts on organizational performance. Training and development, 

recruitment and selection found positive and significant impact on organizational performance. The 

present study has limited to telecom sectors working in Pakistan. The main offices of these telecom 

sectors are located in Islamabad. 

 

Keywords: Human Resource Management Practices, Organizational Performance, Training and 

development, Recruitment and Selection and Performance Appraisal. 

 

INTRODUCTION 

In Pakistan telecom corporations have incredible and surprising improvement in modern years. It plays 

decisive and substantial roles in receiving advantages from evolving market, therefore the selection 

criteria should be very clear in these sectors. These sectors in Pakistan have attracted more than 54 % 

of FDI  (Marwat, Qureshi, & Ramay, 2007).The common marvelous human resource management 

practices are indispensable to maintain the companies and shareholders’ value and support. In the 

telecom sectors large investment has been done and only the HR practices make the possibility of 

sustainable achievement. In growing economies like ours, best human resource practices are 

indispensable. 

 

To be creative and innovative, the main confront is to identify and become the satisfactory workers 

and provide appropriate training and development for the development and enlargement of the sectors. 

This challenge is appropriate for a variety of sectors in spite of capacity. HRM view consists of 

managing the employees and other tasks. The human resources compose of understanding mental 

power, associations and spirit that may connect economic value to the sector. In order to draw, keep 

and motivate telecom sectors should productively manage their unique HR functions such as 

recruiting, selecting, hiring, training and worker growth (Asad, et al., 1981). 

 

Globalization has greatly influenced the telecom sectors and the sectors should adopt HR practices to 

live and stay in the current market. The surroundings of telecom sectors are changing; it effects users’ 

attitudes and behaviors.  The human resource management practices are important to construct  and 

develop employees capital and  employees capital is the vital part to increase organizational 

performance (Wang, Hwang, & Lin, 2011). 

 

HRM  is the main practice by which managers integrate the dealings and behavior of employees to 

preserve their task  (Arumugam & Mojtahedzadeh, 2011). HRM is the method of supervision of 

human aptitude to acquire managerial objectives and provide apt strategy for ensuring the policies. It 

is helpful in providing the solutions for the problems which arise during the working. (Pandey, 2012). 

 

LITERATURE REVIEW 

Training and development consist of the use of standard procedures to communicate information and 

help employees to acquire the skills. The major tip of training and development is on practical skills 
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and is related with executing techniques and processes. The main task of training and development is 

to prepare the employees and extract out the potential abilities. (Boohene & Asuinura, 2010). Human 

resource manager constantly focuses on training and development due to which firms surpass others 

related to information, skills, intensification and development. Training and development is normally a 

specific temporary arrangement that involves designing programs that intend at increasing 

organizational  performance (Daoud, 2010). Those sectors that spend extra in training and 

development will generate positive and constructive consequences. The training focuses further on 

existing job duties or tasks, while development points to future job tasks (Kennedy, 2009).  

 

Recruitment and selection are a costly and momentous factors of HRM practices and play the decisive 

function in acquiring the organizational performance. The principal firm focuses on hiring the capable 

and skilled staff and selecting employees neutrally. Hiring competent employees are  considerable and 

depends on transparent recruitment and selection techniques, which intends to select the ‘right’ 

employees and discard the ‘wrong’ ones (Daoud, 2010). The biased recruitment and selection practices 

direct to go wrong.  It is with the responsibility of the HR manager that he or she should lenient in the 

selection and recruitment of the workforce, irrespective of the favoritism of their sex, race and 

disability. All employees should be given the same chance during recruitment and selection.  If the 

owner desires the firm to be efficient, HR manager keep focus on recruitment and selection practices 

that the procedure should be translucent. The impartial recruitment and selection will reduce the output 

of the organization.   

 

Recruitment intention is to acquire information about empty positions in the sector. Job requirement is 

an assessment of the kind of employees it takes to do the job and it lists the education desired, as well 

as how to locate the way to look for and draw appropriate applicants that will fit into the job (Chan, 

2012).  

 

Performance appraisal is crucial and fundamental because it often  manipulate very important issues 

such as  pay raise, promotions, and other organizational functions (Kurtzberg, Naquin, & Belkin, 

2005). The fundamental thought of performance appraisal is to determine the performance of an 

employee and assimilate with the organizational performance. It assists in understanding the 

responsibilities among the employees in the organization. (Sumangala, 2012).  It is the process to 

assess how employees are performing and how they may develop their performance. It is generally 

predictable and used in spite of evident facts that it is classically counterproductive (Grubb, 2007). 

Performance appraisal intention is to produce progress in effectiveness during the monitoring of 

employees performance (Brown & Heywood, 2005). 

 

Performance appraisal formation provides information for more HRM activities such as promotion, 

layoffs, firing. It can also make available contribution to training and development needs of employees 

(Sozer, 2004). 

 

Research Questions 

Following are the research questions of the study. 

a. Does training of employees influence organizational performance? 

b. How performance appraisal is a significant element of organizational performance? 

c. Is recruitment and selection essential component of organizational performance?  

 

Hypothesis 

The following Hypotheses were drawn from the current study: 

H1: Training and Development has a significant impact on organizational performance. 

H2: Recruitment and Selection has a significant impact on organizational performance. 

H3: Performance appraisal has a significant impact on organizational performance. 
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METHODOLOGY 

Data Collection and Analysis 

The sample for this study is the employees of telecom sectors in Islamabad. We have distributed the 

150 questionnaires among the employees and returned 100 questionnaires out of them. The 

questionnaires for data collection have taken from paper of Rathnaweera (2010).  

 

Theoretical Framework 

On the basis of broad literature review variables have been ascertained and their relationship has been 

analyzed. 

 
 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINDINGS 

1. Training and development practices have a significant impact on organizational performance. 

2. Performance appraisal practices have a positive effect on organizational performance. 

3. Recruitment and selection has also a significant impact on organizational performance. 

4. Employees in the telecom corporation believe that training strengthen and enhance organizational 

and employees’ performance. 

5. The employees also believe that fair and transparent recruitment and selection practices promote 

organizational and employees’ performance. 

 

H1: Training and development has a significant impact on organizational performance. 

 

                              Table 4.1       Regression Analysis, F-test, R Square and R Values 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T-test F-test R Square R Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.738 .287  9.544 

10.670 .098 .313 

.000 

Training and 

development 

practices 

.271 .083 .313 3.266 .002 

                   

                               Table 4.1 Dependent variable: Organizational performance 

 

The above mention table shows the practical result of training and development practices towards 

organizational performance. Simple linear regression analysis is applied and it has been proved that 

one unit of training and development practices produce a positive impact of unit 0.271 in the 

IVS 
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organizational performance with significance of 0.002. The value of t-test in this connection proved 

with acceptability that is 3.266 is above the rule of thumb 2.00. In the addition the value of f-test found 

as 10.670 that is above the standard value of rule of thumb 4.00. ANOVA results showed that the 

model is acceptable. R square explains the variances, which is 9.8 percent from the training and 

development towards the dependent variable. Regression value R is 0.313 which is positive and below 

the moderate value with the significance level. Therefore the above hypothesis is acceptable.  

 

H2: Selection and Recruitment have a significant impact on organizational performance. 

 

                    Table 4.2        Regression Analysis, F-test, R Square and R Values 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T-test F-test R Square R Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.612 .429  3.760 

23.117 0.191 0.437 

.000 

Selection and 

Recruitment 
.578 .120 .437 4.808 .000 

   Table 4.2 Dependent Variable: Organizational Performance 
              

In the above table, we have the following empirical results towards the organizational performance. 

Simple linear regression analysis is processed and it is proved that one unit of performance appraisal 

practices produces a positive impact of unit 0.578 in the organizational performance with significance 

of 0.000. In the above table, we saw that the value of t-test is 4.808 and above the rule of thumb which 

shows the acceptability of the model.  In addition the value of f-test found as 23.079 that is above the 

standard value of rule of thumb 4.00, therefore the ANOVA results proved the acceptability of the 

model. R square processed for measuring the variability that is 19.00 percent of the selection and 

recruitment practices towards the organizational performance. Correlation explained by R value that is 

0.437 found positive below the moderate level with the significance level. On the basis of these results 

the proposed hypothesis is accepted.  

 

H3: Performance appraisal has a significant impact on organizational performance.  

   Table 4.3       Regression Analysis, F-test, R Square and R Values 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T-test F-test R Square R Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.596 .243  10.663 

20.079 0.170 0.412 

.000 

Performance 

Appraisal practices 
.315 .070 .412 4.481 .000 

   a. Dependent Variable: Organizational Performance 
             

 

Table 4.3 represents the empirical result of performance appraisal practices towards organizational 

performance. Simple linear regression analysis is processed and it is proved that one unit of 

performance appraisal practices produces a positive impact of unit 0.315 in the organizational 

performance with significance of 0.000. The value of t-test in this connection proved the acceptability 

that is 4.481 is above the rule of thumb 2.00. In the addition, the value of f-test found as 20.079 that is 

above the standard value of rule of thumb 4.00, therefore the ANOVA results proved the acceptability 

of the model. R square processed for measuring the variability that is 17.00 percent of the performance 

appraisal practices towards the organizational performance that is low non impressive. The values of 

R2 below 0.2 are considered weak, between 0.2 and 0.4, moderate, and above 0.4, strong. R square is 

the percentage of variance in the dependent variable explained by the collection of independent 

variables.  Correlation explained by R value that is 0.412 found positive below the moderate level with 

the significance level. The above hypothesis is accepted on the basis of these results.  
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

This study has found the positive and significant impact on organizational performance. This study 

finds the impact of HRM practices on organizational performance in telecom corporations in Pakistan. 

The outcome shows the positive and significant relationship among independent and dependent 

variables. The result also explains that the best utilization of human resource practices further helps 

increasing the organizational performance. 

 

Training and development remained the interests of scholars from the very beginning. Actually, all 

levels of firms recognized that it’s very necessary to prepare the employees with essential skills and 

knowledge for the day to day activities through training and development. Impartial and unbiased 

recruitment play a vital role increasing the organizational performance. The organizations should hire 

the right person which matches their jobs. During the performance appraisal process, the supervisor 

should inform the employees because this leads to increase the performance.  

 

Managerial Implications 

In this study it has been found that there was the relationship between the HRM practices and 

organizational performance. The study also found that there is a positive and significant effect on 

organizational performance. The empirical results show that Pakistani private sectors should 

incorporate HRM practices in order to progress organizational performance. The management should 

be familiar with the significance of HRM practices and should incorporate in the organizations during 

strategic decisions. The management should focus on using these practices to maintain their 

organizational goals. The managers should be moderate, clear and reasonable during recruitment and 

selection process. The managers should also be aware of the significance of investment in training and 

development. This concept of investment in training will lead the firm towards the growth and 

expansion. The managers should also keep in mind the significance of performance appraisals because 

this also plays a significant role in the organizational performance.  

   

Future Research  

This study makes the important contribution about significant HRM practices in one of the most 

emerging economy of Pakistan. The future study consists of large scale of other private industries to 

confirm the current study.  
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ÖZET 

Finansal sistemin en büyük dilimini oluşturan bankaların performansları, ülke ekonomisi açısından 

büyük bir öneme sahiptir. Tasarruf sahiplerinden toplamış oldukları mevduatları, girişimciler ve fon 

talep edenlere aktaran kurumların başında gelen bankaların omuzlarındaki yük, Türkiye’de diğer 

finansal kurumların yeterince gelişmemiş olması nedeniyle bir kat daha fazla olmaktadır. Sermaye 

hareketlerinde yaşanan hızlı gelişmelerin sebep olduğu döviz ve kur sistemi ile faiz oranlarındaki ciddi 

dalgalanma banka pozisyonlarını olumsuz etkilemekte, bankanın bilançosu ile doğru orantılı olarak bu 

etki ülke ekonomisi nezdinde de hissedilmektedir. Merkez Bankasının kredi ve faiz kanalı üzerinde 

aldığı para politikası kararları ile belirleyici aktör konumunda olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Merkez 

Bankası ticari bankalar tarafından reel sektöre ve bireylere kullandırılan kredi hacmi üzerinde de etkili 

olmaktadır. Para politikasındaki değişiklikler ölçüsünde bankalar, kredi politikalarına ilişkin 

kararlarını şekillendirmekte; kredi faiz oranları, kredi onay sürecinde uygulanan standartlar, kredilerin 

vade yapısı, teminat türü ve oranı başlıklarında özetlenebilecek kredi koşulları belirlenmekte böylece 

bankalarca ödünç olarak verilen fonlar şeklinde kredi arzının çerçevesi belirlenmektedir. Bankaların 

kredilendirme sürecinde uyguladıkları değişikliklerin belirlenmesi ve bu değişikliklerin kredi hacmi 

üzerindeki etkilerinin ölçülmesi oldukça önemlidir. Banka performansları üzerinde etkili olan 

kriterlere ilişkin yurt içi ve yurt dışındaki literatür incelendiğinde, kredi riskinin birincil sırada yer 

aldığı dikkat çekmektedir. Ekonomi açısından kayda değer önem arz eden bankaların kullandırdıkları 

kredilerde gösterecekleri performans düzeyi, bankanın sistem içindeki varlığını doğrudan 

belirlemektedir. Türk Banka Sistemi içinde ticari bankalar büyük dilimi oluşturmaktadır. Kredi 

büyüklüğü yanı sıra kredi performansını ölçümleyen rasyoları, takibe dönüşüm oranları ile birlikte 

sermaye yeterliliği rasyoları da dikkate alınarak son üç yıllık platformda ele alınıp incelenmeye gayret 

gösterilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Ticari Banka, Aktif Büyüklüğü, Takibe Dönüşüm Oranı (TDO), Sermaye 

Yeterliliği Rasyosu  

Jel Sınıflaması: E51, E59 

 

ABSTRACT 

The performances of the banks, which constitute the largest segment of the financial system, are of 

great importance for the national economy. Savings deposits they have collected from their owners, 

entrepreneurs and institutions from the beginning of the load on the shoulders of the banks that 

transfer funds to those who request one more floor is underdeveloped due to other financial 

institutions in Turkey. The sharp fluctuations in foreign exchange and exchange rate system and 

interest rates caused by the rapid developments in capital movements adversely affect the Bank's 

positions, and this effect is also felt in the national economy in direct proportion to the bank's balance 

sheet. It is an indisputable fact that the Central Bank is the decisive actor with its monetary policy 

decisions on credit and interest channels. The Central Bank also has an impact on the credit volume 

extended by commercial banks to the real sector and individuals. To the extent of changes in monetary 

policy, banks shape their decisions on credit policies; loan interest rates, standards applied in the loan 

approval process, maturity structure of loans, type of collateral and loan conditions that can be 

summarized in the headings are determined so that the framework of the loan supply in the form of 

funds borrowed by banks is determined. It is very important to identify the changes that banks 

implement in the lending process and to measure the effects of these changes on credit volume. When 

the literature on domestic and international criteria on the Bank's performance is analyzed, it is 
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noteworthy that credit risk is at the top of the list. The performance level of the banks, which are of 

considerable economic importance, will directly determine the bank's presence in the system. 

Commercial banks constitute the largest tranche within the Turkish Banking System. In addition to the 

loan size, the ratios that measure credit performance have been taken into consideration and analyzed 

in the last three years platform by taking into consideration the NPL ratios and capital adequacy ratios. 

 

Keywords: Commercial Bank, Asset Size, Non Performing Loans (NPL Ratio), Capital Adequacy 

Ratio 

Jel Codes: E51, E59 

 

GİRİŞ 

Finansal sistem içerisinde en büyük kurumsal dilimi oluşturan ticari bankalar, belli bir vadede gerçek 

ve tüzel kişilerden toplamış oldukları fonları, işletmelerini büyütmek veya yeni kurulumda bulunmak 

isteyen girişimcilere, yatırımcılara kredi adı altında tahsis ederek kullandırımda bulunmakta, fonların 

aktarılmasında yapmış oldukları aracılık yanı sıra ödemelere aracılık, çek ve senet tahsili, provizyon 

işlemleri, havale, kiralık kasalar yolu ile emanet kabulü şeklinde zenginleştirilebilecek hizmetleri de 

müşterilerine belirli bir ücret karşılığında sunmaktadırlar.  

 

Tasarruf sahiplerinden ödünç olarak toplanan fonların, fon talep eden gerçek yada tüzel kişilere 

aktarılmasında aracılık görevi üstlenen bankalar, fon sağlama işlevini ağırlıklı olarak nakdi ve gayri 

nakdi krediler yolu ile sağlamaktadır. Reel sektörün çarklarının dönüp, bacalarının tütebilmesi için son 

derece önemli bir unsur olan kredi, gerçek veya tüzel bir kişiye belirli bir zaman diliminde geri 

alınmak üzere ödünç verilmesi olarak gerçekleştiriliyor ise nakit kullandırımı adını almaktadır. Bir işin 

yapılması, bir edimin yerine getirilmesi, bir borcun ödenmesi şeklinde taahhütte bulunulması veya 

garanti verilmesi sureti ile gayrinakdi olarak bankanın kendi itibarını kredi müşterisi lehine 

kullandırması ise gayrinakdi kredi olarak tanımlanmaktadır. Türk Lirası (TL) ve/veya Yabancı Para 

(YP) olarak yapılan gayrinakdi kredi işlemleri bilançonun dışında nazım hesaplarda takip 

edilmektedir. Teminat mektubu verilmesi, akreditif açılımı, kabul veya aval verilmesi şeklinde 

özetlenebilecek gayrinakdi kredi işlemleri her ne kadar bilançonun dışında regüle edici 9 taybındaki 

hesaplarda izleniyor olsa dahi, potansiyel olan riskin gerçekleşmesi halinde bu hesaplardaki risk tutarı, 

bilanço içine taşınmaktadır. Bu açıdan gayrinakdi kredi işlemleri de tıpkı nakit kredi işlemleri gibi 

özen gerektiren işlemlerdir.  

 

Kredi kullandırım ilkelerine riayet edilip gerekli teminatlar alınmış olsa bile kullandırılan her kredi, 

doğası gereği kredi riski denilen bir risk taşımaktadır. Kredinin vade hitamında anapara ve/veya 

faizinin geri ödenmeme olasılığı şeklinde ifade edilebilecek olan bu risk; tahsis aşamasında banka 

kredi politikasına uygun hareket edilerek sektörel ayırım yapılıp, gerekli kredi analizi titizlikle 

gerçekleştirilse ve dahi doğru projelerin fonlarak, cari aktiflerin cari pasiflerle uzun vadeli aktiflerin de 

uzun vadeli pasiflerle fonlanması şeklinde özetlenebilecek uyumluluk prensibine dikkat edilerek 

uygun kredi türleri seçilse, kredi koşullarına riayet edilip gerekli teminat yapısı tesis edilse ve kredi 

riskinin realize olması halinde bankanın alacağını tahsil kabiliyeti yükseltilmeye çalışıyor olsa dahi her 

kredinin bünyesinde doğal olarak bulunan bu risk, esas itibari ile banka ile kredi müşterisi arasında 

kullandırım aşamasında akdedilen Genel Kredi Sözleşmesi (GKS) hükümlerine kredi müşterisinin 

riayet etmeyip sözleşmeye uygun hareket etmemesinden kaynaklanmaktadır. Müşterilerinin bireysel 

ve/veya ticari kredi taleplerini karşılamada risk üstlenen bankalar, portföylerindeki tüm kredi riski 

realize olduğunda dahi minimum zararla bu riski bertaraf edecek şekilde doğru yönetmekle mükelleftir 

(Girginer, 2008: 135-138).  

 

TÜRK BANKA SİSTEMİNDE AKTİF KALİTESİ ve VERİMLİLİK 

Türk banka sisteminin verimliliğinin incelenmesi üzerine yapılan literatür çalışmaları tarandığında, 

çeşitli dönemlerde farklı metodlarla gerçekleştirilen çalışmalar olduğu saptanmıştır.  

 

Türk bankacılık sektörünün performansı ile ölçek ve mülkiyet yapıları arasındaki ilişkinin VZA 

yöntemi ile incelendiği 1988-1996 yıllarını içeren çalışmada, ölçeğe göre azalan getirinin bulunduğu 

belirtilerek etkin bankaların daha kârlı olduğu ileri sürülmüş ve aktif kalitesi ile verimlilik arasında bir 
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ilişkinin bulunmadığı bildirilmiştir.(Mercan – Yolalan, 2000). Ticari bankanın çok ürünlü maliyet 

fonksiyonu aracılığıyla 1989-1991 döneminde 25 adet banka üzerinde incelendiği çalışmada, Türk 

banka sektöründe ölçek avantajının olmadığı ölçeğe göre azalan getiriler olduğu belirtilmiştir (Çilli, 

1993).  

 

Türk bankacılık sisteminde 1990-2000 yılları arasında etkinlik analizi yapan araştırmaları derleyerek 

ortaya konan sonuçları birarada toplu olarak değerlendirmeye çalışan incelemelerde bulunmaktadır 

(İnan, 2000: 82). VZA ve Malmquist TFV Endeksi kullanılarak yapılan araştırma sonuçlarına göre 

etkinlik analizi ile sektörün ortalama etkinlik ve verimlilik değerlerinin dikkate değer şekilde düşüş 

trendinde olduğu ileri sürülmektedir (Işık-Hassan, 2003: 1485) 

 

Türk bankacılık sektöründe mikro ve makro ölçülerde kârlılık değişkenleri 1997-2000 yıllarını 

kapsayan dönemde panel veri analizi kullanılarak analiz edilmiştir (Kaya, 2002). 2005-2010 zaman 

diliminde VZA ve Malmquist TFV Endeksi kullanılarak mevduat bankalarının verimliliğini 

ölçülmüştür (Çetintaş, 2013:21). TBS’nin verimlilik ve performansının ölçülmesine ilişkin çeşitli 

yöntemler kullanılmakta olup; rasyo analizleri, basit ve anlaşılır olarak kabul edildiğinden en çok 

tercih edilen olmaktadır. Analizlerde farklı rasyoların kullanılmasına özen gösterilerek sektör ve banka 

yapısına farklı bakış açılarından yorum getirilmeye çalışılmaktadır (Pehlivan, 2015:30). 

 

Rasyo analizi ile mali tablolarda yer alan kalemler arasında basit matematik ilişkilerin gösterilmesinde 

oranlar yoluyla hesaplamanın yanısıra hesaplanan oranların yorumlanması ve değerlendirilmesi önem 

arz etmektedir. Rasyoların değerlendirilmesinde belirli parametrelere gereksinim duyulmakta; 

hesaplama sonucu bulunan oranların, bankanın geçmiş faaliyet dönemlerindeki oranları ile ve aynı 

işleve sahip bankalar kolundaki tipik oranlar yada sektör ortalaması yanısıra deneyimler sonucu 

bulunmuş oranlar ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi ve yorumlanması gerçekleştirilmektedir 

(Akgüç, 1998:463).  

 

TBS’de verimliliğin ölçülmesinde kullanılan genel kabul görmüş rasyolar dört grupta toplanmaktadır. 

Özkaynakların ne derece verimli kullanıldığının tespitine yönelik olarak Net Kar rakamı Özkaynaklara 

oranlanmaktadır. Net Karın Aktif Toplamına oranlanması suretiyle Aktif Verimliliğine ulaşılmaya 

çalışılmaktadır. Personel ve şubeye ilişkin olan diğer göstergelerde ise, personel sayısının toplam 

aktiflere ve toplam kredilere oranlanması ile personel verimliliği, şube sayısının toplam aktiflere ve 

toplam kredilere oranlanması yoluyla da şube verimliliği oranları elde edilmektedir. Bu bilgilerin yanı 

sıra çalışmamızda banka aktiflerinin önemli kalemini oluşturan krediler üzerine yoğunlaşıldığından, 

özellikle aktif verimliliği göstergesi üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 

 

 
Kaynak: Pehlivan, 2015, sf: 33 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) konsolide 

bilanço verilerinden derlenerek hazırlanan Tablo.2’de mevduatın krediye dönüşüm oranının 2016 – 

2018 yılları itibari ile düzenli bir şekilde düşme trendinde olduğu, toplam aktiflerden elde edilen net 
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karı ifade eden aktif karlılığının 2017 yılında 2016 yılına nazaran artışa geçmekle birlikte 2018 de 

düşme eğiliminde olduğu, Takibe Dönüşüm Oranı (TDO)’nın 2017 yılında 2016 yılına nazaran yüzde 

2.96’ya düşmesiyle birlikte 2018 yılında yüzde 3.88 oranına yükseldiği görülmektedir. Bank for 

International Settlement (BIS) tarafından bankaları disipline etmek amacıyla geliştirilen ilk rasyo olan 

sermaye yeterliliği rasyosu dünyada yüzde 8 olarak kabul görürken BDDK, TBS’nin sermaye 

yeterliliği alt sınırını yüzde 12 olarak kabul etmiştir. TBS’nin konsolide verilerine bir bütün olarak 

2016- 2018 yılları arasında bakıldığında sermaye yeterliliği rasyosunun yıllar itibari ile artış kaydettiği 

ve 2018 yılında yüzde 17.27 oranına ulaştığı Tablo.2’den izlenmektedir.  

 

 
Kaynak: BDDK, TBS Verilerinden derlenmiştir. 

 

TÜRK BANKA SİSTEMİ İÇİNDE TİCARİ BANKALARIN YERİ 

TBB 30 Haziran 2019 tarihli verilerine göre, TBS’de 53 adet banka bulunmaktadır. Bu bankaların 34 

tanesi ticari veya mevduat, 13 tanesi kalkınma ve yatırım, 5 tanesi de katılım bankacılığı faaliyeti 

göstermektedir.  

 

 
İnfografik.1: TBS’ndeki Banka Sayısı (30.06.2019) 

Kaynak: 

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/istatistikiraporlar/ekler/1193/Banka_Calisan_ve_Sube_Sayilari

-Haziran_2019.pdf 

 

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle 3.867milyar TL aktif büyüklüğü ile finansal sistemin yüzde 83’ünü 

kaplayan Türk Banka Sisteminin, 30 Haziran 2019 tarihli veriler dikkate alındığında sayıca yüzde 

64’lük dilime sahip olan, toplam mevduatın yüzde 100’ünü, toplam aktiflerin yüzde 92.8’ini ve toplam 

kredilerin yüzde 91.6’sını kapsayan konvansiyonel, mevduat yada bilinen diğer adıyla ticari 

bankaların 2008-2019/Mart dönemi itibariyle Aktif kalitesinin önemli göstergelerinden birisi olan 

Toplam Krediler/Toplam Varlıklar oranının seyri Tablo.3’de verilerek TBS ile karşılaştırılması 

gerçekleştirilmiştir.  

 

  

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/istatistikiraporlar/ekler/1193/Banka_Calisan_ve_Sube_Sayilari-Haziran_2019.pdf
https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/istatistikiraporlar/ekler/1193/Banka_Calisan_ve_Sube_Sayilari-Haziran_2019.pdf
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Tablo.3: TBS ile Ticari Bankaların Toplam Krediler/Toplam Varlıklar Oranının 

Karşılaştırılması 
Yıllar Mart/2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

TBS 60.8 64.7 66.9 66.1 65.2 64.1 62.1 59.2 57.2 52.9 47.7 52.0 

Ticari 

Bnk 

65.4 63.4 66.1 65.5 64.7 63.5 61.5 58.9 56.9 52.6 47.3 51.5 

Kaynak: https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektör-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 

 

Tablo.3 incelendiğinde TBS’de toplam kredilerin toplam varlıklar içindeki payı, 2009 ve 2011 yılları 

göz ardı edildiği takdirde 2008 yılından Mart/2019 dönemine değin sürekli artış kaydeden bir 

görünüm arz ettiği, ticari bankaların aynı oranının gelişime bakıldığında ise 2009 ve 2018 yılları hariç 

sürekli yükselen bir trent izlediği dikkat çekmektedir.  

 

Tablo.4: TBS ile Ticari Bankaların Toplam Krediler/Toplam Mevduat Oranının 

Karşılaştırılması 
Yıllar Mart/2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

TBS 114.04 116.1 120.9 117.3 116.6 114.4 107.7 99.9 95.0 82.8 75.1 80.9 

Ticari 

Bnk 

107.07 105.8 112.6 109.9 110.2 108.4 102.1 95.3 91.1 79.7 71.9 77.6 

Kaynak: https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektör-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 ve 

https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_0014_40.pdf sitelerinden derlenmiştir. 

 

TBS ile ticari bankalar grubunun 2008-Mart/2019 dönemi itibariyle toplam kredilerinin toplam 

mevduata oranlanmasını gösteren Tablo.4’de TBS verilerinde 2009, 2018 ve Mart/2019 dönemlerinde 

düşme içine girildiği; ticari bankalar grubunda ise 2009, 2016 ve 2018 tarihleri dışında yükseliş trendi 

olduğu izlenmektedir. 

 

 
İnfografik.2: Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı (Mart/2019) 

Kaynak: https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_0014_40.pdf 

 

Mevduatın krediye dönüşüm oranının gelişimini 2010 yılından Mart 2019 dönemine değin gösteren 

İnfografik.2’de mevduatın krediye dönüşüm oranının oldukça yüksek olduğu; 2016, 2018 ve Mart 

2019 tarihlerinde bir nebze düşüş eğilimine girdiği görülmektedir. 

 

  

https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektör-bilgileri/istatistiki-raporlar/59
https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektör-bilgileri/istatistiki-raporlar/59
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_0014_40.pdf
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_0014_40.pdf
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Tablo.5: TBS ile Ticari Bankaların Donuk Alacaklar/ Toplam Krediler Oranının 

Karşılaştırılması 
Yıllar 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

TBS 4.1 2.9 3.2 3.0 2.7 2.7 2.8 2.7 3.7 5.4 3.6 

Ticari Bnk 4.4 3.1 3.4 3.1 2.9 2.8 2.9 2.7 3.8 5.6 3.7 

Kaynak: https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektör-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 

 

TBS ile ticari bankalar grubunun toplam krediler içerisindeki donuk alacak miktarını gösteren 

Tablo.5’de, genelde arasında çok küçük nüans farkı olmakla birlikte gerek TBS gerekse ticari bankalar 

grubunda birbirine yakın rakamlarda seyreden donuk alacakların toplam krediler içindeki payının 

dalgalı bir seyir izlemekle birlikte genelde artış kaydetmekle birlikte yine de 2008 yılı-Mart/2019 

dönemleri itibariyle 2009 yılında realize olan 5.4 ve 5.6 oranlarının gerisinde kalındığı dikkat 

çekmektedir. 

 

2010 yılından Mart 2019 dönemine olan süreçte takipteki kredilerin seyrini gösteren İnfografik.3’de  

genel hatlarıyla takipteki krediler artış kaydetmektedir. 31 Mart 2019 verileri esas alındığında 106 

milyar TL olan TBS’nin takipteki krediler rakamının yüzde 46.23’ü KOBİ kredileri, 36.79’u ticari 

kredi ve yaklaşık yüzde 18’i de tüketici kredileri ile kredi kartları şeklinde bir penetrasyona sahip 

bulunmaktadır.   

 

 
İnfografik.3: TBS’de Takipteki Kredilerin Seyri (2010- 2019/Mart) 

Kaynak: https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_0014_40.pdf 

 

Bankalar yapmış oldukları faaliyetler itibariyle bilançolarının aktif ve pasif tarafında yapışık halde 

olan bazı risklerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Aktif ve pasif yönetimi yolu ile bankalar, emniyet, 

kar ve likidite prensiplerine dikkat ederek bu riskleri minimize etmeye ve olası tehlikelerinden 

korunmaya çalışmaktadırlar. Kredi riski başta olmak üzere likidite riski, döviz ve kur riski, 

operasyonel risk, piyasa riski ve faiz riski olarak adlandırılan bu risklerle muhatap olan bankaların, 

risklerin gerçekleşmesi halinde oluşabilecek muhtemel zararlara karşı yeterli özkaynağı bünyelerinde 

bulundurmaları gerekmektedir (Babuşçu-Hazar, 2017:125). 

 

Bankaların kuruluş ve faaliyete başlamaları için gerekli fonksiyonları yerine getiren sermaye, aynı 

zamanda bankaya duyulan güvenin de ana temasını oluşturmaktadır. Bankacılık literatüründe likidite 

ile eş anlamlı olarak algılanan sermaye yeterliliği, yükümlülüklerin karşılanabilmesini bir başka 

ifadeyle belli bir anda bankanın borçlarını karşılama gücünü göstermektedir (Atış, 2016: 482). 

https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektör-bilgileri/istatistiki-raporlar/59
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_0014_40.pdf
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Tablo.6: TBS ile Ticari Bankaların Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Karşılaştırılması 

Yıllar 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

TBS 17.4 16.8 15.5 15.6 16.4 15.4 18.1 16.7 19.2 20.9 18.1 

Ticari 

Bnk 

16.9 16.4 15.1 15.0 15.7 14.6 17.2 15.5 17.7 19.3 16.5 

Kaynak: https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektör-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 

 

TBS içerisinde yer alan banka gruplarının sermaye yeterliliği rasyosu durumlarını gösteren 

İnfografik.4’de TBS sektör ortalamasının yüzde 16.35 olduğu görülmektedir. Kalkınma ve yatırım 

bankalarının yüzde 22.94 oranı ile sektör ortalamasının da üzerinde grafiği göğüslediği, ticari 

bankaların yüzde 15.96 ve katılım bankalarının yüzde 15.48 oranları ile BDDK’nın yüzde 12 limitinin 

üzerinde kalmakla birlikte TBS sektör ortalamasının gerisinde kaldığı dikkat çekmektedir.  

 

 
İnfografik.4: TBS’de Sermaye Yeterliliği Rasyonun Banka Gruplarında Durumu (30.03.2019) 

Kaynak: https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_0014_40.pdf 

 

TBS ve ticari bankalar grubunun Aktif Kalitesini tespit edebilmek amacıyla Toplam Krediler/Toplam 

Varlıklar, Toplam Krediler/Toplam Mevduat, Donuk Alacaklar/ Toplam Krediler ile Sermaye 

Yeterliliği Rasyosu verilerek kıyaslanması gerçekleştirilmiştir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de finansal sistem içerisinde yer alan diğer unsurlar yeterli düzeyde gelişip derinlik 

kazanmadığından, sistemin yüzde 82’sini kapsayan banka sistemi aktör konumunda yer almaktadır. 

Mevduat toplama, kredi kullandırma ve hizmet bankacılığı şeklinde özetlenebilecek fonksiyonları olan 

bankaların faaliyetleri nedeniyle karşılaştıkları birçok risk olmakla birlikte, ticari bir işletme olarak ana 

faaliyet konuları kredi kullandırımı olduğundan karşılaştıkları en büyük risk unsuru kredi riski ile 

alakalı olmaktadır. Kredi riskinin ölçülmesi ve/veya erken uyarı anlamında geliştirilen birçok yazılım 

ve uygulama ile daha basite indirgenmiş bir kontrol mekanizması olsa dahi, kredi risk ölçümünde 

kullanılan yöntemlerin ne derece güvenilir olduğu zaman içerisinde yaşanan tecrübeler ile ortaya 

konmaktadır. Her bankanın kredi riskini yönetmek doğal bir faaliyeti olmakta ve kredi riskini doğru 

yönetebilen veya potansiyel olan kredi riskinin realize olması halinde minimum zararla bankanın bu 

durumdan kurtulmasını sağlayan yönetim başarılı olarak kabul görmektedir. Kredi riskini doğru 

yönetebilen bir bankanın başarısından söz ediliyor olması aynı zamanda bu bankanın aktif kalitesinin 

de yüksek olduğu anlamını ifade etmektedir. Bankanın yapmış olduğu faaliyetleri nedeniyle 

bilançosunda yapışık vaziyette olan ve kredi riski başta olmak üzere aktif ve pasif yönetimi ile doğru 

yöneterek performans sergilemek durumunda olduğu risklerin realize olması, başta sermaye yeterliliği 

olmak üzere bankanın rasyolarının olması gereken değerlerin altına inmesine neden olabilecektir.  

https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektör-bilgileri/istatistiki-raporlar/59
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_0014_40.pdf
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ABSTRACT 

International Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS) are 

adopted and implemented by many countries around the world. In Turkey, these standards are applied 

by business whose stocks are in transaction in capital markets, financial institutions and business 

bigger than the specified limits. To ensure the correspondence with the international standards, they 

are conducted by the translation to Turkish. In this framework TMS-20 standards were put into 

operation for accounting the grants and assistances to businesses from the government (IAS-20 

Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance). After this standard, 

expenses for the research and development (R&D) and government incentives can be differentiated. In 

this study current situation of research and development expenses and development devoted to this 

subject in Turkey will be examined. Within the framework of IAS-20Accounting for Government 

Grants and Disclosure of Government Assistance- several examples will be dwelt on the accounting of 

the research and development expenses. 

 

Keywords: International Accounting Standards, Research Expenses, Development Expenses 

Jel Codes: M41 Accounting, M48 Government Policy and Regulation  

 

1. Introduction 

Recent years, governments around the world discovered that public policies foster economic 

development in many ways. Human capital and innovation are a vital components for maintaining 

productivity, performance and competitiveness. Consequently, the research and development 

incentives for both small and medium size enterprises and large companies have been enhanced in 

recent years to encourage and reward greater innovation in the world. Businesses need to adapt to the 

era and, in order to continue operations on a continuous basis are obliged to follow the technological 

developments. So some grants and assistance are provided by government. The bases of accounting 

and presentation government grants are regulated by "IAS-20 Accounting for Government Grants and 

Disclosure of Government Assistance". To keep in line with the technological developments, 

“research” and “development” costs rose to high levels of amounts in large corporations. Based on 

accounting and presentation, “research” and “development” expenditures are regulated by “IAS-38 

Intangible Assets”.  

 

In this study, IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance 

will be examined first. Then, Research And Development Expenses in IAS 38 Intangible Assets will 

be investigated. On the final part of the paper research and development expenses accounted with 

application of International Accounting Standards' with applications in Turkey will be compared 

within the framework of a sample case. 

 

2. IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance 

IAS- 20 sketches how to account for government grants and other assistance. The objective of IAS 20 

is to dictate the accounting for, and disclosure of, government grants and in other forms of government 

assistance. Government grants, including non-monetary grants at fair value, shall not be recognized 

until there is a reasonable assurance that (IAS-20.7):  

 

• The entity will comply with the conditions attaching to the grants, and  

• The grants will be received. 

 
1 Revised version of the paper presented at the 8th International Conference on Economics, Finance and Management 

Outlooks, SINGAPUR November 12-13 2016. 
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The manner in which a grant is received does not affect the accounting method to be adopted in regard 

to the grant. Thus a grant is accounted for in the same manner whether it is received in cash or as a 

reduction of a liability to the government. Government grants shall be recognized in profit or loss on a 

systematic basis over the periods in which the entity recognizes as expenses the related costs for which 

the grants are intended to compensate (IAS-20:9,12). 

 

Government grants related to assets shall be presented in the statement of financial position either by 

setting up the grant as deferred income or by deducting the grant in arriving at the carrying amount of 

the asset. There are two methods of presentation in financial statements of grants related to assets are 

regarded as acceptable alternatives. One method recognizes the grant as deferred income that is 

recognized in profit or loss on a systematic basis over the useful life of the asset. The other method 

deducts the grant in calculating the carrying amount of the asset. The grant is recognized in profit or 

loss over the life of a depreciable asset as a reduced depreciation charge (IAS- 20:24-27). 

 

2.1. The Acquisition of Intangible Assets By Way of a Government Grant 

In some cases, an intangible asset may be acquired free of charge, or for nominal consideration, by 

way of a government grant. This may happen when a government transfers or allocates to an entity 

intangible assets such as airport landing rights, licenses to operate radio or television stations, import 

licenses or quotas or rights to access other restricted resources. In accordance with IAS 20 Accounting 

for Government Grants and Disclosure of Government Assistance, an entity may choose to recognize 

both the intangible asset and the grant initially at fair value. If an entity chooses not to recognize the 

asset initially at fair value, the entity recognizes the asset initially at a nominal amount plus any 

expenditure that is directly attributable to preparing the asset for its intended use(IAS -38:44). 

 

“IAS-20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance”, there is not 

any regulation related to research and development expenditures accounting. The basis of accounting 

and presentation “research” and “development” expenditures are regulated by “IAS-38 Intangible 

Assets”. By this way, “IAS-38 Intangible Assets” was investigated for the basis of accounting 

“research” and “development” expenditures. 

 

3. Research And Development Expenses in IAS 38 Intangible Assets 

The incentive can be applied to any industry, but is particularly relevant to manufacturing, 

engineering, energy and resources, technology, financial services, and life sciences. Research and 

development costs rose to high levels of amounts in large corporations because of technological 

development, product diversity and competition etc.  In accordance with to IAS38, those expenditures 

are recognized as assets associated with the statement of financial position (balance sheet), and also 

some of expenses are recorded as expenses associated with the statement of comprehensive income. 

 

Once an eligible Research and Development (R&D) activity has been determined,  the associated 

qualifying R&D expenditure can be determined, i.e. staff costs, payments made for the services of 

third party contractors or personnel supplied by other group companies, consumable items including 

materials used up in the R&D process, software licenses and utilities (https://www2.deloitte.com/...). 

 

According to this standard, research is original and planned investigation undertaken with the 

prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding. Expenditure on research 

(or on the research phase of an internal project) shall be recognized as an expense when it is incurred. 

In the research phase of an internal project, an entity cannot demonstrate that an intangible asset exists 

that will generate probable future economic benefits. Therefore, this expenditure is recognized as an 

expense when it is incurred (IAS-38:54,55).  

 

Expenditure on research will be recognized as an expense when it is incurred. Research expenses 

arises when assets are not formed yet, and such expenses are directly associated with the statement of 

comprehensive income as an expense in the period in which they are incurred.  
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According to this standard, development is the application of research findings or other knowledge to 

a plan or design for the production of new or substantially improved materials, devices, products, 

processes, systems or services before the start of commercial production or use.  

 

Development costs are expenditures that develop the relevant asset after the asset has been created. 

These expenditures are associated with the asset. Final process requires amortization of development 

costs accumulated in the entity.  

 

The cost of an intangible asset comprises all directly attributable costs necessary to create, produce, 

and prepare the asset to be capable of operating in the manner intended by management. The following 

list is included in IAS 38 as examples of directly attributable costs (Brice, 2009):  

• Costs of materials and services used or consumed in generating the intangible asset; 

• Costs of employee benefits arising from the generation of the intangible asset;  

• Fees to register a legal right; and  

• Amortization of patents and licenses that are used to generate the intangible asset. 

 

Similarly, selling, administrative and other general overhead expenditure unless this expenditure can 

be directly attributed to preparing the asset for use;  

• Identified inefficiencies and initial operating losses incurred before the asset achieves planned 

performance; and  

• Expenditure on training staff to operate the asset are also included in IAS 38 as examples that are 

not components of the cost of an internally generated intangible asset (Brice, 2009). 

 

4. Accounting for Research and Development Expenses: IAS-38 Comparison with the Practice 

in Turkey 

According to legal regulations in Turkey, publicly held companies and banks are required to prepare 

financial reports in accordance with International Accounting and Financial Reporting Standards 

(IAS/IFRS). Aside from these institutions, the remaining companies are required to prepare and 

present financial reports if they conform to certain criteria compliant with IAS/IFRS. These criterias 

include owning assets of at least 40.000 TL, at least 80.000 TL per year as net sales revenue and at 

least 200 the number of staff. Businesses that meet at least two of these criteria for two years must 

prepare financial reports in accordance with IAS/IFRS. 

 

In the recognition of research and development expenses, the main difference between the application 

of the Turkish Tax Procedure Law and IAS 38 arises when the research expenses are recognized. 

According to the practice in Turkey, both research and development expenses are recorded as assets 

(intangible asset) and both the research and development expenses are included in the statement of 

financial position (Balance Sheet). After, the depreciable amount of an intangible asset with a finite 

useful life shall be allocated on a systematic basis over its useful life. 

 

In terms of IAS 38, “Research Expenses” are recorded as expense in the period in which they are 

incurred and they are included in the comprehensive income table (Income Statement). Development 

expenses are recorded as assets (intangible assets) and presented in the statement of financial position. 

After, the depreciable amount of an intangible asset with a finite useful life shall be allocated on a 

systematic basis over its useful life. 

 

4.1. Accounting for Research and Development Expenses in the Practice in Turkey 

The following example was constructed on the basic accounting record in Gokce and Tellioglu (2013) 

as our journal example is the modified version of the latter. It was formed for businesses that have 

prepared financial statements in accordance with the Tax Procedure Law application because they do 

not meet the criteria mentioned above.  
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Example: Company X's technology department spend a total of $ 50,000 in 2015, $ 20,000 for 

research expenses and $ 30,000 for development expenses (VAT:%18, Useful Life:5 years). 

 
 X.X.2015    

750 RESEARCH and DEVELOPMENT EXPENSES 

     750.01Research Expenses………….20.000 

     750.02 Development Expenses….30.000 

191Deductible VAT 

102 BANKS 

50.000 

 

 

  9.000 

 

 

 

 

59.000 

     

        . 

       . 

       . 

   

 31.12.2015    

263 RESEARCH and DEVELOPMENT EXPENSES 

     750.01Research Expenses………….20.000 

     750.02 Development Expenses….30.000 

               751REFLECTION ACCOUNT for           

               RESEARCH   and DEVELOPMENT EXPENSES 

              751.01 Research Expenses…………20.000 

              751.02 Development Expenses….30.000 

50.000  

 

 

 

50.000 

     

 

As seen in the above journal record, without deduction of Research and Development expenditures, 

both research and development expenditures are recorded as an expense in the period , without making 

a distinction between them. The amounts accumulated in the expense accounts are reflected in the 

asset account at the end of the period. 

 
 31.12.2015    

750 RESEARCH and DEVELOPMENT EXPENSES 

     750.01 Research Expenses………..4.000 

     750.02 Development Expenses...6.000 

268 ACCUMULATED DEPRECIATION(-) 

                 268.01 Research Expenses………..4.000 

                 268.02 Development Expenses...6.000 

10.000  

 

 

10.000 

 

 

     

 

As seen in the above journal record, a total of $ 10,000 depreciation has been allocated, with $ 4,000 

(20,000/5) for research expenditure and $ 6,000 (30,000/5) for development expenditure. 

 
 31.12.2015    

630 RESEARCH and DEVELOPMENT EXPENSES 

     630.01 Research Expenses……….4.000 

     630.02Development Expenses...6.000 

              751REFLECTION ACCOUNT for           

RESEARCH  and DEVELOPMENT EXPENSES 

              751.01 Research Expenses……….4.000 

              751.02Development Expenses...6.000 

10.000  

 

 

 

10.000 

     

 

$ 10,000 accumulated depreciation is reflected in the comprehensive income table account. Thus, 

depreciation is associated with the comprehensive income table. The above journal record will be 

repeated for the next four years. At the end of the useful time (5.year), the $ 50,000 in the active 

account will be associated with the income statement and will be converted to expired cost. 

 

4.2. Accounting for Research and Development Expenses in IAS 38 

As previously stated, in accordance with to IAS 38, “Research Expenses” are recorded as expense in 

the period in which they are incurred and they are included in the comprehensive income table. 

Development expenses are recorded as assets (intangible assets) and presented in the statement of 

financial position. 
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According to IAS 38, on the same example above, journal entries will be as follows. 

 
 X.X.2015    

263 RESEARCH and DEVELOPMENT EXPENSES 

    263.02 Development Expenses….30.000 

750 RESEARCH and DEVELOPMENT EXPENSES 

   750.01 Research Expenses……..20.000 

191Deductible VAT 

102 BANKS 

50.000 

 

 

   

 9.000 

 

 

 

 

 

59.000 

     

 

In the above journal entry, $30,000 for development expenses are recorded and capitalized as 

intangible assets. $20,000 for research expenses was recorded as an expense in the period. 

 

 
 31.12.2015    

750 RESEARCH and DEVELOPMENT EXPENSES 

          750.02 Development Expenses...6.000 

268 ACCUMULATED DEPRECIATION(-) 

                            268.02 Development Expenses...6.000 

6.000  

 

 

6.000 

     

 

At the end of the term, depreciation of $ 6,000 (30,000 / 5) was recorded for development expenses.  

Research expenditures are recorded directly as expense account. So there isn’t any amortization record 

for the research expenses. The above journal record will be repeated for the next four years. At the end 

of the useful time (5th year), $ 30,000 will be deducted for the entire depreciation. 

 
 31.12.2015    

630 RESEARCH and DEVELOPMENT EXPENSES 

     630.01 Research Expenses…….20.000 

     630.02Development Expenses.....6.000 

              751 REFLECTION ACCOUNT for  

                    RESEARCH and DEVELOPMENT EXPENSES 

              751.01 Research Expenses……..20.000 

              751.02Development Expenses.....6.000 

26.000  

 

 

 

26.000 

     

 

As seen in the above record, the total of $ 20,000 are accumulated as a research expense and the $ 

6.000 are allocated for development expenses by reflecting to the depreciation account and associated 

with the statement of comprehensive income. 

 

5. Conclusion 

Governments of the global age discovered that sustainable growth and development can be achieved 

through innovation, research and development, supporting new technologies, investment to goods 

and services with high value added. These components undoubtlessly foster productivity and 

competitiveness in a global world. One of the prominent tools of government to achieve these goals 

is the research and development incentives (grants). There are some grants provided by the 

government in order to continue the activities of the businesses. Some of the grants are in the form of 

direct government support. In part of the grants, expenditures made by the enterprises are recorded as 

expense and deducted from the tax base. In “IAS-20 Accounting for Government Grants and 

Disclosure of Government Assistance”, two different arrangements are envisaged, namely "capital 

approach" and "income approach" in accounting for incentives. The accounting and presentation 

principles of Research and Development expenses are regulated in “IAS-38 Intangible Assets”. 

Businesses that are not subject to IAS/IFRS in Turkey make no distinction between research and 

development expenditures. Both expense groups are recorded as assets during the period. At the end of 

the period, the amounts accumulated in the asset are transferred to the statement of comprehensive 

income by depreciation. In IAS-38, Research Expenditures are recognized as expenses when it is 

incurred, but Development Expenditures are recognized as assets. Therefore, all of the research 

expenditures are included in the statement of comprehensive income from the beginning. On the other 
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hand, development expenditures are initially recognized as an asset and then transferred to the 

statement of comprehensive income on a depreciable basis over the useful life. As a result, there are 

differences in practice between businesses are subject to IAS/IFRS and those are not subject to 

IAS/IFRS. As soon as IAS/IFRS-compliant reporting becomes mandatory for all enterprises in 

Turkey, application differences will cease to exist. 
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